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 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 024-01/22-01/9 
Ur.broj: 2163-30-03-22-2 
Pićan, 09.05.2022. 
                                                   Z A P I S N I K   
 
                  Sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
09.svibnja 2022. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 17,00 sati. 
                   
 Sjednici je prisustvovalo 8 vijećnika i to: Daniel Stanić, Ivan Franković, Silvan Juran, 
Branko Ružić, Stefan Šestan, Antun Selar, Danijel Vretenar i Mateo Slivar. 
Opravdano odsutan: Valter Fonović. 
              
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Dean Močinić, načelnik Općine Pićan,  Martina Bilić, 
pročelnica JUO, Samanta Floričić Fonović, stručni suradnik za poslove proračuna, 
računovodstva i financija, Ivana Tončić, viša stručna suradnica za prostorno planiranje i 
gradnju, Mirjana Ban, zapisničarka, Katarina Šoštarić, novinarka „5 portal-a“ Labin i 
Kristijan Reisman, novinar „Labinštine info“. 
                   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. 
Za izmjene ili dopune dnevnog reda se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća dao 
dnevni red na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je usvojen slijedeći 
                                       
D n e v n i    r e d: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 8.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2021.godine, 
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2021.godinu, 
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2021.godinu, 
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021.godinu, 
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 

2021.godinu, 
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021.godinu, 
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 

2021.godinu, 
9. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2022.godinu, 
10. Odluka o pokriću manjka prihoda iz prethodnog razdoblja, 
11. I.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2022.godinu, 
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12. I.Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2022.godinu, 
13. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu, 
14. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 

2022.godinu, 
15. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu, 
16. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 

2022.godinu, 
17. I.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u 

osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 
2022.godinu, 

18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan 
za 2022.godinu, 

19. Odluka o zaduženju Općine Pićan, 
20. Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022.godinu, 
21. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi V.Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Pićan, 
22. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Javnog natječaja za prodaju 

suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 23/zgr, k.o. Pićan,  
23. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Javnog natječaja za prodaju 

nekretnina k.č. 6903 i k.č. 6913, k.o. Pićan, 
24. Odluka o suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić 

„Lišnjak“ za pedagošku godinu 2022./2023., 
25. Vijećnička pitanja. 

 
 
AD - 1. Verifikacija zapisnika sa 8.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan  
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je predsjednik 

vijeća Daniel Stanić otvorio raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu, pa je Zapisnik dat na glasanje. 

Zapisnik sa 8.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan je usvojen jednoglasno sa  

8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANI“.  

 
 
AD - 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2021.godine 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je predsjednik 
vijeća zamolio za obrazloženje Samantu Floričić Fonović, stručnu suradnicu za poslove 
proračuna, računovodstva i financija.  
Gđa Samanta Floričić Fonović je obrazložila Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Općine Pićan za 2021.godinu. 
Informirala je da je Proračun za 2021.godinu realiziran sa 12.334.554,69 kn prihoda i 
primitaka, te 11.872.682,63 kn rashoda i izdataka, što rezultira viškom prihoda od 
461.872,06 kn. Ostvarenim viškom se djelomično pokriva preneseni manjak prethodne 
godine koji je iznosio 1.020.000,00 kn, te ostaje manjak prihoda 558.127,94 koji se 
prenaša u slijedeću godinu. Objasnila je da planirana proračunska zaliha od 50.000,00 kn 
nije korištena, a iskorištena su sredstva EU Fonda za opremanje i instaliranje pristupnih 
točaka za besplatni Internet  (WIFI4EU) u iznosu od 112.005,00 kn, te za izrađenu 
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strategiju razvoja turizma Općine Pićan u iznosu od 144.275,00 kn. U 2021.godini 
izgrađeno je i opremljeno dječje igralište Tupljak sredstvima Proračuna Općine Pićan, a 
biti će refundirana iz sredstava EU Fondova u 2022.godini. Osim toga informirala je da je 
Općina u studenom 2021.godine potpisala novi Ugovor o kratkoročnom kreditu na 
godinu dana na iznos od 1.000.000,00 kn, koji je korišten u studenom 2021., a na dan 
31.12.2021. iskorišten je u iznosu od 0,00 kn. 
Općina se u 2020.godini dugoročno zadužila za izgradnju Vatrogasnog doma na iznos od 
3 milijuna kuna, koji je u 2020.g.iskorišten 1.275.442,32 kn, a u 2021.godini je iskorišten 
do kraja, odnosno 1.732.823,82 kn. Prva rata otplate kredita za izgradnju Vatrogasnog 
doma je dospjela na naplatu u kolovozu 2021.g. 
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da su sredstva od kredita potrošena za izgradnju 
vatrogasnog doma, svojevremeno su radovi stali, a sada su opet počeli, pa pita da li to 
dodatno košta. 
Načelnik Dean Močinić je odgovorio da je 3,5 mil kn utrošeno za izgradnju Vatrogasnog 
doma do pod krov, a sada su predviđena sredstva od 1,3 mil kn za unutarnje radove. 
Rekao je da se potpisalo Aneks Ugovora sa izvođačem radova za dovršetak radova do 
31.06. što do sad nije forsirao, jer je od Vatrogasne zajednice IŽ obećano da će dodijeliti 
sredstva za Vatrogasni dom za ono što još nije napravljeno. Osim toga izvođač radova 
traži povećanje ugovorenog iznosa zbog povećanja cijena građevinskog materijala. 
Objasnio je što je sve napravljeno u Vatrogasnom domu.  
Potpredsjednik vijeća Antun Selar pita da li postoji mogućnost da Vatrogasna zajednica 
ne da sredstva za izgradnju Vatrogasnog doma. 
Načelnik je odgovorio da će se od Vatrogasne zajednice za izgrađeni dio doma teško 
dobiti sredstva, ali će samo asfaltiranje oko doma koštati 200.000,00 kn, pa ako se i 
samo za to dobije sredstva će dobro doći . Informirao je da je gosp. Kozlevac bio tu i 
rekao da će se od njih dobiti sredstva, jer su i oni kandidirali dom. 
Vijećnik Branko Ružić smatra da ako je potpisan Ugovor sa DE CONTE, općinu ne bi 
trebalo mučiti poskupljenje, jer to snosi izvođač. Ugovoreni iznos je ugovoreni iznos, pa 
za općinu nema poskupljenja. 
Načelnik se složio s vijećnikom Ružićem, no ističe da im je država omogućila povećanje 
iznosa 10%, a oni traže više. 
Informirao je da se vatrogasni dom kandidiralo preko DVD-a i preko općine i rečeno je 
da će se dobiti sredstva za sve što još treba napraviti. 
Po završetku rasprave je predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić dao Godišnji 
izvještaj na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je usvojen Godišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2021.godinu. 
   
AD-3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2021.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća zamolio 
za obrazloženje  pročelnicu Martinu Bilić koja je rekla da je sve to već sadržano u 
Godišnjem izvješću. 
Otvorena je rasprava za koju se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća dao izvorni 
prijedlog Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2021.godinu na glasanje. 
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Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeto Izvješće o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.godinu 
sa ostvarenim iznosom od 888.909,36 kn. 
 
AD-4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2021.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je predsjednik 

vijeća Daniel Stanić otvorio raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu, pa je izvorni prijedlog Izvješća dat na glasanje. 

Većinom od 7  glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANI“ je usvojeno Izvješće o 

izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2021.godinu u visini od 764.459,75 kn.  

 
AD-5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv, pa je predsjednik 

vijeća otvorio raspravu.   

Na pitanje vijećnika Matea Slivara da li se u 2022.godini planiraju održati manifestacije 

„LegendFest“, Dan općine i Bartulja odgovorio je predsjednik vijeća Daniel Stanić da je 

sve to planirano, a načelnik je rekao da o tome govori točka 9.dnevnog reda. 

Budući se za raspravu više nitko nije javio, predsjednik vijeća Daniel Stanić je dao izvorni 

prijedlog Izvešća na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je usvojeno Izvješće o 

izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021.godinu sa ostvarenjem od 

154.562,62 kn. 

 
AD-6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 
2021.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva. 

Otvorena je rasprava, no s obzirom da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik vijeća 

Daniel Stanić je dao izvorni prijedlog Izvješća na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „SUZDRŽANIH “ i 0 „PROTIV“ je usvojeno Izvješće o 

izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021.godinu sa 

ostvarenim iznosom od 584.475,76 kn.   

 
AD-7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dostavljen je vijećnicima u privitku poziva. 
Otvorena je rasprava za koju se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić 
dao izvorni prijedlog  Izvješća na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je usvojeno Izvješće o 
izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021.godinu sa ostvarenjem od 
278.293,67 kn. 
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AD-8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 
2021.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda je vijećnicima dostavljen u privitku poziva, pa je 
predsjednik vijeća Daniel Stanić otvorio raspravu. 
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjednik vijeća je dao izvorni prijedlog 
Izvješća na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je usvojeno Izvješće o 
izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2021.godinu sa 
ostvarenjem od 2.549.997,79  kn. 
 
AD-9.  I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda je vijećnicima dostavljen u privitku poziva, pa je 
predsjednik vijeća Daniel Stanić zamolio gđu Samantu Floričić Fonović, stručnu 
suradnicu za poslove proračuna, računovodstva i financija za obrazloženje. 
Gđa Samanta Floričić Fonović je objasnila da je proračun za 2022.godinu donijet u 
prosincu 2021.g. sa prihodima i primicima, te rashodima i izdacima od 15.378.200,00 kn. 
Ovim I.Izmjenama i dopunama se predlaže smanjenje prihoda i primitaka, te rashoda i 
izdataka, pa bi prihodi i primici iznosili 15.014.200,00 kn, a rashodi i izdaci 14.455.200,00 
kn. Razlika od 559.000,00 kn se odnosi na manjak prihoda iz prethodne godine. 
Objasnila je na kojim su podskupinama na prihodovnoj strani izmjene i koliko, te na 
kojim su aktivnostima promjene na rashodovnoj strani. 
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Mateo Slivar ističe da je za Dječji vrtić „Lišnjak“ za 2022.godinu planirano 2,137 
mil kn, a da je prilikom donošenja proračuna bilo rečeno da će se napraviti usporedba, 
odnosno analiza i projekcija troškova Dječjeg vrtića „Mali medvjed“ i Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“, što još nije učinjeno. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da se još nije stiglo analizirati, ali će se dati 
izvještaj, a načelnik je dodao da se prošle godine za dječji vrtić izdvalalo oko 134.000,00 
kn mjesečno. 
Vijećnik Branko Ružić pita koliko je polaznika u vrtiću, na što mu je predsjednik vijeća 
odgovorio da je 56 djece.  
Načelnik je dodao da Općina Pićan po djetetu izdvaja 2.400,00 kn, a roditelji 750,00 kn 
po djetetu. Za 2.djete roditelji plaćaju manje, a za 3. dijete im je vrtić besplatan. Na to je   
vijećnik Branko Ružić konstatirao da svako vrtićko djete košta više od 3.000,00 kn 
mjesečno. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je objasnio da su u vrijeme Corone bile česte izolacije 
djece, pa stoga i manje uplata roditelja, ali se djelatnike vrtića (hladni pogon) trebalo 
platiti.  
Načelnik je dodao da će se na slijedećoj sjednici općinskog vijeća dati šestomjesečni 
izvještaj o radu DV „Lišnjak“. 
Potom je vijećnik Branko Ružić rekao da vidi povećanje sredstava za aktivnosti  za 
pješačke staze, pa pita da li se planira nekakav ugostiteljski objekat koji bi donio prihod 
općini, jer bi Pićan kao središte općine trebao imati ugostiteljski objekat. 
Načelnik Dean Močinić je objasnio da se pokušava prodati i urediti Baronovu palaču za 
restoran, a sanitarni čvor se planira napraviti u vrtu od župnika, jer je blizu kanalizacija. 
Ističe da ako se neka ugostiteljska djelatnost otvori u nekadašnjem prostoru gostione, 
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možda neće trebati imati zahode po novim Zakonima. Osim toga smatra da ne bi bilo u 
redu da općina napravi prostor i uloži u njega, pa da ga da privatniku.  
Vijećnik Branko Ružić smatra da bi  trebalo napraviti objekat, pa ga dati u najam, jer 
drukčije neće funkcionirati, a žalosno je da sjedište općine nema neki makar minimalni 
ugostiteljski objekat. 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Antuna Selara zašto se na podskupini 711 smanjuju 
prihodi od prodaje zemljišta u industrijskoj zoni, načelnik Dean Močinić je odgovorio da 
su bili zainteresirani Slovenci, ali su odustali zbog inertnosti i sporosti države. Ističe da je 
zainteresirana tvrtka Adria oil za ulaganje za 6-7.000,00 m2. 
Vijećnik Ružić Branko smatra da im treba predložiti i postavljanje pumpe za punjenje 
metanom, na što je načelnik odgovorio da oni imaju takvu benzinsku stanicu na 
Kukuljanovu sa restoranom i parkiralištem. 
Osim toga načelnik je informirao da se pokrilo proračunski manjak, te da su planirane 
manifestacije, a prva je 04.06. „PetiVina“ u sklopu koje će se održati Istratrek utrka. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je informirao da će se ove godine „Legendfest“ 
održavati 1 dan, a manifestacija Rokova će se održatiti 14.08.  
Potom je predsjednik vijeća Daniel Stanić dao izvorni prijedlog I. Izmjena i dopuna 
Proračuna Općine Pićan za 2022.godinu na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete I. Izmjene i 
dopune Proračuna Općine Pićan za 2022.godinu. 
 
AD-10. Odluka o pokriću manjka prihoda iz prethodnog razdoblja 
 
Materijal po točki dnevnog reda je vijećnicima dostavljen u privitku poziva, a 
obrazloženje su dale pročelnica Martina Bilić  i Samanta Floričić Fonović, stručna 
suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija. 
Objasnile su da će se manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 558.127,94 kn 
pokriti smanjenjem rashoda, jer općina više neće koristiti kratkoročni kredit korištenjem 
minusa po računu za čiji je povrat prvotno planirano 1.020.000,00 kn. 
Otvorena je rasprava u kojoj je vijećnik Branko Ružić konstatirao da više neće biti 
kratkoročne pozajmice, odnosno općina neće ići u minus, a predsjednik vijeća je rekao 
da će sve ići kroz dugoročni kredit čije su kamate smanjene sa 2 na 1%. 
Nakon toga je izvorni prijedlog Odluke dat na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
pokriću manjka prihoda iz prethodnog razdoblja. 
 
AD-11. I.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2022.godinu  
 
Materijal po točki dnevnog reda je vijećnicima dostavljen u privitku poziva, a pročelnica 
Martina Bilić je objasnila da se izmjene i dopune programa donose temeljem I.Izmjena i 
dopuna Proračuna Općine Pićan za 2022.godinu.  
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Branko Ružić pita da li se planira početi asfaltirati donji dio općine i gdje se 

planira postaviti javna rasvjeta. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić je odgovorio da se planira 300.000,00 kn za asfaltiranje 

ceste prema Dječjemu vrtiću u Tupljaku i javna rasvjeta za Mandiće, a načelnik je dodao 

da se planira i asfaltiranje od Zajci dalje prema raspoloživim sredstvima. Također se 

planira napraviti trotoar od Lukeži prema Runki, uz koji se planira postaviti i javna 
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rasvjeta, te rotor na Mostu Pićan u dogovoru sa Hrvatskim cestama, jer je to državna 

cesta. 

Vijećnik Branko Ružić je prigovorio da se javna rasvjeta postavlja kod novoizgrađenih 

kuća, a kuće koje su odavna napravljene i useljene nemaju javnu rasvjetu, pa tako je 

nema ni Most Pićan. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da se javna rasvjeta radi konstantno, pa će se 

tako riješiti i na Mostu Pićan. 

Vijećnik Silvan Juran je rekao da osim Ružića na Mostu Pićan nemaju rasvjetu Vretenar, 

Belanić, Ilić, Švić i Smoković, a načelnik je rekao da s obzirom da su neki s druge strane 

ceste, može se umjesto prekopavanja ceste, riješiti problem postavljanjem solarne 

rasvjete. 

Vijećnik Branko Ružić je rekao da ne treba raditi prekop ceste, jer se može provući 

kablove kroz prekop kuda prolazi vodovod. 

Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog  

I.Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2022.godinu na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete I.Izmjene i 

dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu. 

 
AD-12. I.Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je predsjednik 

vijeća Daniel Stanić otvorio raspravu.  

Budući se nitko nije javio za raspravu predsjednik vijeća Daniel Stanić je dao izvorni 
prijedlog I.Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2022.godinu na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete I.Izmjene i 

dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2022.godinu. 

 
AD-13. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu 

 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a predsjednik vijeća 
Daniel Stanić je rekao da se u tom Programu nalaze planirane manifestacije za 
2022.godinu. 
Otvorena je rasprava, ali se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog   
I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete I. Izmjene i 

dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu. 

 
AD-14. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za     
             2022.godinu 
 
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 
2022.godinu je dat u privitku poziva, a načelnik Dean Močinić je rekao da se dobilo još 
jedan zahtjev za sufinanciranje dodatnog tima 2 za ljetne mjesece i dao obrazloženje. 
Otvorena je rasprava. 
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Vijećnik Branko Ružić smatra da svi moramo učestvovati u plaćanju dodatnih usluga 
zbog turizma, te pita zašto ne bi to plaćale turističke djelatnosti koje od turizma 
ostvaruju prihode. 
Povedena je rasprava o tome da općina ostvaruje minimalni prihod od 150,00 kn po 
krevetu ako je iznajmljivač prijavljen na području Općine Pićan, u protivnom ne 
ostvaruje ni to. S vijećnikom Ružićem se složio i vijećnik Silvan Juran, jer i on smatra da 
bi turističke kuće trebale izdvajati sredstva za zdravstvo u turističkoj sezoni, odnosno za 
dodatni tim u turističkoj sezoni, a građani imaju samo problem zbog turizma u sezoni sa 
gužvama i čekanjima i u zdravstvu i u prometu i u trgovinama. Vijećnik Branko Ružić 
ističe da svi koji se bave turizmom idu u povećanje kategorija svojih objekata, što im 
donosi i veće prihode, pa bi trebali učestvovati i u sufinanciranju hitne medicinske 
pomoći. 
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković smatra da bi se takve stvari trebale rješavati putem 
turističke zajednice svake općine, a načelnik je informirao da bi Općina Pićan trebala 
izdvojiti 20.000,00 kn za sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći za ljetne mjesece. 
Vijećnik Silvan Juran je rekao da se i cijena odvoza smeća povećala na uštrb turističkih 
objekata, te bi bilo normalno da ti objekti većim dijelom sudjeluju u plaćanju dodatnog 
tima hitne medicinske pomoći, no on će zbog naših domaćih ljudi glasati za ovu točku. 
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog I. 
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022.godinu 
na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete I. Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022.godinu. 
 
AD-15. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a načelnik Dean 
Močinić je upoznao prisutne da se od Istarske županije dobilo za uređenje staze 
29.000,00 kn, te za projektnu dokumentaciju odvodnje oborinske vode na igralištu 
Kukurini 54.000,00 kn. Rekao je da su Hrvatske vode obećale napraviti odvodnju za 
igralište Kukurini. 
Otvorena je rasprava, no nitko se nije javio, pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog 
I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu na glasanje. 
Jednoglasno sa  8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete I. Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu. 
 
AD-16. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za     
              2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, te je po istoj 
otvorena rasprava. 
Nitko se nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog I. Izmjena i 
dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2022.godinu na 
glasanje. 
Jednoglasno sa  glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete I. Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2022.godinu 
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AD-17. I.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u  
              osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za    
              2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a pročelnica 
Martina Bilić je objasnila da je ovo prva godina da se donosi ova odluka, a izmjena se 
odnosi jedino na proširenje dječjeg vrtića. 
Otvorena je rasprava, no nitko se nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća dao točku na 
glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete I.Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i 
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2022.godinu. 
 
AD-18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan    
             za 2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a obrazloženje je 
iznijela pročelnica Martina Bilić. 
Rekla je da su točke 18.i 19.povezane, a odnose se na izgradnju Vatrogasnog doma, pa 
će ih obrazložiti u ovoj točci. 
Rekla je da se u t.18. predlaže uzimanje dugoročnog kredita od 1,5 mil kuna za 
dovršetak Vatrogasnog doma, a u točci 19. su određeni uvjeti zaduženja dugoročnog 
kredita. Uvjeti su povoljniji nego dosadašnji kredit, jer je kamata 1% godišnje, bez 
naknade za obradu kredita, rezervaciju sredstava i prijevremeni povrat kredita, te sa 
rokom otplate do 01.12.2029.godine u jednakim mjesečnim ratama.  
Otvorena je rasprava. 
Načelnik Dean Močinić je objasnio da se odlučilo ugasiti kratkoročni kredit i uvrstiti u 
dugoročni kredit  gdje su niže kamate i povoljniji uvjeti. 
Na pitanje vijećnika Branka Ružića koliko se od tih 1,5 mil kuna odnosi za redovno 
poslovanje, načelnik je odgovorio da je 1,5 mil kuna predviđeno za dovršetak 
Vatrogasnog doma. 
Vijećnik Branko Ružić je mišljenja da objekat treba završiti, ali 4,5 mil kuna za Vatrogasni 
dom je nepotrebno općini, moglo se napravit i skromniji vatrogasni dom, jer takav 
megalomanski projekat ne rade ni veće općine. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je objasnio da je to društveno vatrogasni dom kojeg će 
moći koristiti svi građani općine, a i šire, jer će imati malonogometno igralište, 
ugostiteljski objekat, garažu za DVD, prostor za uslužne djelatnosti i prostor koji će moći 
mještani općine koristiti za druženja, razne proslave i drugo, te stoga to nije 
megalomanski projekat, nego objekat kakav je općini potreban i misli da ga nitko ne bi 
mogao napraviti za manje sredstava. 
Potom je povedena rasprava o tome zašto se nije dobilo sredstva iz EU fondova za 
izgradnju doma, te da je to zbog koeficijenta razvijenosti Općine Pićan. 
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković je rekao da ova investicija sada vrijedi između 9 i 
10 mil kuna, a Općina Pićan će imati jedan reprezentativan objekat za puno manje 
sredstava. 
Vijećnik Silvan Juran smatra da ovo nije preambiciozan objekat, odnosno preveliki 
prostor. Koristiti će ga područje Sv.Katarine, ali i cijele pićanštine, jer u DVD-u su 
mještani iz svih krajeva. Moći će primiti preko 100 ljudi, što je ovom kraju potrebno i 
drago mu je što je napravljeno u tako kratkom vremenu. 



 10 

Na kraju rasprave načelnik Dean Močinić ističe da je DVD-u prostor stvarno potreban i s 
kamatom od 1% će Općina Pićan do 2029.g. platiti 50.000,00 kn kamata što nije puno. 
Vijećnici Juran i Ružić su čestitali načelniku što je uspio isposlovati kamatu od 1%.   
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić 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 izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2022.godinu 
 
AD-19. Odluka o zaduženju Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, te je po istoj 
otvorena rasprava. 
Za raspravu se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog Odluke o 
zaduženju Općine Pićan na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
zaduženju Općine Pićan. 
 
AD-20.  Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za      
              2022.godinu 
 
Prijedlog Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 
2022.godinu dat je vijećnicima u privitku poziva, a pročelnica Martina Bilić je dala 
obrazloženje. 
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Mateo Slivar pita da li postoje potpore za poduzetnike i turizam, na što je 
pročelnica odgovorila da ne postoje, a predsjednik vijeća je rekao da je u proračunu 
predviđeno 50.000,00 kn za poduzetnike, a po programu poticaja za poljoprivredu je 
predviđeno 100.000,00 kn. 
Vijećnik Mateo Slivar predlaže da se ubuduće planira sredstva za mlade, te poticaji za 
turizam i slično. 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Ivana Frankovića, da li se na natječaj za potore 
poljoprivredi mogu javiti i članovi OPG-a, pročelnica je odgovorila da ne može nego 
samo odgovorna osoba.  
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog 
Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022.godinu na 
glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijet Program 
potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022.godinu. 
 
AD-21. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi V.Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda je vijećnicima dostavljen u privitku poziva, a 
obrazloženje je dala Ivana Tončić, viša stručna suradnica za prostorno planiranje i 
gradnju. 
Objasnila je da je dodano da se solarne elektrane mogu graditi i u Poduzetničkoj zoni 
„Jurani“. 
Otvorena je rasprava u kojoj su vijećnici istakli da je šteta da se to odmah nije ugradilo u 
dokumentaciju kada i za Poduzetničku zonu Pićan jug, jer su u doba održivih izvora 
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energije i poskupljenja električne energije, solarne elektrane itekako potrebne za razvoj, 
te bi zakon trebao omogućiti da se mogu graditi i na poljoprivrednom zemljištu. 
Načelniki Dean Močinić je rekao da se imalo upit iz sela Lukeži za solarne elektrane u 
građevinskom području, ali su to konzervatori odbili. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da općinu u tome koči Županijski prostorni 
plan, ali će se donijeti izmjene županijskog prostronog plana, pa će onda i Općina Pićan 
donijeti izmjene i dopune Prostornog plana kojim će se omogućiti razvitak općine i naših 
ljudi. 
Po završetku rasprave je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog  Odluke o Izmjenama i 
dopunama Odluke o izradi V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan 
na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
Izmjenama i dopunama Odluke o izradi V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Pićan. 
 
AD-22. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Javnog natječaja za 
prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 23/zgr, k.o. Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda je vijećnicima dostavljen u privitku poziva, a 
obrazloženje je dala Ivana Tončić, viša stručna suradnica za prostorno planiranje i 
gradnju. 
Rekla je da se na natječaj javila jedna osoba s ponudom od 31.000,00 kn za kupnju 
suvlasničkog dijela k.č.23/zgr, k.o. Pićan, te se ovom odlukom prihvaća prijedlog 
Povjerenstva za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Mate Lučića iz 
Pićna 8. 
Načelnik je rekao da ta osoba tu živi već 30 godina. 
Otvorena je rasprava za koju se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća dao izvorni 
prijedlog  Odluke na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog 
dijela nekretnine k.č. 23/zgr, k.o. Pićan. 
 
AD-23. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Javnog natječaja za 
prodaju nekretnina k.č. 6903 i k.č. 6913, k.o. Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda je vijećnicima dostavljen u privitku poziva, a 
obrazloženje je dala Ivana Tončić, viša stručna suradnica za prostorno planiranje i 
gradnju i rekla da se radi o poljoprivrednom zemljištu. 
Rekla je da su zaprimljene 2 ponude za kupnju samo k.č. 6903 k.o. Pićan, a najpovoljnija 
je od Lina Baškere iz Oršanići 49c sa iznosom od 34.100,00 kn. 
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Branko Ružić ističe da je to poljoprivredno zemljište, te pita kako je općina 
stekla to zemljište, jer je 1995.godine općinsko zemljište bilo samo ono unutar 
građevinskog područja, a van građevinskog područja je postalo državno zemljište. 
Osim toga smatra da je ovo vrlo atraktivno zemljište na granici građevinskog područja, a 
prodaje se po cijeni poljoprivrednog zemljišta, te je mišljenja da je općina trebala 
najprije staviti tu k.č. u građevinsko područje, pa onda prodati kao građevinsko. 
Vijećnik Silvan Juran ističe da je činjenica da je to sada poljoprivredno zemljište i kao 
takvo se podaje. 
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Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog Odluke 
na glasanje. 
Većinom od 7 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o izboru 
najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Javnog natječaja za prodaju nekretnina k.č. 6903 i 
k.č. 6913, k.o. Pićan. 
 
AD-24. Odluka o suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić     
              „Lišnjak“ za pedagošku godinu 2022./2023. 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a obrazloženje je 
dala pročelnica Martina Bilić. 
Rekla je da su upisi u Dječji vrtić „Lišnjak“ od 16.05.-25.05., a ostalo se ništa ne mijenja, 
te je otvorena rasprava. 
Za raspravu se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća dao na glasanje izvorni prijedlog 
Odluke o suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za 
pedagošku godinu 2022./2023.   
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za 
pedagošku godinu 2022./2023. 
 
AD-25. Vijećnička pitanja 
 
Na prijedlog vijećnika Matea Slivara da se postave usporivači prometa tzv“ležeći 
policajci“ na cesti od Švići do Jakomići zbog povećanja prometa radi enduro motorista  i 
turista, načelnik je odgovorio da je to županijska cesta, te se zajednički dopis općine i 
mještana može poslati na ŽUC ukoliko su mještani suglasni s time. Ne želi da se desi kao 
u Sv.Katarini gdje su se u par navrata usporivači prometa uklanjali, odnosno otuđili. 
Što se tiče enduro motorista, načelnik je rekao da imamo stalne prijave mještana i to 
komunalni redar prosljeđuje MUP-u, no oni odgovaraju da to nije u njihovoj nadležnosti. 
Informirao je da će u srijedu biti zatvorena cesta od Švići prema Floričići iz razloga što 
Hrvatske vode betoniraju most na toj dionici. 
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković predlaže da kad se bude poslalo dopis za 
usporivače prometa ŽUC-u, neka im se postavi upit kada će riješiti potporne zidove na 
cesti „pod grod“. 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić zaključio rad 
sjednice  u 19,16 sati.  
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                Daniel Stanić                                                                          


