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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

6. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 22. prosinca 2017. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 

 

Početak: 19.00 sati 

 

Nazočni vijećnici - Toni Uravić, Renata Pliško, Mihael Glavaš, Andi Kalčić, Denis Kontošić, 

Mirko Bulić, Vedran Rojnić, Aleksa Vale, Irena Jelčić, Dalibor Frančula, Edi Radola 

 

Odsutni vijećnici –  Dean Maurić, Dorothy Zenzerović 

 

Ostali nazočni: Dalibor Paus – općinski načelnik, Dalibor Biletić - zamjenik općinskog 

načelnika, Danijela Kontošić - pročelnica, Vlado Kožljan – vanjski stručni suradnik za 

proračun i financije, Aldo Osip – upravitelj vlastitog pogona 

 

Zapisničar: Aldo Osip  

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 5. sjednice Općinskog vijeća 

2. Vijećnička pitanja 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća načelnika o II. preraspodjeli sredstava u 

Proračunu Općine Barban za 2017. godinu 

5. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna  Općine Barban za 2017. godinu 

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Barban za 2017. godinu 

7. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi 

na području Općine Barban za 2017. godinu 

8. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Barban za 2017. godinu 

9. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastruktre na području Općine Barban za 2017. godinu 

10. Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Barban za 2017. godinu  

11. Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Barban za 2017. godinu 

12. Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog 

odgoja Općine Barban za 2017. godinu 

13. Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području 

Općine Barban za 2017. godinu 

14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Barban za 2018. godinu 

15. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2018. 

godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Barban 

16. Donošenje Odluke o otpisu sporno nenaplativih dugovanja s osnova općinskih poreza i 

kamata na dan 31. prosinca 2017. godine 

17. Donošenje Odluke o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja po osnovi 

komunalne naknade i naknade za održavanje groblja 

18. Donošenje Odluke o otpisu obveza 
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19. Donošenje Odluke o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2018. godinu 

20. Donošenje Odluke o utrošku sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu 

21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Barban 

22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za obračun 

plaća službenika i namještenika 

23. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni: k.č. 2514/33 k.o. Gočan 

i k.č. 2514/34 k.o. Gočan 

24. Donošenje Odluke o poslovima i broju profesionalnih vatrogasaca u Javnoj 

vatrogasnoj postrojbi Pula 

25. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana 

uređenja TP/3, Matošić kod Šajini (UPU 13) 

26. Izvješće Općinskog načelnika o tekućim aktivnostima 

 

 

Prorada Dnevnog reda: 

Predsjednik Općinskog vijeća Toni Uravić otvara sjednicu, te konstatira da sjednici 

prisustvuje 11 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

  

Ad.1. Verifikacija zapisnika 5. sjednice Općinskog vijeća 

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća  jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad.2. Vijećnička pitanja 

Vijećnica Irena Jelčić zatražila je informaciju o ograđivanju igrališta kod nove Osnovne škole. 

Načelnik - obavljen je razgovor sa pročelnicom Županijskog odjela za prosvijetu, kulturu i 

sport, Patricijom Smoljan koja se složila da će županija učestvovati u izgradnji ograde oko 

navedenih sportskih terena. Vijećnik Aleksa Vale naglasio je da će se kao županijski vijećnik 

založiti za navedeni projekt. 

Vijećnik Denis Kontošić upozorio je da bi trebalo hitno napraviti horizontalnu signalizaciju 

na raskršću Paprti. Načelnik - sa ŽUC-om je postignut dogovor oko izgradnje rotora na 

raskršću za Plehute a za raskršće Paprti naručit će se postavljanje horizontalne signalizacije. 

Vijećnik Edi Radola tražio je informacije za Poduzetnički inkubator Šajini, za dovršetak 

izgradnje javne rasvijete i mreže u Grandićima. Načelnik - u tijeku je postupak javne nabave 

za odabir izvođača radova, planirani početak radova u veljači 2018. godine. Aldo Osip - 

problemi sa radovima na niskonaponskoj mreži i javnoj rasvijeti nastali zbog neorganizacije u 

HEP-u, Elektroistri Pula.  

Vijećnik Mirko Bulić - što je sa javnom rasvijetom u Šajinima. Aldo Osip - na stupove koji su 

zamjenjeni od strane HEP-a postavljena je nova rasvijeta. 

 

Ad.3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

Vlado Kožljan - detaljno je pojasnio navedenu Odluku  te naglasio da se prihodi od 

komunalne naknade mogu koristiti isključivo namjenski. Načelnik - sredstva komunalne 

naknade troše se prema Programu održavanja infrastrukture. Nakon rasprave predsjednik 

općinskog vijeća daje na glasanje predmetnu Odluku. 

Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnoj naknadi. 
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Ad.4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća načelnika o II. preraspodjeli sredstava 

u Proračunu Općine Barban za 2017. godinu 

Načelnik je podnio izvješće te obrazložio preraspodijelu koja je prikazana u tablici koja je 

priložena Odluci i njezin je sastavni dio. Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Zaključak o 

usvajanju Izvješća načelnika o II. preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Barban za 

2017. godinu 

 

Ad.5. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna  Općine Barban za 2017. godinu 

Vlado Kožljen predložio je da se po točkama Dnevnog reda br. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 

13. i 14. raspravi njihovim spajanjem a glasovat će se pojedinačno za svaku točku.  

Nakon izlaganja Vlade Kožljan načelnik je naglasio da je ovim izmjenama prikazano realno 

stanje te da će se 2017. godina završiti na nuli. 

Na izlaganje nije bilo dodatnih primjedbi niti prijedloga te predsjednik Općinskog vjeća daje 

točke na glasanje. 

Vijeće je jednoglasno donijelo III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Barban za 2017. 

godinu. 

 

Ad.6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Barban za 2017. godinu 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Barban za 2017. godinu. 

 

Ad.7. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj 

skrbi na području Općine Barban za 2017. godinu 

Vijeće je jednoglasno donijelo II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i 

socijalnoj skrbi na području Općine Barban za 2017. godinu. 

 

Ad.8. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području 

Općine Barban za 2017. godinu 

Vijeće je jednoglasno donijelo II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na 

području Općine Barban za 2017. godinu. 

 

Ad.9. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastruktre na području Općine Barban za 2017. godinu 

Vijeće je jednoglasno donijelo II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastruktre na području Općine Barban za 2017. godinu. 

 

Ad.10. Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Barban za 2017. godinu  

Vijeće je jednoglasno donijelo III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Barban za 2017. godinu. 

 

Ad.11. Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Barban za 2017. godinu 

Vijeće je jednoglasno donijelo III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Barban za 2017. godinu. 

 

Ad.12. Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja Općine Barban za 2017. godinu 

Vijeće je jednoglasno donijelo III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja Općine Barban za 2017. godinu. 
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Ad.13. Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na 

području Općine Barban za 2017. godinu 

Vijeće je jednoglasno donijelo III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu na 

području Općine Barban za 2017. godinu 

 

Ad.14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Barban za 2018. godinu 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Barban za 2018. godinu 

 

Ad.15. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 

2018. godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Barban 

Pročelnica Danijela Kontošić obrazložila je Odluku. Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o 

raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2018. godinu za redovito 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Barban. 

 

Ad.16. Donošenje Odluke o otpisu sporno nenaplativih dugovanja s osnova općinskih 

poreza i kamata na dan 31. prosinca 2017. godine 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o otpisu sporno nenaplativih dugovanja s osnova 

općinskih poreza i kamata na dan 31. prosinca 2017. godine. 

 

Ad.17. Donošenje Odluke o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja po osnovi 

komunalne naknade i naknade za održavanje groblja 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja po 

osnovi komunalne naknade i naknade za održavanje groblja. 

 

Ad.18. Donošenje Odluke o otpisu obveza 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o otpisu obveza. 

 

Ad.19. Donošenje Odluke o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o utrošku sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu. 

 

Ad.20. Donošenje Odluke o utrošku sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o utrošku sredstava boravišne pristojbe za 2018. 

godinu. 

 

Ad.21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Barban 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine 

Barban. 

 

Ad.22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za 

obračun plaća službenika i namještenika 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila 

za obračun plaća službenika i namještenika. 
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Ad.23. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni: k.č. 2514/33 k.o. 

Gočan i k.č. 2514/34 k.o. Gočan 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni: k.č. 

2514/33 k.o. Gočan i k.č. 2514/34 k.o. Gočan. 

 

Ad.24. Donošenje Odluke o poslovima i broju profesionalnih vatrogasaca u Javnoj 

vatrogasnoj postrojbi Pula 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o poslovima i broju profesionalnih vatrogasaca u 

Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula. 

 

Ad.25. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog 

plana uređenja TP/3, Matošić kod Šajini (UPU 13) 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi 

Urbanističkog plana uređenja TP/3, Matošić kod Šajini (UPU 13). 

 

Ad.26. Izvješće Općinskog načelnika o tekućim aktivnostima 

 

 

Sjednica je završila u 22.00 sata. 

 

 

Zapisničar:                     Predsjednik Općinskog vijeća:                                 

Aldo Osip, v.r.                                                              Toni Uravić, v.r. 

 

 

Klasa: 021-05/17-01/12 

Ur.broj: 2168/06-17-02-2 

Barban, 22. prosinca 2017. 

 


