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 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 024-01/22-01/3 
Ur.broj: 2163-30-03-22-2 
Pićan, 28.01.2022. 
                                                   Z A P I S N I K    
 
                  Sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
28.siječnja 2022. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 18,00 sati. 
                   
 Sjednici je prisustvovalo svih 6 vijećnika i to: Daniel Stanić, Silvan Juran, Daniel Vretenar 
(video vezom), Stefan Šestan, Branko Ružić i Antun Selar. 
Opravdano odsutni: Ivan Franković, Valter Fonović i Mateo Slivar. 
              
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Donald Blašković, direktor komunalnog poduzeća 
„1.maj“ d.o.o. Labin, Dean Močinić, načelnik Općine Pićan,   Martina Bilić, pročelnica 
JUO, Mirjana Ban, zapisničarka, Katarina Šoštarić, novinarka „5 portal-a“ Labin, Kristian 
Reisman, novinar „Labinštine info“  i Mladen Kiković, zainteresirani građanin. 
                   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 po njemu otvorio raspravu. 
Nitko nije imao primjedbe i prijedloge dopuna dnevnog reda, pa je predsjednik vijeća 
dao dnevni red na glasanje. 
Jednoglasno sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANI“ je usvojen slijedeći 
                                       
D n e v n i    r e d: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 6.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, 
2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Pićan, 
3. Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, 
4. Rasprava o Javnom natječaju za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg 

imovnog stanja za akademsku godinu 2021./2022., 
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih 

s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 
2022.godinu, 

6. Zaključak o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite Općine 
Pićan za 2021.godinu, 

7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 
2022.godinu, 

8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i 
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2022.godinu, 

9. Vijećnička pitanja. 
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AD - 1.  Verifikacija zapisnika sa 6.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda, dat je vijećnicima u privitku poziva. Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić je otvorio raspravu.  
Nitko se nije javio za raspravu, pa je Zapisnik dat na glasanje. 
Zapisnik sa 6.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan je jednoglasno usvojen sa 
6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“. 
 
AD - 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
području Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je predsjednik 
vijeća zamolio za obrazloženje Donalda Blaškovića, direktora komunalnog poduzeća 
1.Maj d.o.o. Labin. 
Gosp. Donald Blašković je objasnio da je povod za donošenje nove Odluke o načinu 
pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pićan obveza 
propisana Zakonom o gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 31.srpnja 2021.g., 
a predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave su je dužne donijeti u roku od 6 
mjeseci  od dana stupanja na snagu Zakona. Rekao je da se sustavno u sakupljanju 
otpada ne mijenja ništa, na našoj općini je organizirano prikupljanje selektivnog otoada 
od vrata do vrata. Odvoz komunalnog otpada se obračunavao prema članovima 
kućanstva i broju ležajeva, te je jedna od najvažnijih  novina to što Zakon propisuje 
kategorizaciju korisnika na kućanstvo i nekućanstvo. Ista cijena je za sve, odnosno 
izjednačena je privreda sa malim poduzetnicima. 
Njihov prijedlog je da za kućanstvo cijena iznosi 50,00 kn, bez PDV-a i bez umanjenja za 
1 spremnik bilo koje veličine, a ostali da imaju cijenu 680,00 kn. 
U korisnike koji nisu kućanstvo Zakon svrstava korisnike koji nekretninu koriste u svrhu 
obavljanja djelatnosti što uključuje iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju 
ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Ako se na istom obračunskom mjestu isti korisnik 
može svrstati u kategoriju kućanstvo i nekućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo 
cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunate za kategoriju korisnika koje nije 
kućanstvo. 
S obzirom da korisnici koji nisu kućanstvo imaju određenu višu cijenu obvezne 
minimalne javne usluge, ovom se odlukom omogućava korisnicima koji se bave 
iznajmljivanjem u nekretnini u kojoj žive da sa davateljem javne usluge sklope ugovor o 
korištenju javne usluge za kategoriju kućanstvo za cijelu kalendarsku godinu, kako bi im 
se omogućilo da cijenu obvezne minimalne javne usluge za kategoriju nekućanstvo 
plaćaju kao i do sada  četiri mjeseca u godini. Cijena minimalne javne usluge  određena 
je radi pružanja ujednačene kvalitete usluga na cijelom području Općine Pićan i 
uključuje troškove sakupljanja i odvoza  komunalnog otpada s obračunskog mjesta 
korisnika i jedinstvena je za sve korisnike kućanstvo, te iznosi 50,00 kuna. Objasnio je da 
je do sada cijena minimalne javne usluge bila određena veličinom zaduženog spremnika. 
Usporedio je dosadašnju cijenu sa novopredloženom, te konstatirao da će najveće 
poskupljenje snositi korisnici sa zaduženim spremnikom od 80 l kojima je sadašnja cijena 
iznosila 35,00 kn i 120 l kojih je i najviše na području Općine Pićan.  
Kategorija nekućanstvo ima cijenu koja iznosi 643,00 kn. Takvim korisnicima će se 
odobravati popusti na cijenu minimalne javne usluge sukladno veličini zaduženog 
spremnika, pa će cijena za spremnik 80 i 120 l iznositi 100,00 kn mjesečno. Dodao je da 
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bi primjena ove Odluke počela 01.05.2022.g.   Po završetku izlaganja gosp. Donalda 
Blaškovića je otvorena rasprava. 
Potredsjednik vijeća Antun Selar je konstatirao da će kućanstva koja iznajmljuju ležajeve 
u kući u kojoj žive i dalje imati pravo na prikupljanje selektivnog otpada, te pita da li je 
država odredila cijene odvoza ili je odredila samo kategorije kućanstvo i nekućanstvo. 
Gosp. Donald Blašković je odgovorio da je država odredila samo kategorije, a u 
provedenom savjetovanju s javnošću je najviše pitanja bilo od iznajmljivača. 
Potpredsjednik vijeća Antun Selar smatra da će najviše biti pogođeni oni sa najnižom 
cijenom, odnosno najveći teret poskupljenja će snositi kućanstva sa spremnikom od 80 
litara, odnosno najmanjim spremnikom, na uštrb iznajmljivača koji zarađuju od turizma, 
a  imati će najmanje poskupljenje. 
Gosp. Donald Blašković ističe da su po dosadašnjoj odluci spremnici bili određeni prema 
broju članova kućanstva, te je prema veličini spremnika bila određena cijena obvezne 
minimalne javne usluge, a po novoj odluci će cijena minimalne javne usluge za sva 
kućanstva iznositi jednako (50,00 kn), dok će varijabilni dio biti različit prema veličini 
spremnika. 
Potpredsjednik vijeća Antun Selar pita da li postoji modućnost da domaćinstvo ne prazni 
otpad dva ili tri mjeseca, da li ima takvih i koliko ih je. 
Gosp. Donald Blašković je odgovorio da oni imaju uvid koliko puta tko prazni kante, te 
ako više od 3 mjeseca ne prazne kante onda ima šalju obavijest. 
Gosp. Antun Selar smatra da radi toga i takvih domaćinstava ima svakakvog otpada u 
kontejnerima kod groblja. 
Na pitanje vijećnika Stefana Šastana  da li se ide u poticanje odvajanja, odnosno 
selektiranja otpada, te da li će se mijenjati cijena za odvojeni otpad, gosp. Donald 
Blašković je odgovorio da se cijena neće mijenjati, odnosno i dalje će odvoz takvog 
otpada biti besplatan, osim za one velike koji imaju imaju dodatni odvoz će cijena biti 
iskorigirana. 
Za kategoriju kućanstvo se to neće mjenjati, a za privredu će tražiti  dokaz o tome tko im 
prikuplja otpad i prema tome će im se umanjiti iznos. 
Vijećnik Stefan Šestan ističe da se kućanstvima koja imaju spremnike od 240 i 660 litara 
cijena smanjuje, a kućanstvima sa malim spremnikom se povećava, što znači da se 
potiče one koji proizvode više otpada. 
Na to je gosp. Donald Blašković rekao da će uzeti to u obzir. 
Načelnik Dean Močinić smatra da nisu dane neke velike mogućnosti biranja, nikome se 
ne sviđa povećanje, a najveći broj korisnika je na kantama od 80 litara. 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Antuna Selara koliko na pićanštini ili labinštini ima 
spremnika od 660 litara i 1100 litara, odgovorio je gosp.Donald Blašković. 
Na to je vijećnik Branko Ružić konstatirao da je računica napravljena da se najviše 
optereti male korisnike kojih je najviše, jer je povećanje sa 32,80 kn na 50,00 kn u 
postotku najveće povećanje. 
Gosp. Donald Blašković se slaže da je najveće povećanje za one s najmanjim 
spremnikom, jer je cijena jedinstvena. Ističe da su se komunalnom poduzeću drastično 
povećali troškovi od 2021.na 2022.godinu i s cijenom manjom od 50,00 kn bi njihovo 
poslovanje bio čisti minus, čime bi se smanjila i kvaliteta usluge. 
Vijećnik Branko Ružić smatra da su svi taoci turizma i turističkih tvrtki, jer treba sve 
kapacitete povećati nauštrb iznajmljivača koji plaćaju odvoz otpada 4 mjeseca u sezoni 
kada i zarađuju od turizma, a svi ostali moraju snositi teret održavanja povećanih 
kapaciteta cijelu godinu. Smatra da se radi turističke sezone nabavlja više vozila za 
odvoz otpada i zapošljava više djelatnika koje treba plaćati kroz cijelu godinu, te se pita 
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do kada će iznajmljivači zarađivati na uštrb onih stalnih potrošača koji moraju plaćati 
povećanu cijenu cijele godine. 
Gosp. Donald Blašković je rekao da svatko plaća odvoz za sebe i građani će plaćati cijenu  
odvoza za onoliko otpada koliko ga naprave. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da je činjenica da se upravo radi turističke sezone – 
ljetnih mjeseci trebalo kupovati vozila i zapošljavati ljude i normalna je stvar da 
poduzeće mora poslovati pozitivno, pa mora povećati cijenu. Ne može se oteti dojmu da 
povećanje trpi onaj najmanji. 
Gosp. Donald Blašković je rekao da je komunalno poduzeće u vlasništvu jedinica lokalne 
samouprave i moraju poslovati da budu na pozitivnoj 0, ne stvaraju profit, ali si moraju 
priuštiti nabavku sredstava za rad, jer će u protivnom kvaliteta padati, a kvaliteta je na 
labinštini velika u odnosu na neke druge veće gradove. 
Načelnik Dean Močinić ga pita da li ima informaciju o cijenama odvoza u drugim 
gradovima i općinama. 
Gosp. Donald Blašković je rekao da Poreč ima također  cijenu od 50,00 kn za kućanstva, 
a 100,00 kn za privredu, Rovinj također ima 50,00 kn za kućanstva, a Zagreb ima 45,00 
kn za kućanstvo. 
Rekao je da je ovo specifična sredina, ima veoma udaljenih sela sa malim brojem  
kućanstava, a odvoz se vrši sa kućnog praga, što iziskuje veće troškove nego u  
gradovima, gdje se odvozom, odnosno pražnjenjem kontejnera 1 zgrade obuhvati veliki 
broj domaćinstava, pa je svatko prilagodio cijene i uslugu prema svojoj sredini. 
Vijećnik Stefan Šestgan pita da li mobilna reciklažna dvorišta idu u povijest, na što je 
gosp. Donald Blašković odgovorio da će mobilno reciklažno dvorište  i dalje postojati i 
biti besplatno. 
Na pitanje vijećnika Stefana Šestana  kako je riješen odvoz reciklabilnog otpada za 
privredu, odnosno nekućanstva, gosp. Donald Blašković je rekao da oni mogu ugovoriti s 
bilo kim odvoz reciklabilnog otpada, ali najavljuju odvoz i plaćaju ga.  
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić dao na glasanje 
izvorni prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 
na području Općine Pićan. 
Većinom od 5 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANI“ je usvojena Odluka o načinu 
pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pićan. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić se zahvalio gosp. Donaldu Blaškoviću na prisustvovanju 
sjednici općinskog vijeća i obrazlaganju točke. 
   
AD-3. Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća zamolio 
za obrazloženje  pročelnicu Martinu Bilić. 
Pročelnica je objasnila da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića u prosincu 2021.godine 
raspisalo javni natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“, temeljem kojeg 
su pristigle dvije prijave.  Nakon uvida u dokumentaciju je utvrđeno da jedna 
kandidatkinja ne ispunjava sve propisane uvjete , dok je prijava Kristine Čule ispunila sve 
zakonske uvjete iz natječaja. Stoga je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“predložilo 
Općinskom vijeću Općine Pićan da imenuje Kristinu Čule ravnateljicom.  
Otvorena je rasprava u kojoj je vijećnik Silvan Juran podržao prijedlog Upravnog vijeća, 
nakon čega je izvorni prijedlog Odluke dat na glasanje.  
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Jednoglasno sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ gđe Kristine Čule na mandat od 4 
godine. 
 
AD-4. Rasprava o Javnom natječaju za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg 
imovnog stanja za akademsku godinu 2021./2022. 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je pročelnica 

Martina Bilić dala obrazloženje i objasnila kriterije za dodjelu stipendija. Rekla je da je 

općinskii načelnik u studenome 2021.g. raspisao Javni natječaj temeljem sklopljenog 

Ugovora o donaciji između OTP banke d.d. Split  kojim je OTP banka izvršila donaciju 

Općini Pićan od 15.000,00 kn. Na taj je natječaj pristigla samo jedna prijava, pa su 

Općinski vijećnici IDS-a, HDZ-a i HSS-a predložili da se natječaj  poništi i raspiše novi kako 

bi se omogućilo više prijava, te da o dodjeli stipendija odlučuje Općinsko vijeće. Novim 

Javnim natječajem  utvrđen je kao poseban uvjet da student dolazi iz obitelji sa troje ili 

više djece, te da se dodjeljena stipendija isplaćuje na žiro račun otvoren kod OTP banke. 

Otvorena je rasprava. 

Vijećnik Silvan Juran je rekao da je on sa svojom strankom, te vijećnicima  HSS-a i HDZ-a 

inicijator pokretanja ponovnog raspisivanja natječaja, te da Odbor za socijalu odlučuje o 

tim stipendistima. S obzirom da Odbor još nije formiran, predlažu da o istima odlučuje 

Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva. 

Načelnik Dean Močinić ističe da bi se u prijedlogu Odluke o javnom natječaju trebalo 

mjenjati članak i staviti „na prijedlog Povjerenstva“. 

Rekao je da je analizirao spisak studenata kojima općina daje stipendije, te utvrdio da 5 

ili 6 studenata dolazi iz obitelji sa 3 ili više djece čije je jedno dijete student. Smatra da 

se može sprovesti natječaj, pa da se na slijedećoj sjednici općinskog vijeća izabere 

studente, odnosno donese odluka o dodjeli stipendija. 

Vijećnik Silvan Juran smatra da Povjerenstvo može razmotriti zahtjeve i dati prijedlog 

stipendista, te predlaže Povjerenstvo za ocjenu prijava u sastavu: Daniel Stanić kao 

predsjednik, a Branko Ružića i Stefan Šestan kao član. 

Vijećnik Branko Ružić prihvaća članstvo u Povjerenstvu, te predlaže da Odluku o dodjeli 

stipendija donese načelnik, ne treba je donositi vijeće, jer ima puno povjerenje u 

načelnika. 

Vijećnik Stefan Šestan također prihvaća članstvo u Povjerenstvu i slaže se s vijećnikom 

Ružićem da načelnik donese odluku, s time da svi studenti budu obaviješteni o 

Natječaju. 

Potpredsjedniku vijeća Antunu Selaru je drago što se nešto pokrenulo na takav način, a 

predsjednik vijeća Daniel Stanić se slaže s prijedlogom za Povjerenstvo, te i on smatra da 

vijeće ne treba donositi odluku, nego načelnik. 

Na to je pročelnica Martina Bilić rekla da je iz rasprave vidljivo da bi se članak 6. trebalo 

promjeniti i pročitala je kako bi trebao glasiti. 

Vijećnik Branko Ružić predlaže da se natječaj skrati na 15 dana, a da se o istom 

obavijesti sve studente s područja Općine Pićan. 

Vijećnik Danijel Vretenar  se slaže s prijedlogom vijećnika Ružića, jer inače natječaji traju 

predugo.    

Više se nitko nije javio za riječ, pa je prijedlog Odluke dat na glasanje. 



 6 

Jednoglasno sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 

Javnom natječaju za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za 

akademsku godinu 2021./2022. 

 
AD-5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika 
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 
2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv, pa je pročelnica 

Martina Bilić dala obrazloženje. Rekla je da je ukupan iznos sredstava koji će se isplatiti 

za 2022.godinu 17.000,00 kn. 

Otvorena je rasprava. 

Vijećnik Danijel Vretenar smatra da vijećnici donošenjem ove odluke daju sredstva sami 

sebi, te će glasati protiv iste.  

Vijećnik Branko Ružić predlaže godišnji iznos od 18.000,00 kn s obzirom da je 9 vijećnika 

u općinskom vijeću, pa bi po svakom vijećniku iznos bio zaokružen i iznosio 2.000,00 kn. 

Pročelnica Martina Bilić je odgovorila da zakon definira ključ za izračun iznosa, pa se 

sada ne može mjenjati iznos, odnosno može se definirati samo prilikom donošenja 

rebalansa Proračuna. 

Vijećnik Silvan Juran se slaže s prijedlogom vijećnika Ružića, ali kada se odluka bude 

uskladila s zakonom, na što je načelnik dodao da to treba obuhvatiti rebalansom, a ne 

sada.  

Potpredsjednik vijeća Antun Selar smatra da se i prilikom rebalansa možda neće moći 

dobiti točno 18.000,00 kn, jer se po ključu za izračun može dobiti nešto više, a ne otočno 

taj iznos. 

Vijećnik Stefan Šestan ističe da su to sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih listi, 

a ne pojedinaca, što je potvrdio i vijećnik Silvan Juran i dodao da od toga ne profitira niti 

jedan vijećnik. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da za sada iznos i odluka ostaje takva kakva je i 

glasa za iznos od 17.000,00 kn, te je dao izvorni prijedlog Odluke na glasanje. 

Većinom od 5  glasova „ZA“, 1 „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 2022.godinu. 
 
AD-6. Zaključak o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite Općine 
Pićan za 2021.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je obrazloženje dala 

pročelnica Martina Bilić. 

S obzirom da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik vijeća Daniel Stanić je dao 

izvorni prijedlog Zaključka na glasanje. 

Jednoglasno sa 6 glasova „ZA“, 0 „SUZDRŽANIH “ i 0 „PROTIV“ je donijet Zaključak o 

prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2021.godinu.  
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AD-7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 
2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a obrazloženje je 
dala pročelnica JUO Općine Pićan Martina Bilić. 
Za raspravu se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić dao izvorni 
prijedlog  Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 
2022.godinu na glasanje. 
Jednoglasno sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijet Godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2022.godinu u sveukupnom 
iznosu od 669.500,00 kn. 
 
AD-8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i 
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2022.godinu 
 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom 
odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2022.godinu s planiranim sveukupnim iznosom od 
2.768.500,00 kn je vijećnicima dostavljen u privitku poziva, a obrazložila ga je pročelnica 
Martina Bilić. 
Za raspravu se nitko nije javio, pa je izvorni prijedlog Programa dat na glasanje. 
Jednoglasno sa 6 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijet Program javnih 
potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i 
obrazovanju Općine Pićan za 2022.godinu. 
 
AD-9. Vijećnička pitanja 
 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Antuna Selara da li se može autobusna čekaona 
postaviti i na autobusnoj stanici Montovani, načelnik je odgovorio da su tamo u pitanju 
imovinsko pravni odnosi, jer nije općinsko zemljište, no vidjeti će  što se može učiniti. 
Vijećnik Silvan Juran ističe da je u Sv.Katarini dosta školske djece putnika, pa bi i tamo 
negdje na općinskom zemljištu trebalo postaviti čekaonicu. 
Načelnik Dean Močinić je odgovorio da se napravilo prometno rješenje za Sv.Katarinu za 
postavljanje čekaonice kod spomenika, te se čeka suglasnost na prometno rješenje od 
MUP-a.  
 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić zaključio rad 
sjednice  u 19,30 sati.  
 
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                Daniel Stanić                                                                          


