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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

8. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 22. ožujka 2018. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 

 

Početak: 19.00 sati 

 

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

Zenzerović, Vedran Rojnić, Aleksa Vale, Irena Jelčić, Dalibor Frančula, Edi Radola, Dean 

Maurić 

 

Odsutni vijećnici –  Denis Kontošić, Mirko Bulić, 

 

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

načelnika, Danijela Kontošić – pročelnica JUO, Aldo Osip – upravitelj vlastitog pogona, 

Vlado Kožljan, Doris Frančula- Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i 

razvojne projekte 

 

Zapisničar: Doris Frančula 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Općinskog vijeća 

2.Vijećnička pitanja 

3. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Tratinčica Barban za 2017. godinu 

4 .Odluka o povećanju cijene boravka u Dječjem vrtiću Tratinčica Barban 

5. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području 

Općine Barban za 2017. godinu 

6. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Barban za 

2017. godinu 

7. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na području Općine Barban za 2017. 

godinu 

8. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Barban za 

2017. godinu 

9. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Općine Barban za 2017. godinu 

10. Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Barban za 2017. godinu 

11. Izvješće o realizaciji Programa gradnje na području Općine Barban za 2017. godinu 

12. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna  Općine Barban za 2018. godinu 

13. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastruktre na području Općine Barban za 2018. godinu 

14. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Barban za 2018. godinu  

15. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja 

Općine Barban za 2018. godinu 

16. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju na području 

Općine Barban za 2018. godinu 

17. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja za zakup za 11. i 12. mjesec 2017. godine prema 

Frizerskom salonu Las 2 

18. Donošenje Odluke o otpisu obveza prema dobavljaču Fermal d.o.o. 

19. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude i povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 

održavanje javne rasvjete na području Općine Barban 
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20. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude i povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 

održavanje nerazvrstanih cesta u djelu košnja trave i uklanjanje grana uz nerazvrstane ceste na 

području Općine Barban 

21. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama 

22. Izmjene i dopune Odluke o izgradnji Poduzetničke zone Barban 

23. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj 

zoni Barban putem prikupljanja pisanih ponuda 

24. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina: k.č. 676/37 k.o. 

Rakalj i k.č. 238 zgr. k.o. Gočan putem prikupljanja pisanih ponuda 

25. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 

za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 

26. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog 

otpada na području Općine Barban u 2017. godini 

27. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada 

28. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Barban 

29. Izvješće Općinskog načelnika o tekućim aktivnostima 

 

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

prisustvuje 11 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Općinskog vijeća 

 

Zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 

 

Ad.2. Vijećnička pitanja 

 

Vijećnik Aleksa Vale postavlja pitanje vezano za gradnju pročištača u Bršici. Smatra da to 

nije dobro za Općinu Barban. Trebalo bi se zauzeti određeni stav po tom pitanju kao susjedna 

Općina. 

Načelnik:razgovarat će se sa načelnicom Općine Raša, gradonačelnikom grada Labina, 

županom, načelnikom Općine Marčana u cilju pronalaženja rješenja, kao i da nas se upozna sa 

samom situcijom. 

 

Vijećnik Edi Radola postavlja pitanje u vezi sanacije igrališta u Orihi, iz koje proračunske 

stavke je to plaćeno. 

Vlado Kožljan pojašnjava da je sanacija koštala 83.000,00 kuna što je utrošeno iz 

komunalnog doprinosa- izgradnja javne površine. 

Načelnik pojašnjava da je na igralištu u Orihi pao zid po 4/5 put, čime je bila ugrožena 

sigurnost ljudi. Krenulo se s cifrom od 45.000,00 kuna međutim nastali su veći troškovi. 

Nadzorni inžinjer je troškove potvrdio, kao i sanaciju. U bilo kojem selu, takva situacijas se 

mora riješiti. 

 

Edi Radola postavlja pitanje u vezi staza OPG-ovaca i tradicionalnog zidanja za što da je bilo 

predviđeno 20.000,00 kuna. Na što je utrošen novac. 

 

Načelnik pojašnjava vezano za suhozide,da su po tom pitanju svi izjednačeni. Odnosno, da bi 

se mogla sredstva odobriti moraju se podnositi računi. Općina troškove mora opravdati. 

Kažun Sv. Pava, odnosno za njegovu izgradnju su bila dana određena sredstva, ali povećani 

troškovi moraju biti planirani. Ne može Općina snositi cjelokupni nastali trošak. 
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Za staze OPG-ovaca, načelnik ističe da ako su sredstva za to bila odobrena, onda su se  i ljudi 

morali angažirati. 

Vlado Kožljan pojašnjava da je stavka za staze OPG-ovaca maknuta iz proračuna, obzirom da 

nije realizirana. Obzirom da je bilo potrebno podmiriti trošak turističke signalizacije, a 

sredstva nismo dobili od TZ-a, tim iznosom koji je bio planiran za staze OPG-ovaca su 

podmireni troškovi turističke signalizacije. 

 

Vijećnica Irena Jelčić postavlja pitanje vezano oko sanacije ceste u Rebići, zbog nadalazeće 

sezone. 

Aldo Osip pojašnjava kako su Istarske ceste koje su za tu problematiku nadležne obećale 

sanirati cestu. 

Načelnik: projekt je izrađen, te će se napraviti rotor. Za održavanje županijske ceste nadležne 

su Istarske ceste, te će ih se podsjetiti na obvezu sanacije. 

 

Vijećnik Dean Maurić postavlja pitanje u svezi problematike zadržavanja vode na Dunaju i u 

Poduzetničkoj zoni preko puta IZO-a. Ističe da bi to trebalo sanirati. 

Načelnik: ŽUC je upoznat sa situacijom u Poduzetničkoj zoni, te će se podsjetiti na nastalu 

situaciju. 

 

Vijećnik Edi Radola postavlja pitanje u vezi razgraničenja sa bivšom Općinom Pula, u svez 

pretvorbe društvenog vlasništva na nekretninama. 

 

Načelnik: zajednički sporazum nije potpisan, a Grad Vodnjan staje sa potpisivanjem 

suglasnosti zbog spora kojeg ima sa Gradom Pula. Općina Barban pokrenula je niz postupaka 

pretvorbe društvenog vlasništva u posljednjih 6 mjeseci, te se je Općina uspješno i uknjižila u 

zemljišne knjige na dosta nekretnina. Svi društveni domovi (Šaini, Sutivanac i dr.) su po tom 

pitanju imovinsko-pravno riješeni ili su u postupku rješavanja. 

Problem leži u ranijem sustavom nerješavanju takvih situacija odnosno pokretanja postupaka 

za pretvorbu od strane Općine. Da se ranije krenulo sa procesom pretvorbe društvenog 

vlasništva, bilo bi već puno razriješenih imovinsko pravnih odnosa. 

Stoga se po tom pitanju poduzima trenutno sve što je u mogućnosti Općine Barban. 

Stan kojeg je kupio prednik Željka Žufića također je u riješavanju, obzirom da je na ¾ dijela 

još uvijek upisano društveno vlasništvo, a stan im je kao takav bio prodan do danas još uvijek 

nisu uknjiženi u zemljišnim knjigama. 

 

Aleksa Vale- što se poduzelo u svezi stupanja na snagu novog Zakona o poljopriverednom 

zemljištu. 

 

Načelnik: Općina je u obvezi donijeti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

sukladno Zakonu, te Program korištenja sredstava , agrotehničke mjere, odnosno ispuniti sve 

zakonske obveze. 

Program raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem mora se donijeti  u roku od 3 mjeseca od 

stupanja Zakona na snagu, a uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva. 

Mogući će biti problemi sa dobivanjem podataka od DGU, zbog velikog broja čestica, i 

Općina koje će tražiti podatke. Samo Općina Barban ima oko 30000 čestica.  

 

 

Vijećnik Dalibor Frančula postavlja pitanje oko problematike na raskršću Žminj- Sutivanac. 

Navodi da je to raskrižje opasno, i da taj problem treba riješiti sa ŽUC-om. Navodi i problem 

enduro-motorista, koji uništavaju lokalne staze i puteve, te je to već postao veliki problem. 
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Načelnik: sve susjedne općine imaju problema sa enduro- motoristima. Treba poduzeti 

odgovarajuće mjere po tom pitanju u suradnji sa PP Pula, Naturom Histricom ili sačekati 

motoriste i objasniti im da ne mogu na taj način koristiti javne površine.  

 

Vedran Rojnić dodaje da bi problem enduro motorista zajednički trebale pokušati riješiti 

Općine Barban, Žminj i Gračišće, po uzoru na razvijene zemlje. 

 

Ad.3. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Tratinčica Barban za 2017. godinu 

 

Vlado Kožljan pojašnjava financijski izvještaj DV Tratinčica za 2017.g. 

DV je 2017.god. završio u gubitku, velike su obveze prema dobavljačima prema kojima se 

kasni s plaćanjem. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje financijski izvještaj „DV Tratinčica“ Barban za 

2017.g. 

Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Tratinčica Barban za 2017. godinu jednoglasno je usvojen. 

 

Ad.4. Odluka o povećanju cijene boravka u „DV Tratinčica“ Barban 

 

Ravnateljica Sara Brgić pojašnjava zašto je Upravno vijeće predložilo povećanje cijene 

boravka. Navodi da od 2009.g. nije bilo povećanja cijene boravka, a troškovi su veliki. 

Prijedlog za povečanje se podnosi zbog poslovanja „DV Tratinčica“ s gubitkom zadnjih 5 g., 

odnosno loše financijske situacije. 

Predlaže se povećanje za 2 kn, sa sadašnjih 26,00  kn na 28,00 kn po danu za cjelodnevni 

boravak djece, dok bi se poludnevni boravak umanjio za 30%. 

Također cijena boravka bi se umanjila zbog bolovanja izričito uz lječničku ispričnicu za 50%, 

te bi se za „čuvanje mjesta“ plaćalo 200,00 kn. 

 

Načelnik pojašnjava kako sve druge općine/gradovi imaju veću cijenu boravka u vrtiću u 

odnosu na Općinu Barban. 

Aldo Osip, predsjednik Upravnog vijeća navodi da je uveden cjelodnevi boravak u vrtiću u 

Sutivancu, te da se od 2009. g cijena boravka nije mjenjala. Povećanje se predlaže prije svega 

zbog smanjenja gubitaka. 

 

Vedran Rojnić predlaže uvođenje fiksne cijene (mjesečne) boravka u vrtiću, jer da se ovakivm 

povećanjem od 2,00 kn ništa neće napraviti. 

 

Dean Maurić navodi da cijenu ne treba povećavati već da općina treba dati veći doprinos 

natalitetnoj politici i više izdvajati za vrtić. 

 

Irena Jelčić daje mišljenje da bi bilo dobro uvesti fisknu cijenu boravka u vrtiću. 

Edi Radola navodi da vijećnici nisu toliko stručni odlučivati o pitanju povećanja cijene 

boravka u vrtiću u odnosu na Upravno vijeće. 

 

Načelnik: fiksnu cijenu nije dobro uvoditi sada, već ako se donose takav prijedlog početkom 

pedagoške godine. Treba uzeti u obzir da bi se donošenjem ove odluke- povećanjem od 2,00 

kn podmirili određeni troškovi, a i rezultati poslovanja DV Tratinčica sigurno bi bili znatno 

bolji nakon određenog vremena. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje odluku na glasovanje. 

Za odluku je bilo 5 vijećnika, 3 glasa protiv, te 3 suzdržana glasa. 
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Odluka o povećanju cijene boravka u DV „Tratinčica“ Barban nije usvojena. 

 

 

Ad. 5. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na 

području Općine Barban za 2017. godinu 

 

Vlado Kožljan obrazlaže izvješće. Realizacija programa javnih potreba u zdravstvu i 

socijalnoj skrbi na području Općine Barban za 2017.godinu iznosi 96 %. 

Predsjednik Vijeća daje Izvješće na glasanje. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 

Ad.6.Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Barban za 2017. godinu 

 

Vlado Kožljan obrazlaže izvješće. Realizacija programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Barban za 2017.g. je relaiziran 100%. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 

Ad. 7. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Barban za 2017. godinu 

Izvješće obrazlaže Vlado Kožljan. Program javnih potreba u sportu na području Općine 

Barban za 2017.godinu realiziran je 97 %. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje izvješće na glasovanje. 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

Ad. 8. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine 

Barban za 2017. godinu 

 

Izvješće detaljno obrazlaže Vlado Kožljan. Program javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Općine Barban za 2017.godinu realiziran je 97 %. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje izvješće na glasovanje. 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

Ad 9. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Općine Barban za 2017. 

godinu  

Izvješće detaljno obrazlaže Vlado Kožljan. Program javnih potreba u školstvu na području 

Općine Barban za 2017.godinu realiziran je 100%. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje izvješće na glasovanje. 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

Ad.10. Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Barban za 2017. godinu 

 

Izvješće detaljno obrazlaže Vlado Kožljan. Program održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Barban za 2017.godinu realiziran je 93%. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje izvješće na glasovanje. 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

Ad. 11. Izvješće o realizaciji Programa gradnje na području Općine Barban za 2017. 

godinu 
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Izvješće detaljno obrazlaže Vlado Kožljan. Program gradnje na području Općine Barban za 

2017.godinu realiziran je 85%. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje izvješće na glasovanje. 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

Ad. 12. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna  Općine Barban za 2018. godinu 

 

Vlado Kožljan detaljno obrazlaže I. izmjene i dopune Proračuna za 2018.g. 

Rashodi su povećani za 1.325.025,00 kuna. 

Razlog I. izmjena i dopuna je povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine i 

uključivanje u pProračun projekta „Centar za posjetitelje“. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje I. Izmjene i dopune Proračuna  Općine Barban 

za 2018. godinu. 

I.izmjene i dopune Proračuna  Općine Barban za 2018. godinu jednoglasno su usvojene. 

 

Ad.13. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastruktre na području Općine Barban za 2018. godinu 

 

Vlado Kožljan detaljno obrazlaže I. izmjene  i dopune gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Barban za 2018.godinu. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje I. izmjene  i dopune gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2018.godinu 

I. izmjene  i dopune gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Barban za 2018.godinu jednoglasno su usvojene. 

 

Ad.14. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Barban za 2018. godinu  

 

 

Vlado Kožljan detaljno obrazlaže I. izmjene  i dopune programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Barban za 2018.godinu. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje I. izmjene  i dopune programa javnih potreba u 

kulturi na području Općine Barban za 2018.godinu 

I. izmjene  i dopune programa javnih potreba u kulturi na području Općine Barban za 

2018.godinu jednoglasno su usvojene. 

 

Ad.15. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja Općine Barban za 2018. godinu 

Vlado Kožljan detaljno obrazlaže I. izmjene  i dopune programa javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja na području Općine Barban za 2018.godinu. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje I. izmjene  i dopune programa javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Barban za 2018.godinu 

I. izmjene  i dopune programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području 

Općine Barban za 2018.godinu jednoglasno su usvojene. 

 

Ad.16. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju na 

području Općine Barban za 2018. godinu 

 

Vlado Kožljan detaljno obrazlaže I. izmjene  i dopune programa javnih potreba u obrazovanju 

na području Općine Barban za 2018.godinu. 
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Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje I. izmjene  i dopune programa javnih potreba u 

obrazovanju na području Općine Barban za 2018.godinu 

I.izmjene  i dopune programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Barban za 

2018.godinu jednoglasno su usvojene. 

 

Dean Maurić napušta vijeće u 21:10 h. 

 

Ad. 17. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja za zakup za 11. i 12. mjesec 2017. 

godine prema Frizerskom salonu Las 2 

 

Načelnik pojašnjava da je zbog realizacije projekta Centar za posjetitelje salon premješten u 

drugi prostor. Mirela Peruško je zamolila da joj se priznaju ulaganja odnosno otpišu 

potraživanja. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje odluku na glasanje. 

Odluka o otpisu potraživanja prema frizerskom salonu „Las 2“ jednoglasno je usvojena. 

 

Ad.18. Donošenje Odluke o otpisu obveza prema dobavljaču Fermal d.o.o. 

Načelnik pojašnjava predmetnu odluku. 

Navodi da se otpisuju obveze prema Fermal d.o.o. u iznosu od 2.110,00 kuna obzirom da će 

taj iznos biti podmiren iz Poračuna Grada Pule temeljem Rješenja Grada Pule o priznavanju 

prava na jednokratnu naknadu za nužne pogrebne troškove. 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Ad.19. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude i povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti održavanje javne rasvjete na području Općine Barban 

 

Doris Frančula pojašnjava da je poziv na dostavu ponuda bio upućen na adrese 4 subjekta- 

Obrtu BION, Vintijan d.o.o., Elektra d.o.o.i Zanitel d.o.o., te je bio objavljen na web stranici 

Općine Barban. 

Pravodobno su pristigle 2 ponude- Obrta BION, i Društva ELEKTRA d.o.o. iz Labina. 

Povjerenstvo je utvrdilo da su obje ponude potpune, ali obzirom na kriterij najniže cijene 

predlaže da se prihvati ponuda obrta BION,iz Svetvinčenta. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku. 

 

Ad. 20. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude i povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta u djelu košnja trave i uklanjanje grana uz 

nerazvrstane ceste na području Općine Barban 

 

Pročelnica pojašnjava predmetnu odluku. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje. 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Ad.21. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama 

Pročelnica pojašnjava da Odluka o nerazvrstanim cestama postoji iz 2014., ali da se sada 

nadopunjuje popisom nerazvrstanih cesta. 

Načelnik: popis nerazvrstanih cesta je važan, jer će se određene ceste snimati i provesti 

odgovarajući postupci. 

 

Odluka je jednoglasno usvojena. 
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Ad.22. Izmjene i dopune Odluke o izgradnji Poduzetničke zone Barban 

Načelnik pojašnjava da je ova odluka potrebna radi upisa u registar poduzetničke 

infrastrukture- JRPI. 

Sve čestice koje su u Poduzetničkoj zoni Barban trebaju biti obuhvaćene. 

Odluka je prihvaćena jednoglasno. 

 

U 21:45 vijeće napušta Edi Radola. 

 

Ad.23. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u  

Poduzetničkoj zoni Barban putem prikupljanja pisanih ponuda 

Pročelnica pojašnjava da se radi o kč.br. 2514/5 i kč.br. 2514/20 k.o. Gočan. 

Procjembenim elaboratom procjenjene su na 156.324,02 kn. 

 

Načelnik predlaže u Povjerenstvo za provedbu postupka imenovati Danijelu Kontošić-

predsjednicu, Doris Frančula- član,  i Vedran Rojnić- član, te zamjenici članova Aleksa Vale, 

Irena Jelčić i Andi Kalčić. 

 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Ad.24. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina: k.č. 

676/37 k.o. Rakalj i k.č. 238 zgr. k.o. Gočan putem prikupljanja pisanih ponuda 

Načelnik pojašnjava Odluku. 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina: k.č. 676/37 k.o. Rakalj i k.č. 

238 zgr. k.o. Gočan putem prikupljanja pisanih ponuda jednoglasno je  usvojena. 

 

Ad.25. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjeramaza uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 

 

Načelnik pojašnjava potrebu donošenja predmetne odluke. 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Ad.26. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada na području Općine Barban u 2017. godini 

 

Izvješće pojašnjavaju načelnik i pročelnica. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 

Ad.27. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada 

 

Odluku pojašnjavaju načelnik i pročelnica. 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Ad.28. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Barban 

 

Doris Frančula pojašnjava odluku. 

Ista se donosi zbog stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj  i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, odnsono radi uskalđivanja Statuta Općine Barban sa izmjenama 

Zakona. 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Ad.29. Izvješće Općinskog načelnika o tekućim aktivnostima 
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Sjednica je završila u 22.15 sati. 

 

 

Zapisničar:                     Predsjednik Općinskog vijeća:                                 

Doris Frančula                                                              Toni Uravić 

 

 

Klasa: 023-01/18-01/06 

Ur.broj: 2168/06-18-02-2 

Barban, 22. ožujka 2018. 

 


