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 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/21-01/9 
Ur.broj: 2144/05-03-01-21-2 
Pićan, 30.07.2021. 
                                                   Z A P I S N I K  
 
                  Sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane 
dana 30.srpnja 2021. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 19,00 sati. 
                   
 Sjednici je prisustvovalo 8 vijećnika i to: Daniel Stanić, Ivan Franković, Valter 
Fonović, Mateo Slivar, Daniel Vretenar, Stefan Šestan, Branko Ružić i Antun 
Selar. 
Opravdano odsutan: Silvan Juran.                  
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Dean Močinić, načelnik Općine Pićan, 
Kristina Čule, ravnateljica Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan,  Martina Bilić, pročelnica 
JUO, Mirjana Ban, zapisničarka i Katarina Šoštarić, novinarka „5 portal-a“ Labin. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio i vodio predsjednik općinskog 
vijeća gosp. Daniel Stanić, pozdravio je sve prisutne i konstatirao da kvorum 
postoji, te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
                   Pročitao je dnevni red i rekao da će se prijedlozi vijećnika Matea 
Slivar uvrstiti u dnevni red slijedeće sjednice, jer su kasno stigli za uvrštenje na 
ovu sjednicu s čime se vijećnik Mateo Slivar složio. 
Otvorena je rasprava. 
Nitko nije imao primjedbe i dopune dnevnog reda, pa je predsjednik vijeća dao 
dnevni red na glasanje. 
Većinom od 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANI“ je usvojen slijedeći 
                                       
D n e v n i    r e d: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 1.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Pićan, 

2. Suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 
Pićan, 

3. Suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan, 

4. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan, 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama, 
6. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi „Vladimira 

Nazora“ Potpićan, 
7. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Pićan za 2021.godinu, 

8. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pićan za 2021.godinu, 
9. Izvještaj o poduzetim mjerama za naplatu potraživanja i otpisu 

potraživanja u zastari, 
10. Vijećnička pitanja. 
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AD - 1.  Verifikacija zapisnika sa 1.redovne sjednice Općinskog vijeća 
Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda, dat je vijećnicima u privitku poziva. Predsjednik 
vijeća Daniel Stanić je otvorio raspravu.  
Vijećnik Stefan Šestan je rekao da je u zapisniku pod „Vijećničkim pitanjima“ 
stavak 8. pogrešno upisano ime, treba pisati Stefan Šestan, umjesto Paulo 
Šestan, on mu je brat, pa to reba ispraviti. 
Osim toga rekao je da u istom članku piše da je on tužio ŽUC, a to nije točno, 
nego ih je prijavio inspekciji.  
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je Zapisnik sa izmjenama dat na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je usvojen  
Zapisnik sa 1.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan. 
 
AD-2. Suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
zamolio pročelnicu JUO obrazloženje. 
Gđa Martina Bilić je obrazložila da se ide u izradu Izmjena i dopuna Statuta 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan po nalogu prosvjetne inspektorice koja je 
14.06.2021.g. obavila nadzor i donijela Rješenje po kojem je potrebno ispraviti 
određene nepravilnosti. Prema Rješenju treba u čl.52 st.4 Statuta Vrtića koji se 
odnosi na natječaj za ravnatelja propisati da se natječaj za imenovanje ravnatelja 
objavljuje na mrežnim stranicama i u „Narodnim novinama“. 
Otvorena je rasprava u kojoj je vijećnik Mateo Slivar zatražio Rješenje ili zapisnik 
prosvjetne inspektorice na uvid pismenim putem. 
Rečeno je da će mu se traženo dostaviti. 
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik Općinskog vijeća Daniel 
Stanić dao izvorni prijedlog Statuta DV „Lišnjak“ na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je dana 
suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan.  
  
AD-3. Suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg 
vrtića „Lišnjak“ Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
zamolio pročelnicu JUO obrazloženje. 
Gđa Martina Bilić je obrazložila materijal i rekla da je po nalogu prosvjetne 
inspektorice potrebno izraditi izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ iz razloga što u Pravilniku stoji da su uvjeti za radno 
mjesto “voditelj računovodstva-administrator“ najmanje dvije godine radnog 
iskustva na računovodstveno-financijskim poslovima, položen stručni ispit i 
poznavanje rada na računalu, a za radno mjesto „glavni kuhar“ uvjet je radni staž 
na poslovima kuhara najmanje 3 godine. Međutim, sve navedeno nije u skladu s 
odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, jer za navedena 
radna mjesta se ne smije postavljati uvjet radnog isklustva, položenog stručnog 
ispita i poznavanja rada na računalu. 
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Branko Ružić pita da li to znači da se otvara radno mjesto za knjigovođu, 
odnosno računovođu. 
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Predsjednik vijeća Daniel Stanić je objasnio da se ne otvara radno mjesto, te 
usluge za vrtić obavlja računovodstveni servis, no radno mjesto je potrebno 
definirati Pravilnikom. Ističe da po ovome ispada da se kuhar u vrtiću može 
zaposliti bez ijednog dana radnog iskustva. 
Vijećnik Branko Ružić je pohvalio to što računovodstveni dio za vrtić radi 
računovodstveni biro, jer je tako jeftinije. 
Na pitanje vijećnika Matea Slivar da li će se po izglasavanju Pravilnika zaposliti 
nekoga, predsjednik vijeća Daniel Stanić mu je odgovorio da se neće naposliti 
nikoga i sve će ostati kao do sada.    
Više se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog 

Odluke o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 
Odluka o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 
 
AD-4. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je 

pročelnica JUO Martina Bilić dala obrazloženje. 

Po nalogu prosvjetne inspekcije od 14.lipnja 2021.g. zabranjeno je Dječjem 

vrtiću da Kristina Čule obavlja poslove ravnatelja vrtića iz razloga što je natječaj 

za ravnatelja trebao biti objavljen i u „Narodnim novinama“, a ne kako je do sada 

stajalo u Statutu Vrtića po kojem je provedena objava na mrežnim stranicama i 

oglasnim pločama osnivača, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Stoga se predlaže imenovanje v.d. ravnatelja/ice, do provođenja javnog 

natječaja i imenovanja ravnatelja/ice, a najdulje na vrijeme od godine dana. Za 

v.d. ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan je predložena Kristina Čule.  

Za raspravu se javio vijećnik Mateo Slivar i pitao tko imenuje ravnatelja i da li 

postoje sankcije. Odgovorili su pročelnica i predsjednik općinskog vijeća da 

prijedlog za ravnatelja ili v.d. ravnatelja može dati Upravno vijeće, vijećnici ili bilo 

tko drugi, a imenuje ga općinsko vijeće. V.d. ravnatelj može biti najduže na 

godinu dana. Za v.d. ravnatelja je predložena Kristina Čule. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić je zaključio raspravu i dao izvorni prijedlog 

Odluke na glasanje. 

Većinom od 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“ je donijeta Odluka o 

imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrića „Lišnjak“ Pićan gđe 

Kristine Čule.  

 

AD-5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv, a obrazložio ju 

je Načelnik Općine Pićan Dean Močinić. 

Objasnio je da se NC PI-2-1 i NC PI-3 mjenjaju radi objedinjenja cjeline 

nerazvrstane ceste tako što će se dio pripojiti NC PI-3 koja ima jedinstvenu 

katastarsku česticu te će zajedno činiti prometnu površinu. Ovo je cesta od 

Kukurini do Panjinog potoka i cesta od Rimanići do Jakačići.   

Osim toga mjenjaju se NC PI-51 i NC PI-172 radi formiranja nove nerazvrstane 

ceste NC PI-392 naziva dionice „Dječji vrtić-Biodisk“ (od vrtića do separatora) na 
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jedinstvenoj k.č. Osim toga će se u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu 

evidentirati NC TU-10  naziva „Karlići-Valkovići“, NC PI-13 naziva „odvojak za 

Obrš“ i NC PI-44 naziva „odvojak za Runki“. 

Otvorena je rasprava. 

Vijećnik Branko Ružić je pitao da li je cesta do Jakačića nekadašnja stara cesta 

prema Pićnu, na što mu je potvrdno odgovorio načelnik Dean Močinić, ali sada, 

po ovom prijedlogu završava na Državnoj cesti kod Jakačića. 

Vijećnik Branko Ružić je rekao da je to bila cesta od Jakačića do zavoja za 

Pićan, te da li to znači da se tu cestu nije obilježilo.  

Načelnik Dean Močinić i potpredsjednik vijeća Ivan Franković su odgovorili da se 

tu cestu nije snimilo, jer je snimanje skupo, a predsjednik vijeća Daniel Stanić 

ističe da su ove snimljene ceste spremne za kandidaturu na EU Fondove za 

asfaltiranje. 

Na komentar vijećnika Branka Ružića da to znači da općina ipak nešto i 

kandidira prema EU Fondovima, predsjednik vijeća Daniel Stanić je informirao 

što se sve kandidira – dječji park kod vrtića i opremanje kuhinje u vrtiću.  

Na pitanje vijećnika Branka Ružića kada će biti kandidatura novog vrtića, 

načelnik Dean Močinić je odgovorio da je u toku izrada idejnog projekta. 

Informirao je da je i projekat javnog WC-a pripravan, samo što država koči 

prijepis k.č. 28 na općinu. 

Na pitanje vijećnika Branka Ružića gdje je to, potpredsjednik vijeća Ivan 

Franković je odgovorio da je to igralište između škole i vrtića. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić je dodao da je i „Legendkuća“ spremna za 

kandidiranje kao i igralište kod Sv.Katarine, a danas je završeno igralište u 

Tupljaku. 

Potom je dao izvorni prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama.  
 
AD-6. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi 
„Vladimira Nazora“ Potpićan 
 
Zamolba OŠ Potpićan za financiranje dvoje djelatnika u produženom boravku na 

puno radno vrijeme i prijedlog Odluke o sufinanciranju produženog boravka u OŠ 

„Vladimira Nazora“ Potpićan za sufinanciranje jednog djelatnika na puno, a 

jednog djalatnika na pola radnog vremena dat je u privitku poziva, pa je 

predsjednik vijeća Daniel Stanić zamolio pročelnicu za obrazloženje. 

Pročelnica je objasnila da je OŠ „Vladimira Nazora“ Potpićan dala zamolbu za 

sufinanciranje produženog boravka za dvoje djelatnika na puno radno vrijeme, 

no do sada se sufinanciralo jednog djelatnika na puno, a jednog na pola radnog 

vremena, sukladno broju učenika s područja Općine Pićan, pa se tako predlaže i 

dalje. 

Otvorena rasprava. 

Vijećnik Mateo Slivar pita zašto općinsko vijeće predlaže sufinanciranje jednog 

djelatnika na puno, a jednog na pola radnog vremena kada škola traži 

sufinanciranje dvoje djelatnika na puno radno vrijeme. 

Načelnik Dean Močinić je objasnio da djeca iz Područne škole Pićan i Sv. 

Katarina ne mogu polaziti produženi boravak zbog pandemije Corona virusa, te 

se zbog toga smatra da su  2 djelatnika na puno radno vrijeme previše za ovaj 

broj djece. 
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Predsjednik vijeća Daniel Stanić je objasnio da je bio dovoljan jedan djelatnik na 

puno, a jedan na pola radnog vremena kad su sva djeca imala pristup 

produženom boravku, a sada se zbog Corone ne smiju mješati djeca iz drugih 

škola (iz PŠ Pićan i Sv.Katarina), a traže da se sufinanciraju 2 djelatnika na puno 

radno vrijeme što po njemu nema osnova. 

Načelnik Dean Močinić je konstatirao da ispada da se djeca u školi ne smiju 

družiti, ali u autobusu do škole mogu. 

Potpredsjednik vijeća Ivan Franković ističe da naša djeca nisu u istom položaju 

kao i ona koja mogu polaziti produženi boravak, te predlaže da se ne sufinancira 

produženi boravak dok se god ne stvore isti uvjeti za svu djecu. Ističe da je 

najveći broj djece iz Pićna i Sv.Katarine, te će on po ovoj odluci biti suzdržan. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić smatra da će se nešto moći riješitii dogovoriti, 

jer je u Upravnom vijeću škole Sanja Depikolozvane. 

Potpredsjednik vijeća Ivan Franković predlaže da škola Potpićan šalje 1 učitelja 

za produženi boravak u školu Pićan ili Sv.Katarinu, kad ne smiju polaziti 

produženi boravak u Potpićan.  

Vijećnik Branko Ružić je suglasan da se donese uvjetnu odluku, odnosno ako se 

stvore uvjeti za djecu Pićna i Sv.Katarine, onda da se plaća produženi boravak. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić je pojasnio da općina plaća produženi boravak 

prema broju djece i kad bude više djece, više će se i plaćati. 

Potpredsjednik vijeća Antun Selar ističe da općina godinama plaća jednog i pol 

djelatnika u produženom boravku. Nezadovoljan je postupkom ravnateljice škole 

koja se brine da zaposli učitelje na puno radno vrijeme, a nije obavijestila 

vijećnike o tome da djeca iz Pićna i Sv.Katarine ne smiju u produženi boravak, 

već se to saznalo preko članice školskog vijeća, a nije se ni pobrinula riješiti taj 

problem. 

Potpredsjednik vijeća Ivan Franković još jednom ističe nezadovoljstvo što djeca 

nisu u ravnopravnom položaju, a vijećnik Branko Ružić smatra da nije cilj ne 

plaćati produženi boravak, nego treba omogućiti da svi budu ravnopravno 

tretirani, odnosno da svi imaju mogućnost polaska u produženi boravak. 

Predsjednik vijeća se slaže da se odluka izglasa samo ako su sva djeca isto 

tretirana. Ističe da ravnateljica traži plaćanje punog radnog vremena za dvoje 

djelatnika, no vijeće je protiv toga. 

Vijećnik Branko Ružić  ističe da se time ne riješava uvjet da djeca budu 

ravnopravna, a kada se jednom donese odluka, njeno provođenje ide u 

kolotečinu. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić predlaže da se prihvati odluka o sufinanciranju, 

ali samo pod uvjetom da se svoj djeci omogući polazak u produženi boravak. 

Potpredsjednik vijeća Ivan Franković smatra da je ravnateljica zaposlila 

djelatnike za stalno i sada prebacuje lopticu na lokalnu samoupravu da to 

isfinancira. 

Vijećnik Mateo Slivar smatra da bi sva djeca trebala imati iste uvjete i 

mogućnosti, ali će to iziskivati zapošljavanje još nekog djelatnika. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić ističe da je produženi boravak nadstandard i 

općina Pićan je suglasna sufinancirati jednog i pol djelatnika, a škola treba 

osigurati uvjete za svu djecu iste.  

Vijećnik Stefan Šestan smatra da je najveći problem što nije bilo komunikacije 

između ravnateljice škole i načelnika i o tome treba obavjestiti školu. 
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Predsjednik općinskog vijeća Daniel Stanić je predložio da se u prijedlog Odluke 

doda članak 5. koji uvjetuje da se Odluka primjenjuje samo ukoliko je produženi 

boravak omogućen za svu djecu s područja Općine Pićan, bez obzira na to 

pohađaju li matičnu ili područne škole i dao na glasanje. 

Odluka s dodatkom članka 5.koji glasi „Ova Odluka primjenjuje se samo ukoliko 
je produženi boravak omogućen za svu djecu s područja Općine Pićan, bez 
obzira na to pohađaju li matičnu školu ili područne škole“ je jednoglasno 
usvojena sa 8 glasova „ZA“, 0 „SUZDRŽANIH “ i 0 „PROTIV“.  
 
AD-7. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i    
          vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom   
          vijeću Općine Pićan za 2021.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva. 
Pročelnica Martina Bilić je iznijela kratko obrazloženje, pa je otvorena rasprava.  
U raspravi je vijećnik Branko Ružić istaknuo da Općina Pićan godinama, pa tako 
i ove jako malo sredstava izdvaja za rad političkih stranaka. 
Načelnik Dean Močinić pita je li to veći ili manji iznos u odnosu na broj vijećnika, 
s obzirom da je do sada bilo 11 vijećnika, a sada je 9, na što je pročelnica 
odgovorila da ne može tvrditi, ali je uvjet da iznos ne može biti manji od 1.000,00 
kn. 
Više se nitko nije javio za rasporavu, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić dao 
točku na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih 
s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 
2021.godinu. 
 
AD-8. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pićan za 2021.godinu 
 
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Pićan za 2021.g. dat je u privitku 
poziva, a pročelnica Martina Bilić ju je obrazložila. Informirala je prisutne da su 
pristigli prijedlozi dvaju predlagatelja: dva prijedloga od Načelnika i jedan 
prijedlog od djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela.. 
Načelnik Dean Močinić predlaže Baćac Feruča, dugogodišnjeg aktivnog 
predsjednika Udruge poljoprivrednika “Agropićan“ i sve dugogodišnje uspješne 
obrtnike s područja Općine Pićan.  
Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan predlažu za priznanje 
umirovljenu djelatnicu Općine Pićan Vesnu Krpan. 
Komisija za dodjelu javnih priznanja se sastala 21.07.2021.g., razmotrila 
prijedloge, te prijedlog Odluke proslijedila općinskom vijeću na razmatranje. 
Otvorena je rasprava. 
Predsjednik općinskog vijeća Daniel Stanić je objasnio da svi predloženi obrti, 
uspješno posluju u kontinuitetu 30 i više godina, na što se Načelnik nadovezao i 
rekao da je i Baćac Feručo gotovo 30 godina predsjednik Udruge 
poljoprivrednika Agropićan, odnosno od njenog osnutka. 
Načelnik Dean Močinić smatra da bi se i ubuduće trebalo dodjeljivati priznanja 
svim tvrtkama koje u tekućoj godini ispunjavaju uvjet kontinuiranog rada i 
neprekinutog djelovanja od 30 godina.  
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik Općinskog vijeća Općine 
Pićan dao izvorni prijedlog Odluke na glasanje. 
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Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 
Odluka o dodjeli priznanja Općine Pićan za 2021.godinu.  
Odlukom se dodjeljuje Plaketa Općine Pićan Baćac Feruču, predsjedniku 
Udruge Agropićan, a Zahvalnice Općine Pićan se dodjeljuju: Poduzeću Etradex 
d.o.o. iz Benazići 99, Obrtu za cestovni prijevoz robe „Transport Armando“ iz 
Pićna 70a, Obrtu za prijevoz robe „Martrans“ iz Marfani 52, Obrtu za usluge 
„Pedena“ iz Pićna 69c, Obrtu za pogrebne usluge i trgovinu „Orhideja“ iz Kukurini 
26, poduzeću Veda d.o.o. iz Tupljaka 77, te Vesni Krpan, umirovljenoj službenici 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan.  
 
AD-9. Izvještaj o poduzetim mjerama za naplatu potraživanja i otpisu 
potraživanja u zastari 
 
Načelnik Općine Pićan Dean Močinić je podnio vijećnicima Izvještaj o poduzetim 
mjerama za naplatu potraživanja i otpisu potraživanja u zastari. Rekao je da ništa 
ne želi otpisivati, a da o tome ne informira vijećnike, a izvješće nije dostavljeno 
uz poziv, radi zaštite osobnih podataka. 
Izvjestio je da su otpisana zastarjela dugovanja iz 2013.g. za komunalnu 
naknadu petorici obveznika u sveukupnom iznosu od 648,00 kn. 
Osim toga je za naplatu potraživanja komunalne naknade u 2021.g. poslano 24 
opomene, po kojima su naplaćene 14 dugovanja, a 2 dugovanja djelomično, te 
23 opomene pred ovrhu, po kojima je naplaćeno 9 dugovanja, a 2 su djelomično 
naplaćena. Izdano je 9 Rješenja o ovrsi. 
Za naplatu godišnje grobne naknade poslane su 4 opomene, po kojima su 
naplaćena 3 dugovanja, te 20 opomena pred ovrhom kojima je naplaćeno 11 
dugovanja, a 2 su djelomično naplaćena. Izdano je 7 Rješenja o ovrsi po kojima 
je naplaćeno 1 dugovanje, a 6 Rješenja o ovrsi je poslano na izvršenje FINA-i. 
Za komunalni doprinos je poslano 6 opomena, po kojima je naplaćeno 3 
dugovanja, a 1 je djelomično naplaćeno, a po 2 opomene pred ovrhu je 
naplaćeno 1 dugovanje, a izdano je 1 Rješenje o ovrsi. 
Za naknadu za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada je poslana 1 opomena 
za koju se čeka naplata i ukoliko ne bude podmireno, nastaviti će se s mjerama 
naplate potraživanja. 
Rekao je da se dobilo Izvješće Porezne uprave o nenaplaćenom porezu na 
promet nekretnina, s prijedlogom za otpis potraživanja (zbirno), a ne zna se tko i 
koliko duguje zbog zaštite osobnih podataka. On pretpostavlja da će se trebati 
otpisati dug i ispada da Porezna uprava štiti kriminal. 
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da u izvještaju vidi dug za komunalnu naknadu na 
svoje ime, te predlaže kompenzaciju, s obzirom da mu je općina ostala dužna 1 
plaću od 7.000,00 kn još kad je bio načelnik. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić smatra da je ludost da se nekome prepiše 
nekretnina, prije nego se Poreznoj upravi uplati porez na promet nekretnina. 
Ističe da se ni automobil ne može registrirati, odnosno prepisati na svoje ime dok 
se ne plati porez, a ispada da se nekretninu može prepisati.   
Po završteku rasprave je Načelnik Dean Močinić rekao da je izneseni izvještaj 
informativnog karaktera i o njemu se ne glasa. 
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AD-10.Vijećnička pitanja 
 
Vijećnik Mateo Slivar je rekao da je poslao 7 prijedloga za dopunu dnevnog reda, 
a s obzirom da će isti biti na narednoj sjednici vijeća, istaknuti će samo ozbiljnije 
probleme. 
Objasnio je da treba postaviti signalizaciju i usporiti promet na DC 64 kod  
skretanja za restoran koji je jedini ugostiteljski objekat na pićanštini, jer tamo 

dolazi do vrlo opasnih situacija. Predlaže da se prijedlog za prometnu 

signalizaciju dostavi Državnoj ili Županijskoj upravi za ceste. 

Vijećnik Daniel Vretenar je predložio da se tamo postavi pješački prijelaz, na što 
je načelnik odgovorio da je to državna cesta, te se jedino može uputiti dopis 
Državnoj upravi za ceste. Načelnik je rekao da ni u Sv.Katarini nema pješačkog 
prelaza gdje školska djeca prelaze cestu prilikom odlaska u školu, te će i tamo 
trebati postaviti prometnu signalizaciju. 
Vijećnik Stefan Šestan podsjeća da je nekada bila autobusna čekaonica na 
Mostu Pićan, a sada je nema, te predlaže da se iznađe mjesto za istu i postavi. 
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković ističe da lokacija za autobusnu čekaonicu 
tamo ne postoji, a što se tiče pješačkog prijelaza za ugostiteljski objekat također 
pita kamo ga postaviti, jer nema pješačke staze.Ističe da je tamo na nizbrdici 
prometni znak za ograničenje brzine od 40, te smatra da to usporivač prometa.  
Smatra da bi vlasnik ugostiteljskog objekta ukoliko želi još neke usporivače 
prometa to trebao zatražiti od Državne uprave za ceste. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da je autobusna čekaona postojala na Mostu Pićan, 
no srušilo ju se je, pa treba iznaći rješenje za novu. On predlaže postavljanje 
montažne čekaone kod kontejnera za tekstil. To treba napraviti što prije, jer na 
jesen počinje škola. 
Potpredsjednik vijeća Antun Selar ističe da je od Mosta Pićan prema Jakačići 
županijska cesta i on već 4 godine pita za pješački prijelaz i autobusnu čekaonu 
kod Oriča, no za to nitko ništa ne spominje. 
Vijećnik Danijel Vretenar smatra da bi trebalo kod izlaza Klesari na Državnu 
cestu postaviti pješački prijelaz, jer u sezoni tamo ima mnogo turista koji prelaze 
cestu za u restoran.  
Vijećnik Mateo Slivar predlaže da se traži od Državne uprave za ceste da tamo 
postavi nogostup. 
Vijećnik Valter Fonović smatra da je tamo dovoljan postojeći prometni znak sa 
ograničenjem brzine od 40 km/sat. Ističe da je to Državna cesta preko koje treba 
pažljivo prelaziti, a ne sa slušalicama u ušima, a onaj tko tamo plati kaznu za 
prekoračenje brzine će ubuduće voziti po ograničenju.    
Vijećnik Mateo Slivar je predložio postavljanje javne slavine kod slapa Sopot, 
budući onuda sad prolazi vodovod za Slaviće s čime su se složili načelnik i 
vijećnici. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da se pred 12 godina imalo rješenje i ponudu za 
popravak ceste „Valentišće“ koja vapi za renoviranje. Objasnio je da je ta cesta 
jako prometna, a vrlo opasna. Dodao je da je cijelo područje Sv.Katarine  
asfaltirano, te pita kada će biti na redu za asfaltiranje donji dio općine (područje 
naselja Jakomići). 
Načelnik je odgovorio da se sada asfaltira u Perinićima i kako bude sredstava, 
tako će se ići dalje asfaltirati. 
Vijećnik Mateo Slivar predlaže da se prije temeljne sanacije ceste „Valentišće“, 
doveze materijal uz rub ceste, na što je načelnik rekao neka to javi komunalnom 
redaru, pa će se riješiti. 
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Vijećnik Stefan Šestan smatra da bi trebalo uputiti zahtjev  Županijskoj upravi za 
ceste za saniranje zidova uz cestu Most Pićan-Pićan, a potpredsjednik vijeća 
Ivan Franković ističe da bi kod skretanja za Pićan trebalo postaviti znak zabrane 
za kamione, jer u Pićan zalutaju šleperi koji voze za Poduzetničku zonu i ne 
mogu dalje. 
Načelnik Dean Močinić je rekao da na skretanju postoji znak za ograničenje 
tonaže. 
Pročelnica Martina Bilić je obavijestila vijećnike da se danas dobilo suglasnost 
Državne uprave za ceste za postavljanje znaka za šlepere. 
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković ističe da je potrebno staviti jedno ogledalo 
na izlasku sa ceste Kukurini-Jakačići na Državnu cestu.  
Po završetku rasprave je načelnik Dean Močinić rekao da se naručilo nove 
tablete za vijećnike, koji stižu iduću sedmicu, pa neka na slijedeću sjednicu 
donesu stare.  
Na kraju je predsjednik vijeća Daniel Stanić informirao da će se svečana sjednica 
Općinskog vijeća održati 16.08.2021.g. ukoliko to bude dozvoljavala situacija 
vezana uz COVID-19 o čemu će vijećnici biti obaviješteni. 
 
Rad sjednice zaključen je u 20,33 sata.  
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                Daniel Stanić                                                                          


