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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

9. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 17. svibnja 2018. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 

 

Početak: 19.00 sati 

 

Nazočni vijećnici - Toni Uravić, Renata Pliško, Andi Kalčić, Dorothy Zenzerović, Vedran 

Rojnić, Aleksa Vale, Dalibor Frančula, Edi Radola, Dean Maurić, Denis Kontošić 

 

Odsutni vijećnici –  Irena Jelčić, Mirko Bulić, Mihael Glavaš 

 

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

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

Vlado Kožljan - vanjski stručni suradnik za proračun i financije, Tomislav Kukin – izrađivač 

Urbanističkog plana uređenja TP/3, Matošić kod Šajini. 

 

 

 

Zapisničar: Aldo Osip 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 8. sjednice Općinskog vijeća 

2. Vijećnička pitanja 

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

4. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Barban za 2018. godinu 

5. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Barban za 2018. godinu 

6. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Barban za 2018. godinu 

7. Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 

2017. godinu i Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za 

2017. godinu 

8. Odluka o načinu i uvjetima davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i 

septičkih jama 

9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s tom javnom 

uslugom 

10. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Barban 

11. Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora za prodaju nekretnina 

u Poduzetničkoj zoni Barban 

12. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban 

13. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja TP/3, Matošić kod Šajini 

14.  Izvješće Općinskog načelnika o tekućim aktivnostima 

 

S obzirom da sjednici prisustvuju izrađivači Urbanističkog plana uređenja TP/3, Matošić kod 

Šajini, prije početka rada sjednice Općinskog vijeća, prezentirali su navedeni UPU te upoznali 

vijećnike o dinamici rada UPU-a TP/3, Matošić kod Šajini. 

Nakon prezentacije UPU-a vijeće je započelo sa radom. 
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Vijećnik Mirko Bulić stavio je mandat u mirovanje te će njegovo mjesto u vijeću preuzeti 

Eduard Grgorović, koji je potpisao prisegu. 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je nadopunu Dnevnog reda na način da se doda pod 

točkom 14. Izvještaj o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Barban za 2017.god.  

Vijećnik Denis Kontošić u ime kluba SDP-a traži da se točku 10. Izmjene i dopune Odluke o 

nerazvrstanim cestama na području Općine Barban skine s dnevnog reda, te pripremi za 

slijedeću sjednicu vijeća. Razlog traženja skidanja sa dnevnog reda je što Odluka u sebi ne 

sadržava popis nerazvrstanih cesta i smatra da bi u Odluci trebalo unijeti poseban članak koji 

će sadržavati popis nerazvrstanih cesta.  

Pročelnica Danijela Kolić odgovara da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća donijeta 

Odluka o nerazvrstanim cestama nadopunjena popisom nerazvrstanih cesta. Prijedlog ovakve 

Odluke je iz razloga što je nemoguće navesti sve nerazvrstane ceste jer ih ima jako puno zato 

se popisu dodaje riječ „najvažnije“. 

Načelnik Dalibor Paus naglašava da Odluka iz 2014. godine nije sadržava popis nerazvrstanih 

cesta pa je i sada teško prepoznati sve nerazvrstane ceste i javne puteve, te predlaže da se 

točka ne skida sa dnevnog reda te se za naredno vrijeme u operativnom dijelu pripremi 

komporirani tekst sa popisom nerazvrstanih cesta.  

Predsjednik općinskog vijeća dao je prijedlog na glasanje. Za točku 14. jednoglasno usvojen 

prijedlog. 

Za skidanje točke 10. glasovanje proteklo sa 3 glasova ZA i 8 glasova PROTIV.   

Sjednici se priključio vijećnik Mihael Glavaš u 19,34 h. 

Dnevni red sa svim izmjenama i dopunama prihvaćen sa 8 glasova ZA i 3 glasa PROTIV. 

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika 8. sjednice Općinskog vijeća 

 

Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 

 

Ad.2. Vijećnička pitanja 

 

Vijećnik Dean Maurić istaknuo je problem prometa kroz Barban, parkiranja te jedan prometni 

nered. Nepoštivanje nikakvih propisa pa smatra da bi za rješavanje navedenih problema hitno 

trebalo angažirati prometnu policiju. 

Vijećnik Denis Kontošić ističe da bi trebalo angažirati prometnog redara na određeno vrijeme 

Vijećnik Eduard Grgorinić – što je sa izgradnjom rotora u poslovnoj zoni. 

Načelnik odgovara da za navedeni rotor postoje projekti i da se godinama pokušavalo 

realizirati izgradnju ali da ŽUC iz svojih sredstava ne može realizitati izgradnju rotora. 

Vijećnik Denis Kontošić – izgradnja rotora pokušavala se dogovoriti sa Ministarstvom 

prometa no do realizacije nije došlo pa bi trebalo ponoviti postupak i zatražiti od Ministarstva 

prometa da se uključe u izgradnju rotora.  

Vijećnik Aleksa Vale – predlaže da se na temu Prostorni plan Općine Barban sazove tematsku 

sjednicu Općinskog vijeća. Načelnik se slaže sa prijedlogom te ističe da će se sa izrađivačom 

plana dogovoriti prezentacija plana.  

Vijećnik isto tako pita što je sa prodajom farme Purisa. Načelnik odgovara da prema njegovim 

informacijama natječaj je bio javno objavljen i u razgovoru sa predstavnicima Agrokoke Pula 

sada su oni vlasnici.  

Vijećnik Denis Kontošić – potrebno je voditi računa o poštivanju zaštitnih mjera vezanih za 

preseljenje, kako bi bilo što manje utjecaja na okliš. Vijećnik isto tako pita što je sa 

izgradnjom raskršća Dunaj. 

Načelnik odgovara da je za navedeno raskršće napravljen projekat i da je u tijeku rješavanje 

imovinsko pravnih odnosa.  

Vijećnik Edi Radola – tko je dužan kositi sela, farbati oglasne ploče 
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Načelnik odgovara da je svako selo dužno voditi za sebe brigu o uređenju sela i puteva i 

ostale infrastrukture, ističe uzor selo Orihi. Vijećnik ističe da je razbijena čekaona u Kožljani 

da Lokvu na ravnici  u Barbanu treba pokositi, da ima smeća u lokvi u Valići, problem 

držanja životinja u naseljima, problem sa muhama.  

Načelnik daje objašnjenje da općina ima Odluku o komunalnom redu po kojoj je sve 

propisano vezano za držanje životinja, dezinsekciju i slično.  

Aldo Osip – vezano za lokvu u Valići ističe da je vlasnik materijala (sijena) pismeno 

obavješten da isto ukloni razgovarano je i usmeno sa Đanijem Ružić i obećao je da će 

ukloniti. Sa svim radnjama upoznati su i mještani sela koji se ne žele uključiti u rješavanje 

navedenog problema    

 

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

Razlog donošenja takve odluke obrazložio je Vlado Kožljan a suština svega je da se  sredstva 

prikupljena od komunalne naknade mogu koristiti za financiranje vatrogasne djelatnosti. 

Odluka donesena jednoglasno.  

 

Ad.4. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Barban za 2018. godinu 

Izvješće detaljno obrazložio Vlado Kožljan. 

Izvješće jednoglasno prihvaćeno.  

 

Ad.5. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Barban za 2018. godinu 

Izvješće detaljno obrazložio Vlado Kožljan. 

Izvješće jednoglasno prihvaćeno.  

 

Ad.6. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Barban za 2018. godinu 

Izvješće detaljno obrazložio Vlado Kožljan. 

Izvješće jednoglasno prihvaćeno.  

 

Ad.7. Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula 

za 2017. godinu i Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za 

2017. godinu 

Općinsko vijeće jednoglasno daje suglasnos na navedenu Odluku i Izvješće.  

 

Ad.8. Odluka o načinu i uvjetima davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i 

septičkih jama 

Pročelnica je objasnila razloge donošenja Odluke. 

Odluka donesena jednoglasno.  

 

Ad.9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s tom 

javnom uslugom 

Odluka donesena jednoglasno.  

 

Ad.10. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Barban 

Odluka donesena sa 9 glasova ZA i četri glasa PROTIV. 

 

Ad.11. Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora za prodaju 

nekretnina u Poduzetničkoj zoni Barban 
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Pročelnica Danijela Kontošić upoznala vijećnike sa provedbom natječaja za prodaju 

nekretnina u poduzetničkoj zoni Barban (k.č.2514/5 i 2514/20 k.o. Gočan. 

Utvrđena početna cijena 156.325,00 kn. Pristigla je jedino ponuda obrta „Miracolo“ sa 

ponuđenom cijenom od 156.328,00 kn.  

Odluka donesena jednoglasno.  

 

Ad.12. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban 

Načelnik obrazložio Odluku te upoznao vijećnike da će se izbori održati u srpnju. 

Odluka donesena jednoglasno.  

 

Ad.13. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja TP/3, Matošić kod Šajini 

Odluka donesena jednoglasno. 

 

Ad.14. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Barban za 2017.god.  

Izvješće obrazložila pročelnica Danijela Kontošić. 

Izvješće prihvaćeno jednoglasno. 

 

Ad.15. Izvješće Općinskog načelnika o tekućim aktivnostima 

 

Sjednica je završila u 22.00 sati. 

 

 

Zapisničar:                     Predsjednik Općinskog vijeća:                                 

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

 

 

Klasa: 023-01/18-01/15 

Ur.broj: 2168/06-18-02-4 

Barban, 17. svibnja 2018. 

 


