SKRAĆENI ZAPISNIK
4. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban
održane 16. listopada 2017. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban
Početak: 19.30 sati
Nazočni vijećnici - Toni Uravić, Dalibor Frančula ,Dorothy Zenzerović, Mihael Glavaš, Andi
Kalčić, Denis Kontošić, Mirko Bulić, Aleksa Vale, Irena Jelčić, Edi Radola (kasnije pristupio)
Odsutni vijećnici – Dean Maurić, Renata Pliško, Vedran Rojnić
Ostali nazočni: Dalibor Paus – Općinski načelnik, Dalibor Biletić - zamjenik Općinskog
načelnika, Vlado Kožljan –računovodstvo, Aldo Osip – upravitelj vlastitog pogona, Doris
Frančula - viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte
Zapisničar: Doris Frančula
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika 3. sjednice Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja
3. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2017.g.
4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine
Barban za 2017.g.
5. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture na području Općine Barban za 2017.g.
6. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Baban za 2017..g
7. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Barban za 2017.g.
8. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa javih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
Općine Barban za 2017.g.
9. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Općine
Barban za 2017.g.
10. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice DV „Tratinčica“
11. Donošenje Odluke o broju studenstkih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.
12. Izvješće Općinskog načelnika o tekućim aktivnostima
PRORADA DNEVNOG REDA:
Predsjednik Općinskog vijeća Toni Uravić otvara sjednicu, te konstatira da sjednici
prisustvuje 9 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. (naknadno je pristupio Edi
Radola).
Dnevni red usvojen je jednoglasno.
AD.1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Vijećnik Mirko Bulić iznosi primjedbu na zapisnik 3. sjednice Općinskog vijeća, i to u dijelu
koji se odnosi na Ad.2. (Vijećnička pitanja), str. 2 zapisnika, u odnosu na odgovor načelnika u
svezi pitanja Mirka Bulića koji glasi: „ O proračunu i programnima u 2017.godini, kako se
provodilo do izbora, kako su Boćarski klub Šajini i drugi dobivali sredstva, najbolje znate i
sami“.
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Vijećnik Mirko Bulić ističe da je Boćarski klub Šajini sredstva dobivao transparentno, kako
treba, kako je izglasano Proračunom, te predlaže da se briše prethodno navedeni odgovor
načelnika, kao i komentar Vlade Kožljana koji glasi: „Programske stavke kroz programe
načelnik sam odlučuje, može ih smanjivati, povećavati ili staviti na nulu“.
Prijedlog sa predloženim izmjenama zapisnika 3 sjednice Općinskog vijeća daje se na
glasanje. Prijedlog je usvojen jednoglasno od strane Općinskog vijeća.
AD.2. VIJEĆNIČKA PITANJA
Vijećnik Denis Kontošić postavlja pitanje vezano uz Poduzetničku zonu Barban,da li je za
državno zemljište koje se nalazi u zoni II. i zoni III. za koje je bila pripremljena
dokumentacija za darovanje gotovo do kraja, upućen zahtjev za darovanje Ministarstvu
državne imovine, jer je to jednostavan postupak.
U vezi tog pitanja načelnik navodi da je bio osobno u Ministarstvu državne imovine, te
razgovarao s Tomislavom Bobanom (državnim tajnikom), te da je predloženo da se pripremi
sva dokumentacija za predmetno darovanje, ali da se sačekaju izmjene Zakona. Naime, prema
postojećem Zakonu ukoliko se u krugu od 20 km nalaze druge gospodarske zone čija
popunjeniost je manja od 60% nema se pravo na darovanje. S obzirom da u krugu od 20 km
od naše gop. zone postoje dvije gosp. zone Žminj i Galižana u Ministarstvu nam je predloženo
da sačekamo izmjene Zakona koje bi trebale biti do kraja ove godine, a kojima će se ukinuta
ta odredba vezana uz 20 km.
Konstatira se da je u 19:37 h pristupio Općinski vijećnik Edi Radola.
Nadalje, vijećnik Denis Kontošić postavlja pitanje u vezi tiskanja Barbanskog glasnika.
Navodi da se isti tiskao u Tiskari Zelina d.d., te da će se i dalje tiskati tamo, da to nije
korektno jer i da u Istri ima dovoljno tiskara.
Načelnik: Barbanski glasnik tiskao se u Tisakri Zelina d.d., kao najpovoljnijoj tiskari, te je sve
odrađeno preko Istarske novinske agencije d.o.o. Sam tisak koštao je 6.000,00 kuna, dok je
preostali trošak (cca 14.000,00)otpao na pripreme oko tiska i dr . potrebnih radnji Istarskoj
novinskoj agencji d.o.o.
Vijećnik Denis Kontošić u vezi Turističke zajednice Općine Barban postavlja pitanje tko je
zadužen za predstavljanje iste u javnosti, te kakva je situacija oko zaposlenih u TZ-u.
Načelnik pojašnjava da je Matea Burić trenutno na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći,
te da će se ispitati situacija da li je svrhovito naći joj zamjenu, te da trenutno Andi Kalčić radi
u Turističkoj zajednici preko Studentskog servisa Pula, kao student.
Denis Kontošić ističe primjedbu u vezi izjave za javnost koju je iznio Andi Kalčić oko broja
kreveta, da ih je bilo 1284.
Vijećnik Andi Kalčič: to su službeni podaci kojima raspolaže Turistička zajednica.
Načelnik dodaje da je Andi Kalčič zaboravio navesti broj pomoćnih kreveta, te da treba kod
idućeg javnog nastupa taj broj navesti.
Vijećnik Edi Radola postavlja pitanje u svezi projekta u Grandići „100% made in Grandići“.
Projekt je započeo pred cca 3 g., pa ga zanima kada će se postaviti javna rasvjeta. Navodi da
kako u 4.mj od kada je načelnik preuzeo funkciju to još uvijek nije gotovo, te da zašto
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„lampadine“ ne svijetle istom snagom, da se to treba izjednačiti, a ne da u jednom selu
svjetljike svjetle jednom snagom, a u drugom selu drugom snagom.
Načelnik: suglasan sam da uvjeti u selima trebaju biti izjednačeni, radit će se na tome, ali nije
moguće sve uskladiti u 4. mjeseca Ističe da će se poboljšati kvaliteta javne rasvjete i to u svim
selima. Građani će moći kroz proračun predlagati izmjene, koje će se uzeti u obzir ako bude
moguće.
Aldo Osip navodi vezano uz HEP oko problema niskonaponske mreže, da je puno ljudi
zaduženih otišlo u mirovinu, te da je rečeno da će se radovi nastaviti i dovršiti, što je i u planu
održavanja. Ovisimo o HEP-u.
Vijećnik Mirko Bulić postavlja pitanje oko sanacije krovova u društvenim domovima mjesnih
odbora, uz isticanje problema sanacije krova doma u Bičićima.
Načelnik: prema saznanjima 4 su kritična krova, ali najviše propušta dom u Bičićima.
Vlado Kožljan: Proračunom za 2018. godinu Programom upravljanja zgradama u vlasništvu
Općine, planirana su sredstva za rješavanje takvih problema.
Irena Jelčić ima pitanje u vezi škole u Hrbokima, na kojoj da su prozori porazbijani, te da je u
lošem stanju, pa da se pronađe neko privremeno rješenje.
Načelnik: objašnjava da su vlasniško-pravni odnosi oko te škole nesređeni, te da u tom pravcu
treba poduzeti odgovarajuće radnje (ishodit lokacijsku dozvolu i sl.).
Zamjenik načelnika Dalibor Biletić: daje prijedlog da bi bilo dobro staviti u funkciju taj
kompleks.
Denis Kontošić nastavno ističe da se trebaju sanirati i pojedini objekti u Orihima i Šajinima,
konkretno da je potrebno sanirati krov, te da bi se moglo za pojedine stavke izviditi
mogućnosti kroz EU projekte.
Načelnik: tek na sastancima sa MO saznalo se za probleme sanacije krovova u domovima- u
Orihi, Bičići, Punteri i Šajinima.
Aldo Osip: bilo bi dobro da Mjesni odbori budu više ažurni oko prijavljivanja takvih
problema, a sanacija će se obaviti prioritetno.
AD 3) DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA
2017.G.
Vlado Kožljan pojašnjava detaljno I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Barban za
2017.godinu. Na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda, te procjene
njihovog ostvarenja do kraja 2017.g., predlažu se II. izmjene i dopune proračuna Općine
Barban za 2017.godinu. Projekcije proračuna za 2018.g., 2019.g. se ovim prijedlogom ne
mjenjaju. Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna za 2017.g. slijedi u nastavku.
Prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Općine Barban za 2017.godinu prihodi i primici
smanjuju se za 1.833.798,16 kn tj. za 10,1 % u odnosu na planirano I. Izmjenama i dopunama
Proračuna za 2017.g, stoga novi plan prihoda i primitaka se predlaže u ukupnom iznosu od
16.363.377,22 kn.
Prijedlogom II. izmjena i dopuna Proračuna za 2017.g. smanjuju se ukupni rashodi i izdaci
Proračuna za 1.833.798,16 kn, novi plan je uravnotežen s prihodima u iznosu 16.363.377,22
kn.
U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se smanjenje rahoda poslovanja za
75.173,16 kn, dok se rahodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za 1.758.625,00 kn.
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Vlado Kožljan nadalje detaljno obrazlaže rashode poslovanja i to: rahode za zaposlene,
materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći za inozemstvo i unutar opće
države, naknade građanima i kućanstvima te ostale rahode.
Nakon toga, detaljno objašnjava rashode za nabavu nefinancijske imovine.
U nastavku Vlado Kožljan daje obrazloženje planiranih rashoda II. izmjena i dopuna
Proračuna Općine Barban za 2017.g. po razdjelima i programima. Na tako iznesena
obrazloženja, nije bilo dodatih pitanja. Obrazloženje prijedloga II. izmjena i dopuna
Proračuna Općine Barban za 2017.g. sastavni je dio ovog zapsinika.
U tijeku iznošenja obrazloženja u vezi II. izmjena i dopuna Proračuna za 2017.g., slijede
pitanja, prijedlozi i komentari koji du davani, u nastavku zapisnika.
Načelnik pojašnjava rashode vezano uz odvjetničke troškove. Oni su do sada iznosili
80.000,00 kuna, ali kako je sada u Općini zaposlena Doris Frančula, sa položenim
pravosudnim ispitom, moći će se veći dio pravnih poslova samostalno odrađivati. Odvjetnički
ured Šime Vidulina angažirat će se savjetodavno, te će mu se mjesečno isplaćivati 2.000,00
kn.
Vijećnik Denis Kontošić postavlja pitanje oko sufinanciranja djece s područja Općine Žminj
koja su smještena u vrtiću u Barbanu, te da li se ti troškovi uspijevaju u cijelosti podmiriti. u
vrtiću, da 1.100,00 kn sufinancira Općina Žminj za boravak njihove djece, a mi 800,00 kuna
za našu djecu u drugim vrtićima. Troškovi da se ne uspijevaju u cijelosti podmiriti sa tim
iznosom od 1.100,00 kn.
Načelnik: Općina Žminj sufinancira za boravak njihove djece 1.100,00 kuna (po djetetu), a mi
800,00 kuna za našu djecu u drugim vrtićima.
Do 04.09.2017.g. uveden je cjelodnevni vrtić u Sutivancu, i mještani su time zadovoljni.
Općina Žminj za vrtić u Sutivancu kupila je dio opreme, dok je Općina Barban financirala
materijal (krevetiće, laminat i dr.), pri čemu je važan bio i doprinos mještana MO Sutivanac.
Navedeno predstavlja pozitivan pomak, nastoji se pomoći što više mladim obiteljima. Nikada
u cijelosti ne mogu biti pokriveni svi troškovi, ali treba pomoći ljudima, a ne sve gledati samo
financijski.
Načelnik općenito ističe da se išlo u rebalans proračuna radi njegove bolje transparentnosti i
jasnijeg prikazivanja postojećeg stanja. Pokušalo se uskladiti troškove što je više moguće s
izvorima financiranja.
Vezano uz javne potrebe u sportu, Vlado Kožljan ističe značajno povećanje od 65.00,000
kuna za potrošnju vode na igralištu Mrzlica.
Denis Kontošić: trebalo bi više pažnje uložiti oko potrošnje vode u klubovima, na grobljima i
sl. kako bi se na neki način kontrolirala potrošnja vode.
Načelnik:vezano uz problem potrošnje vode, trebalo bi se nogometne klubove potaknuti da i
oni svojim kroz svoje aktivnosti podmiruju dio troška vode, dok bi dio od oko cca 80%
podmirivala Općina.
Edi Radola: slaže se da treba upozoriti nogometne klubove na troškove, te pronaći rješenje
oko uštede.
Edi Radola vezano uz tvrtku Pragrande d.o.o. (za obavljanje djelatnosti javne odvodnje)
postavlja pitanje zašto je više od 100% poskupilo pražnjenje septičkih jama tj. njihovih usluga
u odnosu na druge.
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Načelnik: cijena se podigla kako bi se uskladila sa cijenama privatnika tj. kako Pragrande
d.o.o. ne bi bio „nelojalna“ konkurencija privatnicima, a i prijašnja cijena nije pokrivala u
cijelosti troškove. Trebalo bi napraviti eventualno program subvencije, kako bi se troškovi
smanjili stanovnicima.
Vijećnik Denis Kontošić: daje prijedlog da se vidi na koji način bi se pokušalo sufinancirati
pražnjenje septičkih jama, pri čemu valja razdvojiti turističke objekte od privatnih kuća.
Vijećnik Edi Radola predlaže da se uputi dopis Pragrande d.o.o. u cilju pronalaženja rješenja.
Zaključno, oko 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2017.g.načelnik ističe kako
je proračun nakon izmjena jasniji, te da su sve stavke prebačene na prave pozicije.
Predsjednik vijeća Toni Uravić dao je riječ predsjednici Komisije za proračun, financije i
gospodarstvo Dorothy Zenzerović, koja iznosi kako je danas 16.10.2017.g. Komisija u vezi
prethodno navedenih II. izmjena i dopuna Proračuna za 2017.g. u odsutnosti članice Renate
Pliško podržala II. izmjene i dopune Proračuna sa 2 glasa za te 2 glasa protiv navedenih
izmjena i dopuna.
AD 4) DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2017.G.
Vlado Kožljan obrazložio je detaljno Program javnih potreba u sportu za 2017.g.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo I. izmjene i dopune programa javnih potreba u
sportu na području Općine Barban za 2017.g.
AD 5) DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE
BARBAN ZA 2017.G.
Vlado Kožljan detaljno pojašnjava prisutnim vijećnicima navedene I. izmjene i dopune
programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture.
I. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture Općinsko
vijeće je prihvatilo sa 7 glasova za, 2 glasa protiv i 1 suzdržanim glasom.
AD 6) DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
KULTURI, NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2017.G.
Vlado Kožljan obrazlaže Program po stavkama.
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Barban za 2017.g.
Općinsko vijeće je prihvatilo sa 6 glasova za, 3 glasa protiv i 1 suzdržanim glasom.
AD 7) DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2017.G.
Vlado Kožljan detaljno je obrazložio navaedeni Program, a ančelnik je dao dodatna
pojašnjenja.
Općinsko vijeće je sa 7 glasova za, te 3 glasa protiv prihvatilo II. izmjene i dopune Programa
održavanja koomunalne infrastruktutre na području Općine Barban za 2017g.
AD 8) DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA OPĆINE BARBAN ZA 2017.G.
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Vlado Kožljan obrazlaže navedene II. izmjene i dopune Programa za predškolski odgoj.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban za 2017.g.
AD 9) DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
ŠKOLSTVU NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2017.G.
Vlado Kožljan obrazlaže II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihavtilo II. izmjene i dopune programa javnih potreba u
školstvu na području Općine Barban za 2017.g.

AD 10) DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG
VRTIĆA BARBAN („Tratinčica“)
Načelnik ističe da danas 16.10.2017.g. ističe mandat sadašnje ravnateljice Svemile Mošnja, te
da je Upravno vijeće DV „Tratinčica“ raspisalo natječaj za imenovanje ravnatelja/ice. Na
natječaj su pristigle dvije prijave od čega samo jedna potpuna i pravodona, i to kandidatkinje
Sare Brgić (dosadašnje odgajateljice).
Aldo Osip (predsjednik Upravnog vijeća) pojašnjava da je na Upravnom vijeću DV
„Tratničica“ razmotrena molba Sare Brgić, obavljen razgovor, te da je dobila preporuku
sadašnje ravanteljice. Obzirom na navedeno da je Općini Barban podnesen prijedlog Odluke
za izbor ravnateljice- Sare Brgić, koja jedina ispunjava sve uvjete za imenovanje ravnateljice
na mandat od 4. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje prijedlog Upravnog vijeća DV „Tratinčica“.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Upravnog vijeća DV „Tratinčica“ da se na
razdoblje od 4. godine imenuje ravnateljica Sara Brgić.

AD 11) DONOŠENJE ODLUKE O BROJU STUDENSTKIH STIPENDIJA ZA
AK.GODINU 2017./2018.
Pročelnica Danijela Kontošić pojašnjava vijećnicima da se je do sada dodjeljivalo 9
studentskih stipendija, ali se sada predlaže dodijeliti 12 redovitih te 3 socijalne stipendije.
Redovite stipendije dodijelit će se sukladno važećem Pravilniku, dok će se odluka o dodjeli
socijalnih stipendija prepustiti Komisiji za zdravstvo i socijalnu skrb, ovisno o socijalnim
uvjetima podnositelja zahtjeva. Natječaj će biti raspisan u II. polovici 11.mj.
Vijećnica Irena Jelčić predlaeže da se i Komisija za školstvo uključi u donošenje odluke o
socijalnim stipendijama.
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Daljnih pitanja i prijedloga u svezi predložene odluke nije bilo, stoga je Predjednik Općinskog
vijeća dao na glasanje prijedlo odluke o dodjeli 9 redovitih te 3 socijalne stipendije za ak.
godinu 2017./2018.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo odluku o dodjeli stipendija za ak.godinu
2017./2018.

AD 12) IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA O TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA
Načelnik navodi da se 20.9.2017.g. službeno započelo s projektom Poduzetnički inkubator
Barban. Proveden je postupak jednostavne nabave za vanjskog stručnjaka za postupak javne
nabave i vanjskog stručnjaka za vođenje projekta.
Donesena je odluka da se imenuje tvrtka „Centar za ulaganja EURO-KONZALTING“ iz Pule
za provedu postupka javne nabave i vođenje projekta.
U svezi projkta 11.10.2017.održan je sastanak sa projektnim partnerima, a 26.10.2017.g. će se
održati press konferencija.
Prijavljen je projekt Centar za posjetitelje Barban, koji treba proći faze odobravanja od
nadležnih tijela. Kroz isti će se predstavljati povijest Barbanštine.
Održana je Fešta smokve i smokvenjaka te druge manifestacije.
Dana 10.10.2017.g. raspisan je natječaj za zakup poslovnih prostora u Hrboki, te ističe
18.10.2017.g.
Dana 10.10.2017.g. objavljen je poziv na dostavu ponuda za klima-uređaje, radi opremanja
novih prostora Općine Barban, odnosno provest će se postupak jednostavne nabave. Do dana
Općine nadamo se da bi novi prostori Općine trebali biti u potpunosti opremljeni.
Prijedlog Proračuna Općine Barban za 2018.g. će biti objavljen na web stranicama Općine,
krajem 10. mj., čime ćemo dodatno doprinjeti transparentnosti rada Općinske uprave.
Vezano uz Prostorni plan u tijeku je obrada zahtjeva.
Proveden je postupak za subvenciju nabavke udžbenika, te je ukupno 9 zahtjeva podneseno.
Poslane su opomene za komunalnu naknadu, putem kojih je naplaćeno cca 20.000,00 kuna.
Na upit predsjednika vijeća ima li daljnijh pitanja vijećnik Edi Radola predlaže da se sa
tvrtkom „Pragrande“ d.o.o. pokuša dogovoriti manja naknada za pražnjenje septičkih jama, uz
eventualno sufinanciranje Općine, pri čemu treba pronaći adekvatan model kontrole.
Vijećnik Denis Kontošić predlaže u suradnji s Općinama Svetvinčenat i Marčana pokušati
pronaći neko zajedničko rješenje u svezi problema septičkih jama.
Ujedno daje komentar u svezi sufinanciranja udžbenika, da su ranije godine (2016.) bili
podjelili 30 kompleta udžbenika, na prijedlog ravnateljice škole. Predlaže da se pronađe
rješenje da se većem broju djece financira udžbenike.
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Predsjednik Vijeća Toni Uravić upoznaje vijećnike kako će se iduća sjednica Općinskog
vijeća održati između 20.-30.11.2017.g., te svečana sjednica na dan Općine 06.12.2017.g.,
nakon čega eventualno još jedna sjednica prije Božića.
Završeno u 22,00 sata.
Zapisnilčar:
Doris Frančula

Predsjednik općinskog vijeća:
Toni Uravić

Klasa: 021-05/17-01/8
Ur.broj: 2168/06-17-02-2
Barban, 16. listopada 2017.g.
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