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SREPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 024-01/22-01/22 
Ur.broj: 2163-30-03-22-2 
Pićan, 16.11.2022. 
                                                        Z A P I S N I K    
 
                  Sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
16.studeni 2022. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 18,00 sati. 
                   
 Sjednici je prisustvovalo svih 9 vijećnika i to: Daniel Stanić, Silvan Juran, Ivan Franković, 
Valter Fonović, Branko Ružić, Danijel Vretenar, Stefan Šestan, Antun Selar  i Mateo 
Slivar. 
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Dean Močinić, načelnik Općine Pićan,  Martina Bilić, 
pročelnica JUO, Samanta Floričić Fonović, stručna suradnica za poslove proračuna, 
računovodstva i financija, Ivana Tončić, viši stručni suradnik za prostorno planiranje i 
gradnju, Mirjana Ban, zapisničarka, Toni i Leonardo Marčac, zainteresirani građani i 
Kristian Reisman, novinar „Labinštine info“. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio i vodio predsjednik općinskog vijeća  
Daniel Stanić, pozdravio sve prisutne i konstatirao da kvorum postoji, te se mogu 
donositi pravovaljane odluke. 
                   Pročitao je dnevni red i po njemu otvorio raspravu. 
Za raspravu po dnevnom redu se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća dao dnevni red 
na glasanje. 
Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je usvojen slijedeći 
                                       
D n e v n i    r e d: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 12.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, 
2. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2022.godinu, 
3. 3. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za  

2022.godinu, 
4. 2.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infastrukture za 

2022.godinu, 
5. 2.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu, 
6. 2.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u 

osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju za 2022.godinu, 
7. 2.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 

2022.godinu, 
8. 2.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu, 
9. 2.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 

2022.godinu, 
10. Prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2023.godinu i projekcija za 2024.i 

2025.godinu, 
11. Odluka o prodaji nekretnina k.č. 1818 i k.č. 1824, k.o. Pićan, 
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12. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za prodaju 
nekretnina k.č. 1818 i k.č. 1824 k.o. Pićan, 

13. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2023.godinu, 
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan, 
15. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023.godinu, 
16. Odluka o suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, 
17. Vijećnička pitanja. 

 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da su prisustvovanje sjednici vijeća najavili Toni 
i Leonardo Marčac, aktivisti u ime inicijative građana za zaštitu okoliša, te ime je dao 
riječ  da prije obrade točaka dnevnog reda iznesu problematiku. 
Leonardo Marčac je iznio stavove i mišljenja inicijative građana da treba i dalje 
poduzimati mjere za zaštitu okoliša, te kako se ne pridaje dovoljna pažnja zaštiti okoliša, 
institucije idu linijom manjeg otpora. 
Parametri za okoliš koje se prema Studiji utjecaja na okoliš treba mjeriti su vrlo loše 
izmjereni. Mjerne stanice su postavljene na mjestima gdje se očituje najmanje 
zagađenje,  ispod razine dimnjaka, a trebale bi biti iznad visine dimnjaka. 
Ističu da se stvara prizemni ozon visoke koncentracije, a on jako šteti zdravlju ljudi. 
Objasnio je da je TE Plomin poduzela određene korake za zaštitu okoliša, stavili su 
katalizatore i smanjili emisije dušičnih oksida. Smatra da treba utjecati i na Rockwool da 
smanji zagađenje, odnosno u procesu proizvodnje promijeni energente. Osim toga 
smatraju da nije potrebno povećavati površinu Poduzetničke zone, jer se time neće 
otvarati nova radna mjesta, a zadire se u poljoprivredne površine. Tako se jedna parcela 
nasipala i na njoj se na otvorenom skladišti kamena vuna, što nije u redu, jer vjetar 
raznosi čestice kamene vune u okoliš i zagađuje okolne poljoprivredne površine.  
Oni se protive nasipavanju poljoprivrednih parcela, jer se otkupljivanjem i nasipavanjem 
zemljišta miče ljude s ovog područja. On ističe da u ovoj recesiji ljudi još uvijek žele raditi 
poljoprivredu, jer ona ima budućnost, pa treba raditi na očuvanju prirode i zdravlja ljudi. 
Primjetili su na svojim parcelama utjecaj zagađenja na voćkama, pojavljuju se kisele kiše, 
te moli općinsko vijeće da donese odluke koje će biti za boljitak i budućnost ovoga kraja. 
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Stefan Šestan ističe da se prošle godine dobilo izvještaj o povećanju 
koncentracije prizemnog ozona, te je mišljenja da bi trebalo utjecati na Rockwool 
Adriatic i TE Plomin, te pisati i Ministarstvu zaštite okoliša da utječu na smanjenje 
zagađenja i prizemnog ozona.  
Osim toga vijećnik Šestan želi znati veličinu Poduzetničke zone, jer gosp. Marčac 
Leonardo govori o 34 ha, te pita kolika je površina u vlasništvu općine. 
Načelnik je odgovorio da Općina ima 10 ha u vlasništvu prema Tupljaku, a ističe da se 
zemljište (34 ha) o kojem govori gosp. Marčac nalazi u zelenoj zoni i tamo se ne smije 
graditi. 
Načelnik je rekao da često razgovara s Rockwool Adriatic-om i oni su rekli da će raditi na 
smanjenju zagađenja, objasnio je da rade na promjeni energenta i zatražili su od HEP-a 
određenu količinu struje koja im je potrebna za proizvodni proces. 
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković ističe da se općinski Prostorni plan prilagodilo 
Rockwoolu, jer su tražili suglasnost da zatvore, tj. natkriju prostor za skladištenje 
gotovih proizvoda, pred nekoliko godina su tražili građevinsku dozvolu za to. To nisu 
učinili, nego su počeli skladištiti gotove proizvode na tuđim parcelama na otvorenom. 
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On smatra da bi zatvaranjem skladišnog prostora spriječili zagađivanje okoline lebdećim 
česticama kamene vune, a osim smanjenja utjecaja na okoliš bi općina dobila dodatni 
prihod od komunalne naknade zbog povećanja površine zatvorenog poslovnog prostora.  
Gosp. Ivan Franković ističe da treba tražiti od Rockwool-a da zatvore skladišni prostor, a 
ukoliko to ne učine neka im općina poveća komunalnu naknadu kao da im je zatvoren 
prostor i da se tim dodatnim prihodom asfaltira područja općine – Zajci, Donji Kralji, 
Švići, a koja su bila planirana i obećana građanima.  
Vijećnik Silvan Juran smatra da je Rockwool našao jeftinije i povoljnije rješenje na način 
da svoje proizvode skladišti kod drugih, no slaže se s predloženim. 
Svi su se složili s prijedlogom potpredsjednika vijeća da se zatraži natkrivanje skladišnog 
prostora, a s obzirom da općina ima dobru suradnju s Rockwool-om, načelnik će o tome 
razgovarati s njima i zatražiti će se pismeno očitovanje od njih. 
Leonardo Marčac smatra da trebaju i osuvremeniti tehnološki proces. 
Predsjednik vijeća je rekao da će se zatražiti očitovanje od Rockwoola za zatvaranje 
prostora za koks i prostora za skladištenje i zaključio raspravu, te su Leonardo i Toni 
napustili sjednicu u 18,40 sati. 
 
AD - 1. Verifikacija zapisnika sa 12.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan 
 
Zapisnik sa 12.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan dat je vijećnicima u 

privitku poziva, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić otvorio raspravu. 

Načelnik je informirao da je raspisan natječaj za stipenije i da nitko nije zainteresiran za 

poduzetničko stipendiranje. 

Za raspravu se nitko nije javio, te je predsjednik vijeća dao Zapisnik na glasanje. 

Jednoglasno sa  9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je usvojen Zapisnik sa 

12.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan.  

 
AD - 2. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je predsjednik 
vijeća zamolio za obrazloženje gđu Samantu Floričić Fonović, stručnu suradnicu za 
poslove proračuna, računovodstva i financija. 
Objasnila je da se  ovim izmjenama i dopunama predlaže smanjenje prihoda i primitaka 
te rashoda i izdataka u iznosu od 1.938.200,00 kn. Temeljem istog se predlažu prihodi i 
primici u iznosu od 13.113.500,00 kn i rashodi i izdaci u visini od 12.554.500,00 kn. 
Razlika od 559.000,00 kn odnosi se na pokriće manjka prethodne godine. 
Potom je obrazložila predložene Izmjene i dopune Proračuna po aktivnostima i 
programima. 
Otvorena je rasprava za koju se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić 
dao izvorni prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2022.godinu na 
glasanje. 
Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete III. Izmjene i 
dopune Proračuna Općine Pićan za 2022.godinu. 
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AD-3. 3. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za  
2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a pročelnica je rekla 
da su Izmjene i dopune Programa od t 4. do t 9. izrađene u skladu s izglasanim 
III.Izmjenema i dopunama Proračuna, te ukoliko nekome nešto nije jasno može pitati. 
Otvorena je rasprava za koju se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić 
dao izvorni prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture  
za 2022.godinu na glasanje. 
Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijet Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2022.godinu. 
 
AD-4. 2.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infastrukture za 
2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv, pa je predsjednik 

vijeća otvorio raspravu. 

 Za raspravu se nitko nije javio, te je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog 2. Izmjena i 

dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu na glasanje. 

Jednoglasno sa  9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su usvojene 2.Izmjene i 

dopune Programa održavanja komunalne infastrukture za 2022.godinu.  

 
AD-5. 2.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv, a s obzirom da se 

nitko nije javio za raspravu, dat je na glasanje izvorni prijedlog 2.Izmjena i dopuna 

Programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete 2.Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu. 
 
AD-6. 2.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u 
osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju za 2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv. 

Nitko se nije javio za raspravu, pa je točka dnevnog reda, odnosno izvorni prijedlog 

Programa dat na glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete  2.Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i 
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju za 2022.godinu 
 
AD-7. 2.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 
2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv, a budući se nitko nije 

javio za raspravu, izvorni prijedlog 2.Izmjena i dopuna Programa je dat na glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete 2.Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022.godinu. 
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AD-8. 2.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu 
  
Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv. 

Nitko se nije javio za raspravu, pa je izvorni prijedlog 2.Izmjena i dopuna Programa 

javnih potreba u sportu za 2022.godinu dat na glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete 2. Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu. 
 
AD-9. 2.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 
2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv. 

S obzirom da nije bilo primjedbi ni prijedloga na izvorni materijal, predsjednik vijeća 

Daniel Stanić je dao točku na glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete 2.Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2022.godinu. 
 
AD-10. Prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2023.godinu i projekcija za 2024. i  
              2025.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv, a predsjednik vijeća 

Danijel Stanić je rekao da su Proračun za 2023.godinu i projekcije iskazani u EUR-ima,  te 

je zamolio Samantu Floričić Fonović, stručnu suradnicu za poslove  proračuna, 

računovodstva i financija za obrazloženje. 

Rekla je da se predlažu prihodi i primici, te rashodi i izdaci u iznosu od 2.188.425,00 €, 

odnosno 16.488.688,16 kn. Projekcije Proračuna Općine Pićan za 2024. i 2025.godinu se 

predlažu u iznosu od 1,6 milijuna eura. 

Informirala je da se prihodi poslovanja Općine Pićan za 2023.godinu planiraju u iznosu 

od 2.044.295,00 eura, a prihodi od prodaje imovine se planiraju u iznosu od 144.130,00 

eura, dok se primici od financijske imovine i zaduživanja u 2023.godini ne planiraju. 

Rashodi poslovanja za 2023.godinu planiraju se u iznosu od 1.218.845,00 eura, rashodi 

za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 893.490,00 eura, a izdaci za 

financijsku imovinu i otplatu zajmova se planiraju u iznosu od 76.090,00 eura. 

Po završetku izlaganja je otvorena rasprava. 

Potpredsjednik vijeća Ivan Franković ističe da se do 30.11. mora donijeti odluku za 

komunalnu naknadu, ako se želi u idućoj godini Rockwool-u povećati komunalnu 

naknadu, budući da su obećali povećati plaćanje s obzirom na izgrađenost.  

Pita da li im se može povećati naknada, jer je sve poskupilo, a tim sredstvima bi se 

moglo dovršiti asfaltiranje u Švići, Jakomići i Zajci, odnosno tamo gdje se općina 

obvezala, jer za to nije vidio predviđena sredstva u Proračunu. 

Vijećnik Daniel Vretenar se slaže s idejom gosp. Frankovića, te smatra da će se 

povećanjem komunalne naknade natjerati Rockwool da zatvore prostor, a i asfaltirati će 

se obećano. 

Predsjednik vijeća je rekao neka to predloži amandmanom za uvrštenje u proračun, a 

načelnik je objasnio da se vrijednost boda komunalne naknade mora mjenjati do kraja 

studenog za iduću godinu, a koeficijent namjene se može mjenjati i u toku godine. 
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Vijećnik Silvan Juran podržava prijedlog gosp.Frankovića za povećanje komunalne 

naknade Rockwool-u, a oni koji skladište njihov proizvod na svom prostoru morati će 

platiti komunalnu naknadu za skladišni prostor. 

Smatra da treba Rockwool-u dati do znanja da trebaju pokriti skladišni prostor i ukoliko 

to u određenom periodu ne učine, onda ih uvjetovati, kako vjetar ne bi raznosio čestice 

u okoliš i zagađivao ga. 

Vijećnik Stefan Šestan ističe da odnosi Rockwool-a i općine nisu nikad bili bolji, te s 

njima treba biti partner. Smatra da treba sjesti za stol i razgovarati s njima ne samo za 

proračun, nego i po pitanju zagađenja. Rekao je da je zaposlenik Rockwool-a, ali ne drži 

ničiju stranu i smatra da je komunikacija vrlo bitna, te bi i s njihove strane trebali 

prezentirati ljudima što rade i što su napravili na smanjenju zagađenja. 

Potpredsjednik vijeća Antun Selar podržava partnerski odnos, jer ih se nikako ne može 

natjerati da nešto idu graditi.  

Potpredsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da su gosp.Ivan Franković kao načelnik i 

Silvan Juran kao predsjednik vijeća razgovarali s Rockwool-om i dogovorili povećanje 

boda, jer bez razgovora se ništa neće postići,  jednostrane odluke nisu rješenje. 

Potpredsjednik vijeća Ivan Franković ističe da je komunikacija dobra stvar i spreman je, 

ako ga zovu, ići na razgovor, jer Tupljak i okolica najviše trpi od Rockwool-a. 

Vijećnik Branko Ružić podsjeća da je točka dnevnog reda proračun, a rečeno je dosta 

krivih teza, jer Prostorni plan ne definira što će oni raditi, a ako su ishodili građevinsku 

dozvolu, ne znači da moraju graditi. 

Mišljenja je da dogovore treba definirati sporazumom, te sporazumno rješavati 

problematiku. 

Potpredsjednik Ivan Franković je rekao da je tvrtka Rockwool dala općini zahtjev za 

natkrivanje/zatvaranje skladišnog prostora, te predlaže davanje amandmana u ime IDS-

a,  ne kao njegov osobni. 

Vijećnik Silvan Juran je rekao da su jako dobroi odnosi s Rockwool-om i sigurno se neće 

ići u svađu s njima, a tražiti će se samo ono što su oni predložili. Bilo bi dobro da to 

iskomuniciraju načelnik i predsjednik općinskog vijeća na dobrobit vijeća i ljudi, a Klub 

IDS-a će podržati prijedloge. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić kaže da svi isto razmišljaju kako jednostrane odluke nisu 

dobre. 

Pročelnica i predsjednik vijeća su obavijestili da se amandmani na prijedlog Proračuna 

mogu podnositi do 02.12.2022.godine, te da će do tog roka biti objavljeno javno 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.   

Predsjednik vijeća je zaključio točku i rekao da je to I.čitanje, pa se po ovoj točci ne 

glasa. 

 

AD-11. Odluka o prodaji nekretnina k.č. 1818 i k.č. 1824, k.o. Pićan 

 

Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv, a predsjednik vijeća 

Danijel Stanić je zamolio Ivanu Tončić, višu stručnu suradnicu za prostorno planiranje i 

gradnju za obrazloženje. 

Rekla je da za k.č. 1818 i 1824 k.o. Pićan ima Općina Pićan suvlasnički udio, te se nalaze 

u građevinskom području naselja Jakomići, u selu Floričići. 

Za navedene k.č. je napravljena procjena vrijednosti zemljišta (16 €/m2), a za kupnju je 

zainteresiran suvlasnik. 
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Otvorena je rasprava. 

Načelnik Dean Močinić je informirao da bi po procjenjenoj vrijednosti zemljište koštalo 

10.000,00 kn, a općina je procjenu platila 2.000,00 kn, pa bi trebalo zemljište prodati 

barem za 20.000,00 kn. 

Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić dao izvorni 

prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
prodaji nekretnina  k.č. 1818 i k.č. 1824 k.o. Pićan. 
 
AD-12. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za prodaju 

nekretnina k.č. 1818 i k.č. 1824 k.o. Pićan 

 

Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv, a Ivana Tončić, viša 

stručna suradnica za prostorno planiranje i gradnju je dala obrazloženje. 

Rekla je da se vezano za prodaju nekretnina po prethodnoj točci predlaže Povjerenstvo 

za raspolaganje nekretninama u sastavu: Ivana Tončić, predsjednica, a Martina Bilić i 

Samanta Floričić Fonović, članice. 

Otvorena je rasprava, ali se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik Općinskog vijeća 

Daniel Stanić dao izvorni prijedlog Odluke na glasanje.  

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina k.č. 1818 i k.č. 1824 k.o. Pićan u 
sastavu:Ivana Tončić, predsjednik, Martina Bilić i Samanta Floričić Fonović, članice. 
 

AD-13. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2023.godinu 
 

Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv, a predsjednik vijeća 

Danijel Stanić je zamolio Ivanu Tončić, višu stručnu suradnicu za prostorno planiranje i 

gradnju za obrazloženje. 

Ona je predstavila vijećnicima Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 

2023.godinu koji sadržava detaljnu analizu stanja i planirane aktivnosti u upravljanju 

imovinom Općine Pićan za 2023.godinu, a potrebno ga je donijeti do 30.11. za narednu 

godinu.  

Otvorena je rasprava no nitko se nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Daniel 

Stanić dao izvorni prijedlog Plana upravljanja imovinom na glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijet Plan upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2023.godinu. 

 

AD-14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan 
 

Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je predsjednik 

vijeća zamolio za obrazloženje pročelnicu Martinu Bilić. 

Ona je objasnila da se stvorila potreba za novim radnim mjestom - domar, pa se ovom 

odlukom utvrđuje koeficijent za obračun plaće za to radno mjesto. Predlaže se 

koeficijent od 2,50 što bi iznosilo bruto 7.500,00 kn. 

Otvorena je rasprava. 
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Načelnik je rekao da je do sada to radio Beqir Pantina po ugovoru o djelu, no održavanja 

će trebati sve više, jer se uvela grobna naknada za groblja u Tupljaku i Krbunama, pa se 

ukazala potreba za zapošljavanje domara. 

Potpredsjednik vijeća Ivan Franković je mišljenja da je dobra ideja za zapošljavanje 

domara, posla mu neće faliti, a s vremenom će se pokazati da je manji izdatak imati 

zaposlenika nego nekog plaćati po ugovoru o djelu. 

Po završetku rasprave je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 

izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan. 

 
AD-15. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023.godinu 
 

Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je predsjednik 

vijeća zamolio za obrazloženje pročelnicu Martinu Bilić. 

Ona je informirala da je pokrenut postupak za proglašenje prirodne nepogode – suše i 

župan je donio odluku. Šteta je procijenjena na oko 2 mil.kn.  

Rekla je da je ovim Planom određeno postupanje nadležnih tijela, te određivanje mjera i 

postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda koje su navedene 

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. 

Otvorena je rasprava, za koju se nitko nije javio pa je predsjednik općinskog vijeća dao 

izvorni prijedlog Plana djelovanja na glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijet Plan djelovanja 

u području prirodnih nepogoda za 2023.godinu. 

 

AD-16. Odluka o suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

 

Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je pročelnica 

Martina Bilić dala obrazloženje.  

Rekla je da se predlažu Izmjene i dopune nekih članaka Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 

Pićan, zbog usklade sa Zakonom, a najveća novina je da ravnatelja Dječjeg vrtića 

imenuje izvršno tijelo osnivača, odnosno općinski načelnik. 

Nitko se nije javio za raspravu, pa je predsjednik općinskog vijeća dao izvorni prijedlog 

Odluke na glasanje. 

Vijećnik Silvan Juran je izašao iz vijećnice. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 
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AD-17. Vijećnička pitanja 
  
Vijećnik Mateo Slivar je pitao da li se planira povećanje plaća, odnosno koeficijenata za 
djelatnike dječjeg vrtića  „Lišnjak“ Pićan, na što je načelnik odgovorio da se nešto malo 
planira povećanje osnovice. 
Načelnik je informirao da nema poduzetnika zainteresiranih za stipendiranje učenika i 
studenata, jer se na natječaj nitko nije javio. 
Vijećnik Danijel Vretenar je čuo od poduzetnika da se nisu javili, jer im ne odgovaraju 
uvjeti, na što je predsjednik vijeća dodao da vjerojatno imaju malu komunalnu naknadu, 
a stipendija bi bila veća, pa im to ne odgovara.  
 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić zaključio rad 
sjednice  u 20,15 sati.  
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                Daniel Stanić                                                                          


