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SKRAĆENI  ZAPISNIK 
2. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 30. lipnja 2017. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 
 
Početak: 20.00 sati 
 
Nazočni vijećnici - Toni Uravić, Dalibor Frančula, Renata Pliško, Dorothy Zenzerović, 
Mihael Glavaš, Andi Kalčić, Denis Kontošić, Mirko Bulić, Vedran Rojnić, Edi Radola, 
Aleksa Vale, Irena Jelčić (pristupila kasnije) 
Odsutni vijećnici –  Dean Maurić 
 
Ostali nazočni: Dalibor Paus – općinski načelnik, Vlado Kožljan – viši stručni suradnik za 
proračun i financije, Dalibor Biletić - zamjenik općinskog načelnika, Aldo Osip – referent 
Zapisničar: Aldo Osip  
 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 1. sjednice Općinskog vijeća 
2. Vijećnička pitanja 
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2016. godinu 
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
5. Donošenje  Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna  Općine Barban za 2016. godinu 
6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata utvrđenog za proračunsku 2016. godinu              
7. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Barban za 2017. godinu  
8. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Barban za 2017. godinu 
9. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja 

Općine Barban za 2017. godinu 
10.Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Općine 

Barban za 2017. godinu 
11.Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na 

području Općine Barban za 2017. godinu 
12.Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna  Općine Barban za 2017. godinu 
13.Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja Općine Barban 
14.Donošenje Odluke o porezima Općine Barban 
15.Donošenje Odluke o izradi Geoinformacijskog sustava Općine Barban 
16.Donošenje Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2016. 

god., Izvješća o radu Upravnog vijeća JVP Pula za 2016. god.  
17.Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara 
18.Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje 2017. - 2022. godine 
19.Donošenje Odluke vezano za Zamolbu obitelji Vlah 
 
 
Prorada Dnevnog reda: 
Predsjednik Općinskog vijeća Toni Uravić otvara sjednicu, te konstatira da sjednici 
prisustvuje 11 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Ad.1. Verifikacija zapisnika 29. sjednice Općinskog vijeća 
Zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća  jednoglasno je prihvaćen. 
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Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da je izabrana vjećnica Dorothy 
Grgorović nakon udaje promjenila prezime Grgorović u prezime Zenzerović. 
U 20,05 sati sjednici pristupili vijećnici Aleksa vale i Edi Radola. 
Vijećnica Dorothy Zenzerović predala obavijest o osnivanju Kluba vijećnika Istarskog 
demokratskog sabora i Istarske stranke umirovljenika, predsjednica Kluba Dorothy 
Zenzerović. 
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dnevni red. 
Vijećnik Edi Radola tražio je nadopunu Dnevnog reda sa točkom: Rasprava da li vlast ima 
legitimitet s obzirom na okolnosti iz konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća. 
Prijedlog nadopune Dnevnog reda vijećnika Edia Radole nije prihvaćen sa 2 glasa ZA, 7 
glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa. Nakon glasovanja u 20,13 sati vijećnik edi Radola 
napustio je sjednicu. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje predloženi Dnevni red koji je usvojen 
jednoglasno. 
 
Ad.2. Vijećnička pitanja 
Nije bilo vječničkih pitanja. 
 
Na prijedlog Općinskog načelnika Općinsko vijeće prihvatilo je objedinjavanje točaka 3, 4 i 5.  
 
Ad.3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  
komunalne  infrastrukture za 2016. godinu 
Ad.4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i  
objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
Ad.5. Donošenje  Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna  Općine Barban za 2016.  
godinu 
Vlado Kožljan, stručni suradnik za proračun i financije obrazložio je je Izvješća po točkama 
Dnevnog reda. Predsjednik Općinskog vijeće zahvalio je na iscrpnom izvješću te dao na 
glasovanje.  
Vijeće je jednoglasno donijelo: 
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  

infrastrukture za 2016. godinu, 
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu i  
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  Općine Barban za 2016. godinu.  

 
Ad.6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata utvrđenog za proračunsku 2016.  
godinu              
Vlado Kožljan, stručni suradnik za proračun i financije upoznao je vijećnike sa stavkama  
Odluke. Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o raspodjeli rezultata utvrđenog za 
proračunsku 2016. godinu.              
 
Predlaže se objedinjavanje točaka 7, 8, 9, 10, 11 i 12. 
 
Ad.7. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području  
Općine Barban za 2017. godinu  
Ad.8. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  
na području Općine Barban za 2017. godinu 
Ad.9. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti  
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predškolskog odgoja Općine Barban za 2017. godinu 
Ad.10. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području  
Općine Barban za 2017. godinu 
Ad.11. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj  
skrbi na području Općine Barban za 2017. godinu 
Ad. 12. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna  Općine Barban za 2017. godinu 
Vlado Kožljan, stručni suradnik za proračun i financije podnio je izvješće po stavkama i 
točkama dnevnog reda. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo: 

- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Barban za  
2017. godinu  
- I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  
Barban za 2017. godinu 
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine 
Barban za 2017. godinu 
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Općine Barban za 2017.  
godinu 
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj  

skrbi na području Općine Barban za 2017. godinu 
- I. Izmjene i dopune Proračuna  Općine Barban za 2017. godinu 

 
Sjednici pristupila vijećnica Irena Jelčić. 
 
Ad.13. Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja Općine Barban 
Vlado Kožljan, stručni suradnik za proračun i financijeupoznao je vijećnike sa nerealnim 
potraživanjem koje se ne može naplatiti jer je nastupila apsolutna zastara. 
Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o otpisu potraživanja Općine Barban. 
 
Načelnik općine upoznao je vijećnike sa potraživanjem prema Puljanci sa kojom je potpisano 
mirenje. Dug iznosi cca 103.000,00 kuna, sa kamatama cca 170.000,00 kuna, ali nije siguran 
da će uspijeti postupak mirenja pa je potrebno razmišljati o naplati na drugi način.  
 
Ad.14. Donošenje Odluke o porezima Općine Barban 
Načelnik općine upoznao je vijećnike sa zakonskim regulativama i obvezama Općine Barban. 
Vijećnik Denis Kontošić upozorio je da ne bi slučajno došlo do dvostrukog oporezivanja a  
tiče se kuća za odmor. Načelnik - porez na kuće za odmor postojao je i do sada iako se nije  
primjenjivao. Nakon rasprave načelnik je predložio da se iz Odluke briše članak 2, stavak 3. i  
članak 11, 12 i 13 te da se članci prilagode. 
Prijedlog načelnika prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad.15. Donošenje Odluke o izradi Geoinformacijskog sustava Općine Barban 
Načelnik je obrazložio razloge i potrebu donošenja predložene Odluke.  
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izradi Geoinformacijskog sustava Općine Barban. 
 
Ad.16. Donošenje Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe 
Pula za 2016. god., Izvješća o radu Upravnog vijeća JVP Pula za 2016. god.  
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne  
postrojbe Pula za 2016. god. i Izvješća o radu Upravnog vijeća JVP Pula za 2016. god. 
 
Ad.17. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara 
Načelnik je upoznao vijećnike sa razlogom donošenja takve odluke te napomenuo da je Plan  
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dobio sve potrebne suglasnosti.  
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju Plana zaštite od požara. 
 
Ad.18. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje  
2017. -2022. godine 
Načelnik je upoznao vijećnike sa izradom Plana te da isti nije dobio nikakvu primjedbu nakon  
održane Javne rasprave od 23.02.-07.03.2017. godine. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Plan gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje 2017.- 
2022.godine. 
 
Ad.19. Donošenje Odluke vezano za Zamolbu obitelji Vlah 
Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku da se obitelji Vlah za rođenje petog djeteta 
uz sredstva od 2.500,00 kuna po Odluci za novorođeno dijete Općine Barban za rođenje 
trećeg ili više djece, dodjeli jednokratno još 2.500,00 kuna. 
  
 
Sjednica je završila u 22.00 sata. 
 
 
 
Zapisničar:                     Predsjednik Općinskog vijeća:                                 
Aldo Osip, v.r.  
                                                                Toni Uravić, v.r. 
 
 
Klasa: 021-05/17-01/6 
Ur.broj: 2168/06-17-02-2 
Barban, 30. lipnja 2017. 
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