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SKRAĆENI  ZAPISNIK 
5. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 22. studenog 2017. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 
 
Početak: 19.00 sati 
 
Nazočni vijećnici - Toni Uravić, Dalibor Frančula, Dorothy Zenzerović, Mihael Glavaš, Andi 
Kalčić, Denis Kontošić, Mirko Bulić, Aleksa Vale, Irena Jelčić, Edi Radola, Dean Maurić, 
Renata Pliško, Vedran Rojnić 
 
Odsutni vijećnici –  nema 
 
Ostali nazočni: Dalibor Paus – Općinski načelnik, Dalibor Biletić - zamjenik Općinskog 
načelnika, Vlado Kožljan – računovodstvo, Danijela Kontošić- pročelnica, Aldo Osip – 
upravitelj vlastitog pogona, Doris Frančula - viši stručni suradnik za gospodarstvo, 
poduzetništvo i razvojne projekte 
Zapisničar: Doris Frančula 
 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 4. sjednice Općinskog vijeća 
2. Vijećnička pitanja 
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u 
Proračunu Općine Barban iz prethodnih razdoblja 
4.Donošenje Proračuna  Općine Barban za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. 
godinu 
5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2018. godinu 
6. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Barban za 2018. 
godinu 
7.Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruktre na području 
Općine Barban za 2018. godinu 
8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Barban za 2018. 
godinu  

      9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban 
za 2018. godinu 
     10. Donošenje Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban 
za 2018. godinu 
     11. Donošenje Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Barbanza 2018. 
godinu 
    12. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zradvstvu na području Općine 
Barban za 2018. godinu 
    13. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Barban 
    14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Barban  
    15. Donošenje Odluke o ustroju Registra imovine Općine Barban 
    16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 
Općine Barban 
    17. Donošenje Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Tratinčica 
    18. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Barban za 2017. godinu  
    19. Zahtjev OŠ Jure Filipovića Barban za prijenos prava vlasništva nad k.č. 185/6 i 185/13 
k.o. Barban – rasprava 
   20. Izvješće Općinskog načelnika o tekućim aktivnostima 
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Na sjednici je nazočan Valter Sirotić, iz Puris d.d., u stečaju, a u svezi zamolbe za 
oslobođenje od plaćanja komunalne naknade. Navodi da su skoro sve objekte Purisa d.d. 
prodali, te da većina novca ide Hypo banci, samo dio za stečaj. Ima još oko 10 objekata za 
prodaju. 
Pojašnjava da se farma u Barbanu nije mogla prodati zbog problema sa ŽUC-om (zbog 
par.elaborata i nemogućnosti uknjižbe). U 2 navrata pokušana je prodaja, nije bilo interesa 
zbog izrazito visoke cijene. Jedina zainteresirana za kupnju farme u Barbanu je Agrokoka. 
Navodi da su ih većina okolnih Općina (Sv. Petar u Šumi, Tinjan) i grad Pazin oslobodilo 
plaćanja komunalne naknade. Također daje prijedlog da ih i Općina Barban oslobodi dok se 
farma u Barbanu ne proda, pa nakon toga da se komunalna naknada naplaćuje novom kupcu. 
 
Vijećnik Edi Radola: koliko vrijedi farma u Barbanu? 
Valter Sirotić: vrijedi oko 600.000 eura. 
 
Načelnik predlaže da se Puris d.d. u stečaju oslobodi plaćanja komunalne naknade, ali da plate 
dug koji je ostao u stečaju. Obzirom na mišljenje Vijećnika, prijedlog je da se u svezi toga 
donese odluka na idućem Vijeću. 
 
 
PRORADA DNEVNOG REDA: 
Predsjednik Općinskog vijeća Toni Uravić otvara sjednicu, te konstatira da sjednici 
prisustvuje svih 13 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Dnevni red usvojen je jednoglasno. 
 
 
 AD.1)VERIFIKACIJA ZAPISNIKA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Zapisnik 4. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 
AD.2) VIJEĆNIČKA PITANJA 
Vijećnik Aleksa Vale predlaže predstavljanje projekta na Blazu skupno, po svim mjesnim 
odborima radi njihovog mišljenja. 
 
Vijećnik Mirko Bulić: u Šajinima fale 3 žarulje. 
Aldo Osip: skinule su se stare žarulje priliko rekonstrukcije niskonaponske mreže, riješit će se 
prije Božića. 
Vijećnik Edi Radola: Klara Rodić i njezina kćer žive u Grandići. Što  im mi kao Općina 
možemo pomoći, obzirom da nisu u dobroj situaciji. Treba im trajno rješenje. 
Načelnik: Komisija je raspravljala o tom problemu, postoji mogućnost pomoći kroz darivanje 
namirnica, karata za prijevoz i sl., obzirom da druge oblike pomoći teško prihvaćaju zbog 
psihofizičkog stanja. 
Pročelnica: treba kontaktirati CZSS u vezi tog problema. 
 
Vijećnik Edi Radola: koliko zahtjeva za prodaju okućnica je zaprimljeno? U kojoj fazi je 
prostorni plan? 
Načelnik: zaprimljen je 1 zahtjev za prodaju okućnice, od Stefana Hillepolda. Radi se o 
kč.br.2591/3 i kč.2591/4 k.o. Prnjani, u naslju Puntera. Navedene kat.čestice prodane su mu 
po tržišnoj cijeni, temeljemjavnog natječaja. 
Vezano uz prostorni plan, obrađuju se zahtjevi fizičkih osoba, te se planira obrada svih 
zahtjeva do kraja godine. 
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Vijećnik Edi Radola: prošle godine je izglasano 20.000,00 kuna za staze OPG -ovaca, što je 
sa time? Da li je TZ to realizirao? 
Načelnik: Nije se uspjelo ništa napraviti po tom pitanju,jer nije bilo novaca. Pokušat će se u 
2018.g. 
Vlado: Sredstva su bila planirana, više nisu. TZ nema mogućnosti za to, zbog dugova. Može 
se uvrstiti u Program za 2018.g. 
Načelnik: Uloženo je u turističku signalizaciju oko 70-80 tisuća kuna. 
 
AD 3) DONOŠENJE ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA I POKRIĆU DIJELA 
PLANIRANOG MANJKA U PRORAČUNU OPĆINE BARBAN IZ PRETHODNIH 
RAZDOBLJA 
 
Vlado Kožljan pojašnjava detaljno navedenu Odluku. Svrha Odluke je utvrditi procjenu 
rezultata poslovanja, raspodjelu rezultata poslovanja, te način pokrića planiranog manjka 
prihoda i primitaka za proračunsku 2017.g. u iznosu od 1.900.000,00 kuna, a koji se prenose i 
planiraju u Proračunu Općine Barban za 2018.g., te projekcijama za 2019. i 2020.godinu. 
Planira se pokriće manjka u 2018g.. u visini od 650.000,00 kuna, te u projekcijama za 2019. 
godini u iznosu od 650.000,00 kuna, te u 2020. godini u iznosu od 600.000,00 kuna. 
 
Ističe da Općina Barban ima jako malo općih prihoda, a puno namjenskih prihoda. 
 
Načelnik: Dug se može vraćati isključivo iz općih prihoda po uputi Ministarstva Financija, s 
time da se manjak može rasporediti kroz 3 god. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje predmetnu odluku. 
Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u 
proračunu Općine Barban za 2017.g. iz prethodnih razdoblja sa 11 glasova za, te 2 suzdržana 
glasa. 
 
AD 4) DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2018.GODINU I 
PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GODINU 
 
Vlado Kožljan detaljno obrazlaže prijedpg proračuna Općine Barban za 2018g., te Projekcije 
proračuna za 2019. i 2020.g. 
Ističe kako se sa pripremom Proračuna krenulo još u 8mj. sukladno Uputama o izradi 
proračuna koje je izradio JUO. 
Financijski plan dostavio je jedino DV „Tratinčica“, koji plan je uvršten u Proračun za 
2018.g. 
19.10.2017.godine bio je objavljen na web stranicama Nacrt Proračuna za 2018.g., stoga je 
sva zainteresirana javnost mogla do 06.11.2017. iznositi svoje prijedloge i primjedbe, čega 
nije bilo. 
 
Ukupni planirani proračun za 2018.g. iznosi 12.120.625,00 kuna, projekcija za 2019.godinu 
9.768.197,00 kuna, te projekcija za 2020.g. 9.090,404,00 kuna. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje točku 4.- Proračun Općine Barban za 
2018.g.i projekcije za 2019. i 2020.godinu. 
 
Proračun Općine Barban za 2018. godinu, te projekcije za 2019. i 2020.godinu Općinsko 
vijeće je usvojilo  sa 10 glasova za, te 3 suzdržana glasa. 
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Dorothy Zenzerović iznosi kako je i Komisija za proračun i financije usvojila Proračun 
Općine Barban za 2018.g., te projekcije za 2019. i 2020.g. sa 2 glasa za, te 2 suzdržana glasa. 
 
 
AD 5) DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2018.G. 
 
Vlado Kožljan detaljno pojašnjava Odluku o o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 
2018.g. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje predmetnu Odluku. 
Općinsko vijeće je usvojilo predmetnu odluku sa 10 glasova za, te 3 suzdržana glasa. 
 
AD 6) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU 
OPĆINE BARBAN ZA 2018.G. 
 
Vlado Kožljan detaljno pojašnjava Program javnih potreba u sportu na području Općine 
Barban za 2018.g. 
Na tako izloženi Program nije bilo dodatnih primjedbi niti prijedloga. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Program javnih potreba u sportu na području 
Općine Barban za 2018.g. 
Općinsko vijeće je usvojilo Program javnih potreba u sportu sa 11 glasova za, te 2 suzdržana 
glasa. 
 
 
AD 7) DONOŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 
2018.G. 
 
Vlado Kožljan detaljno obrazlaže prethodno navedeni program. 
Ukupno se za program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture planira 1.205.000,00 kuna, 
što uključuju prihodi od komunalnog doprinosa, naknade za grobna mjesta i uređaja 
kom.infrastrukture za 2018.g. 
Općinsko vijeće je usvojilo prethodno navedeni program sa 11 glasova za, te 2 suzdržana 
glasa. 
 
AD 8) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU 
OPĆINE BARBAN ZA 2018.G. 
 
Vlado Kožljan pojašnjava program javnih potreba u kulturi za 2018.g. Biti će osigurana 
sredstva u ukupnom iznosu od 262.000,00 kuna. 
Novčana sredstva će biti doznačena korisnicima, nako provedenog javnog poziva. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje program javnih potreba u kulturi za 2018.g.na 
području Općine Barban. 
Općinsko vijeće je Program javnih potreba u kulturi usvojilo sa 11 glasova za, te 2 suzdržana 
glasa. 
 
 
AD 9) DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2018.G. 
 
Vlado Kožljan detaljno obrazlaže Program održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Barban za 2018.g. 
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Ukupno održavanje kom.infrastrukture po Programu iznosi 1.115.000,00 kuna, što obuhvaća 
održavanje javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih površina, odvodnju 
atmosferskih voda te održavanje groblja. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Program održavanja komunalne infrstrukture 
na području Općine Barban za 2018.g. Općinsom vijeću. 
Isti je usvojen sa 11 glasova za, te 2 suzdržana glasa. 
 
AD 10) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNH POTREBA U DJELATNOSTI 

PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA 2018.G. 
 
Vlado Kožljan obrazlaže Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2018.g. 
U Proračunu Općine Barban za 2018.g. planiran je iznos od 1.644.400,00 kuna, i to za DV 
„Tratinčica“ 1.595.400,00 kuna, te za predškolski odgoj i obrazovanje 49.000,00 kuna. 
 
Djelatnost predškolskog odgoja u DV „Tratinčica“ financira se iz dva osnovna izvora- 
Proračuna Općine Barban te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa kojim su obuhvaćena 
njihova djeca. 
 
Sredstva u visini od 1.595.400,00 kn se odnose  na izdatke za djelatnike, za materijalne i 
dr.troškove umanjene za uplate roditelja, te za nabavku opreme  didaktičkih sredstava. 
Općina Barban sufinancirat će  i dio ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima 
drugih osnivača. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Program predškolskog odgoja za 2018.g. na glasanje. 
Općinsko vijeće je usvojilo Program  u djelatnosti predškolskog odgoja za 2018.g. sa 11 
glasova za, te 2 suzdržana glasa. 
 
 
AD 11) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU NA 

PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2018.G. 
 
Vlado Kožljan detajno obrazlaže program javnih potreba u obrazovanju. Ističe kako  ukupna 
visina sredstva za javne potrebe u obrazovanju koja se ovm Programom osiguravaju u 
Proračunu iznose 153.000,00 kuna. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Program javnih potreba u obrazovanju za 
2018.g. 
Općinsko vijeće je usvojilo Program javnih potreba i obrazovanja za 2018.g. sa 11 glasova za 
te 2 suzdržana glasa. 
 
AD 12) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I 
ZDRAVSTVU NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2018.G. 
 
Vlado Kožljan detaljno obrazlaže Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu  za 
2018.g. 
Za javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu  planiraju se za 2018.g. ukupna sredstva u 
visini od 264.734,00 kuna. 
U Proračunu za 2018.g. sredstva su osigurana u četiri programa: javne potrbe u socijalnoj 
skrbi, sufinanciranje rada udruga u socijalnoj skrbi, sufinanciranje troškova zdravstvene 
zaštite te potpore za programe javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi po Javnom pozivu. 
Na tako obrazloženi Program javnih potreba u zdravstvu i soc.skrbi za 2018. na području 
Općine Barban nije bilo dodatnih pitanja niti primjedbi. 
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Predsjednik vijeća daje Program na glasanje. 
Sa 11 glasova za te 2 suzdržana glasa usvojen je Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i 
zdravstvu na području Općine Barban za 2018.g. 
 
AD 13) DONOŠENJE ODLUKE O ZADUŽIVANJU OPĆINE BARBAN  
 
Pročelnica Danijela Kontošić pojašnjava da će se Općina Barban  zadužiti uzimanjem kredita 
od HBOR-a, u iznosu od 1.300.000,00 kuna, u svrhu rekonstruiranja zgrade stare škole u 
Šajinima. (Poduzetnički inkubator Barban). 
Taj iznos će se nadoknaditi iz bespovrtanih sredstava koja budu odobrena iz Europskog fonda 
za regionalni razvoj. Radi se o tzv. Izravnom kreditiranju. Rok otplate kredita je 3 g. uz 3 
%kamatne stope godišnje. Krajnji rok korištenja kredita je 31.01.2021.g. 
Da bi zaduživanje Općine Barban bilo moguće, potrebno je prethodno ishoditi suglasnost 
Ministarstva financija, nakon čega slijedi sklapanje Ugovora, kojeg će kao odgovorna osoba 
potpisati Općinski načelnik. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje  Odluku o zaduživanju Općine Barban. 
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o zaduživanju Općine Barban. 
 
AD 14) DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE 
BARBAN 
 
Načelnik pojašnjava predmetnu izmjenu Odluke o porezima. Ističe da, obzirom da je mjenjan 
Zakon o lokalnim porezima kojim je ukinut porez na nekretnine, valjalo je uskladiti i našu 
Odluku sa zakonom. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku o izmjenama Odluke o porezima Općine Barban 
na glasanje. 
Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku i izmjenama Odluke o porezima. 
 
AD 15) DONOŠENJE ODLUKE O USTROJU REGISTRA IMOVINE OPĆINE 
BARBAN 
 
Načelnik pojašnjava kako je ustroj Registra imovine zakosnka obveza. Radi se o popisu 
nekretnina i poslovnih udjela u trgovačkim društvima, čiji je imatelj Općina Barban. 
Registar će biti ustrojen do 31.12.2017.g., te će biti javno dostupan na web stranicama Općine 
Barban. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje predmetnu Odluku na glasanje. 
Odluka o ustroju registra imovine Općine Barban je jednoglasno usvojena. 
 
AD 16) DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O O 
KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA OPĆINE BARBANđ 
 
 Pročelnica Danijela Kontošić objašnjava izmjene i dopune odluke o komunalnim 
djelatnostima Općine Barban. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje odluku na glasanje. 
Ista je jednoglasno usvojena. 
 
AD 17) DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU RAVANTELJICE DV Tratinčica 
 



7 
 

Načelnik pojašnjava da je donošenje formalne odluke o razrješenju ravanteljice potrebno jer 
je istu između ostalog potrebno dostaviti Trgovačkom sudu u Pazinu, kako bi se u sudskom 
registru mogla provesti promjena glede funkcije ravnateljice. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje. 
Odluka o razrješenju ravanteljice „DV Tratinčica“ je jednoglasno usvojena. 
 
AD 18) DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJAOPĆINE 
BARBAN ZA 2017.G. 
 
Načelnik ističe da je zaprimljeno 5 prijedloga za dodjelu javih priznanja Općine Barban za 
2017.g. Župnik predlaže dodjeljivanje plakete Općine Barban Župnom zboru Barban. Grupa 
građana predlaže dodjeljivanje posthumno nagrade Zlatku Troštu. Za Rikarda Cicerana 
predložena je nagrada za životno djelo, što je predložilo društvo trka na prstenac Barban te 
Sindikat umirovljenika Hrv. Podružnice Pula- ogranak Barban. 
 
Toni Uravić predložio je dodjeljivanje plakete Općine Barban Glavani parku, dok načelnik 
predlaže dodjeljivanje plakete Leonardu Rojniću. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje navaedene prijedloge o dodjeli javnih priznanja Općine 
Barban za 2017.g.na glasanje 
 
Općinsko vijće jednoglasno je prihvatilo odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Barban za 
2017.g 
 
AD 19) ZAHTJEV- OŠ Jure Filipović Barban za prijenos prava vlasništva na kč.br. 
185/6 i kč.br.185/3 k.o. Barban 
 
Načelnik pojašnjava da je OŠ Jure Filipović podnijela zamolbu radi dobivanja povratne 
informacije u svezi prijenosa prava vlasništva na kč.br.185/6 i kč.br.185/3 k.o Barban. 
Predlaže da se napravi parcelacijski elaborat na način da se dio katastarske čestice (pristup 
prema dvorani) ustupi školi, a ostalo da ostane u vlasništvu Općine Barban, ali da se dade na 
korištenje školi. 
 
Prijedlog daje na glasanje Predsjednik Općinskog vijeća. 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
AD 20) IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA O TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA 
 
Načelnik navodi kako je uloženo puno truda u izradu Proračuna za 2018.g. za nove prostore 
Općine nabavljeni su klima uređaji, te bi trebali biti ubrzo i montirani. 
 
Raspisan je natječaj za stipendije, te natječaj za zamjenu Matee Burić u Turističkoj zajednici. 
Od 01.11.2017. u poslovni prostor  koji je dan u zakup (u Hrboki) započeo je s radom 
Trgovački obrt „Mate“. 
U tijeku 12. mj dodjelit će se paketi za djecu i bonovi za socijalu. 
 
U poduzetničkoj zoni nasuprot ABS-a iskazan je interes za kupnju zemljišta od „Bajun“ iz 
Sutivanca. 
25.11.2017. održat će se smotra maslinovog ulja na kojoj će se ocjenjivati 45 uzoraka 
masl.ulja. 
09.12.2017. održat će se javno-zdravstvene akcija organizirana od strane Crvenog križa. 
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Završeno u 22,00 sata. 
 
 
Zapisnilčar:                                                                                Predsjednik općinskog vijeća: 
 
 Doris Frančula,v.r.             Toni Uravić,v.r.                                       
 

 
Klasa: 021-05/17-01/11 
Ur.broj: 2168/06-17-02-2 
 
Barban, 22. studenog 2017.g. 
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