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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

11. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 31. srpnja 2018. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 

 

Početak: 20.00 sati 

 

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

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

Jelčić, Eduard Grgorinić, Mihael Glavaš 

 

Odsutni vijećnici –   

 

Ostali nazočni: Dalibor Paus – općinski načelnik, Danijela Kontošić – pročelnica JUO, Aldo 

Osip – upravitelj vlastitog pogona, Vlado Kožljan - vanjski stručni suradnik za proračun i 

financije,  

 

Zapisničar: Aldo Osip 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 10. sjednice Općinskog vijeća 

2. Vijećnička pitanja 

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Barban za 2018. godinu 

4. Donošenje Odluke o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove potraživanja za 

trajni zakup grobnih mjesta 

5. Donošenje Odluke o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove potraživanja 

naknade za održavanje groblja 

6. Donošenje Odluke o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove potraživanja za 

komunalni doprinos 

7. Donošenje Odluke o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove potraživanja za 

komunalnu naknadu 

8. Donošenje Odluke o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove potraživanja od 

zakupa i iznajmljivanja imovine 

9. Donošenje Odluke o ispravku rezultata poslovanja iz prethodnih godina 

10. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja 

11. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva - nefinancijske proizvedene dugotrajne 

imovine i sitnog inventara proračunskom korisniku „Dječjem vrtiću Tratinčica“ 

12. Donošenje Odluke o donaciji nefinancijske proizvedene dugotrajne imovine i sitnog 

inventara „Turističkoj zajednici Općine Barban“ 

13. Donošenje Odluke o donaciji računala „Nogometnom klubu Barban 2013“ 

14. Zahtjev za povećanje plaća radnicima Dječjeg vrtića Tratinčica – rasprava 

15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provedbu projekta „Gradnja i opremanje 

Dječjeg vrtića Barban“ 

16. Donošenje Odluke o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Šajini 

17. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u naselju 

Puntera putem prikupljanja pisanih ponuda  

18. Izvješće o radu Pula Herculanee d.o.o. za 2017. god. 

19. Izvješće Općinskog načelnika o tekućim aktivnostima 

 

Prije početka sjednice općinskog vijeća predstavnici Crvenog križa Pula i Instituta za razvoj 

tržišta rada, održali su prezentaciju projekta Pomoć u kući. 
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Predsjednik Općinskog vijeća Toni Uravić otvara sjednicu, te konstatira da sjednici 

prisustvuje 13 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je nadopunu dnevnog reda: 

Točka 3. Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Barban za 2018. godinu 

Točka 4. III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Barban za 2018. godinu 

Točka 5. II. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2018. 

godinu 

Točka 6. Odluka o zaduživanju Općine Barban 

 

Vijećnik Denis Kontošić i Klub zastupnika SDP-a ne prihvaća nadopunu dnevnog reda jer se 

nisu mogli pripremiti za rasparavu o točci: Odluka o zaduživanju Općine Barban, budući da je 

prijedlog došao prekasno.  

Načelnik povlači 17. točku dnevnog reda. 

Načelnik - dopuna dnevnog reda je predložena i Vijeće donosi Odluku o točci nadopune 

dnevnog reda. Navedena točka predložena je u dnevni red iz razloga što Općina namjerava 

zamjeniti postojeću javnu rasvijetu, živu i natrij, sa led rasvijetom. Pomenutim kreditom 

zamjenili bi javnu rasvijetu a uštedom na potrošnji električne energije plaćao bi se kredit koji 

namjeravamo dobiti od HABOR-a sa kamatom od 0,5 %. 

Nakon obrazloženja predloženi dnevni red sa nadopunom, usvojen je jednoglasno. 

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika 10. sjednice Općinskog vijeća 

Vijećnik Denis Kontošić iznio je primjedbu na zapisnik a vezano na njegovo izlaganje za 

raskršće u Poduzeničkoj zoni Barban te traži da u zapisnik uđe da je potrebno napraviti sve 

radnje vezane za hitnu izgradnju kružnog toka u Poduzetničkoj zoni Barban.  

 

Ad.2. Vijećnička pitanja 

Vijećnik Eduard Grgorinić naveo problem raskršća u Glavanima, cesta Barban - Vodnjan i 

spajanje sa cestom iz pravca Šajini. Potrebno bi bilo postaviti usporivače brzine i horizontalnu 

signalizaciju. Načelnik - za navedenu prometnicu poslan je zahtjev ŽUC-u. 

Vijećnik Denis Kontošić - što je sa postavljanjem horizontalne signalizacije na cesti Pavlići - 

Paprti. Načelnik - za postavljanje navedene signalizacije nadležan je ŽUC, obavljeni su 

razgovori. 

Vijećnik Edi Radola - što je sa osvjeljenjem igrališta u Grandići, potrebno je postaviti 

reflektore. Načelnik - reflektori za igralište Grandići nisu zatraženi niti planirani u Proračunu 

za 2018. godinu. 

Vijećnik Edi Radola - tražiti hitnu sanaciju ceste Poduzetnička zona - Puntera, na njoj izbrojio 

154 rupe. Načelnik - nabavljen je materijal za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, 

sanacija kreće ubrzo. 

Vijećnik Denis Kontošić - što je sa displejem kod Turističke zajednice. Načelnik - popravak 

stoji 8.000,00 kuna, treba  naći ko će to platiti. 

Vijećnica Renata Pliško - što je sa dovršetkom postavljanja javne rasvijete u Manjadvorcima. 

Načelnik - sa obrtom Bion imamo problema, sa zakašnjenjem ispunjava svoje obveze iz 

ugovora, a s druge strane Općina Barban mu je dužna oko 400.000,00 kuna, dok je preuzeti 

dug 2017.  iznosio 670.000,00 kuna pa na neki način imamo vezane ruke. Ljudi s pravom  

ponekad negoduju ali pokušavamo održavati redovno održavanje. 

Vijećnik Mihael Glavaš - staza Sv. Martina je neuređena a s obzirom da je koristi veliki broj 

turista potrebno ju je urediti. Načelnik - na području Mjesnog odbora Šajini uređeno je 18 km 

puteva a navedenu stazu nitko nije spominjao iako su akcije čišćenja vodili ljudi iz Mjesnog 

odbora Šajini. 
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Ad.3. Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Barban za 2018. godinu 

Odluku je obrazložio Vlado Kožljan, vanjski stručni suradnik za proračun i financije. 

Vijeće je jednoglasno donijelu Odluku o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine 

Barban za 2018. godinu. 

 

Ad.4. III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Barban za 2018. godinu 

Odluku je obrazložio Vlado Kožljan, vanjski stručni suradnik za proračun i financije. 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2018. godinu. 

 

Ad.5. II. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2018. 

godinu 

Odluku je obrazložio Vlado Kožljan, vanjski stručni suradnik za proračun i financije. 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo II. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Barban za 2018. godinu. 

 

Ad.6. Odluka o zaduživanju Općine Barban 

Odluku je obrazložio Načelnik Dalibor Paus i  Vlado Kožljan, vanjski stručni suradnik za 

proračun i financije. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o zaduživanju Općine Barban. 

 

Ad.7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Barban za 2018. godinu 

 

Vijećnik Edi Radola u 21.30 sati napustio je sjednicu 

 

Izvješće je podnio Načelnik Dalibor Paus a obrazloženje podnio Vlado Kožljan, vanjski 

stručni suradnik za proračun i financije. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine 

Barban za 2018. godinu prihvaćeno je sa 7 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANI. 

 

Ad.8. Donošenje Odluke o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove 

potraživanja za trajni zakup grobnih mjesta 

Razlog donošenja Odluke objasnio je Vlado Kožljan.  

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove 

potraživanja za trajni zakup grobnih mjesta. 

 

Ad.9. Donošenje Odluke o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove 

potraživanja naknade za održavanje groblja 

Odluku obrazložio Vlado Kožljan. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove 

potraživanja naknade za održavanje groblja. 

 

Ad.10. Donošenje Odluke o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove 

potraživanja za komunalni doprinos 

Odluku obrazložio Vlado Kožljan. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove 

potraživanja za komunalni doprinos. 
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Ad.11. Donošenje Odluke o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove 

potraživanja za komunalnu naknadu 

Odluku obrazložio Vlado Kožljan. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove 

potraživanja za komunalnu naknadu. 

 

Ad.12. Donošenje Odluke o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove 

potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine 

Odluku obrazložio Vlado Kožljan. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove 

potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine. 

 

Ad.13. Donošenje Odluke o ispravku rezultata poslovanja iz prethodnih godina 

Odluku obrazložio Vlado Kožljan. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o ispravku rezultata poslovanja iz prethodnih godina. 

 

Ad.14. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja 

Odluku obrazložio Vlado Kožljan. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o otpisu potraživanja. 

 

Ad.15. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva - nefinancijske proizvedene 

dugotrajne imovine i sitnog inventara proračunskom korisniku „Dječjem vrtiću 

Tratinčica“ 

Odluku obrazložio Vlado Kožljan. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o prijenosu prava vlasništva - nefinancijske 

proizvedene dugotrajne imovine i sitnog inventara proračunskom korisniku „Dječjem vrtiću 

Tratinčica“ 

 

Ad.16. Donošenje Odluke o donaciji nefinancijske proizvedene dugotrajne imovine i 

sitnog inventara „Turističkoj zajednici Općine Barban“ 

Odluku obrazložio Vlado Kožljan. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o donaciji nefinancijske proizvedene dugotrajne 

imovine i sitnog inventara „Turističkoj zajednici Općine Barban“ 

 

Ad.17. Donošenje Odluke o donaciji računala „Nogometnom klubu Barban 2013“ 

Odluku obrazložio Vlado Kožljan. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o donaciji računala „Nogometnom klubu Barban 

2013“ 

 

Ad.18. Zahtjev za povećanje plaća radnicima Dječjeg vrtića Tratinčica – rasprava 

Načelnik je upoznao vijećnike sa zahtjevom radnika koji je postavljen tako da se plaće 

usaglase sa Osnovnim školama s time da bi tada tehničko osoblje imalo znatno manje plaće. 

Vijećnik Vedran Rojnić - stav Kluba SDP-a je da ako se podignu plaće, moraju se povećati 

svima a da se ne povećava cijena vrtića. 

Vijećnik Edi Radola - problem je u povećanju broja djelatnika pa tako i troškova. 

Vijećnik Aleksa Vale - predlaže povećanje plaća prema novoj Odluci o plaćama koja bi u sebi 

sadržavala parcijalno povećanje plaća do usklađenja. 

 

Vijećnica Dorothy Zenzerović u 22.20 sati napustila je sjednicu. 

 



5 

 

Ad.19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provedbu projekta „Gradnja i 

opremanje Dječjeg vrtića Barban“ 

Načelnik je upoznao vijećnike sa razlogom donošenja takve Odluke. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o davanju suglasnosti na provedbu projekta „Gradnja i 

opremanje Dječjeg vrtića Barban“ 

 

Ad.20. Donošenje Odluke o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Šajini 

Vijećnik Denis Kontošić - Klub vijećnika SDP-a zanima da li se  razgovaralo sa potencijalnim 

korisnicima, koliko bi bilo vrijeme inkubacije, 3 godine prosječno, na koji način privući ljude 

i naći novi model plaćanja najma pa čak do oslobađanja plaćanje. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku Odluke o uvjetima korištenja Poduzetničkog 

inkubatora Šajini. 

 

Ad.21. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja koncesije u Uvali Blaz za obrt 

Prstenac. 

s Obzirom na ekološku katastrofu u raškom zaljevu te smrti Vale Dušana Općinsko vijeće 

donijelo je jednoglasnu Odluku da se za sezonu 2018. godine, obrt Prstenac oslobodi plaćanja 

koncesije u Uvali Blaz. 

 

Ad.12. Izvješće o radu Pula Herculanee d.o.o. za 2017. god. 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu Pula Herculanee d.o.o. za 2017. god. 

 

Ad.18. Izvješće Općinskog načelnika o tekućim aktivnostima 

 

 

Sjednica je završila u 22.50 sati. 

 

 

Zapisničar:                     Predsjednik Općinskog vijeća:                                 

Aldo Osip                                                                                           Toni Uravić 

 

 

Klasa: 023-01/18-01/17 

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

Barban, 31. srpnja 2018. 

 


