SKRAĆENI ZAPISNIK
13. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban
održane 14. studenog 2018. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban
Početak: 19.30 sati
Nazočni vijećnici - Toni Uravić, Renata Pliško, Andi Kalčić, Vedran Rojnić, Aleksa Vale,
Dalibor Frančula, Edi Radola, Denis Kontošić, Irena Jelčić, Eduard Grgorinić, Dean Maurić,
Dorothy Zenzerović
Odsutni vijećnici – Mihael Glavaš
Ostali nazočni: Dalibor Paus – općinski načelnik, Dalibor Biletić - zamjenik općinskog
načelnika, Danijela Kontošić – pročelnica JUO, Vlado Kožljan - vanjski stručni suradnik za
proračun i financije, Aldo Osip – upravitelj vlastitog pogona,
Zapisničar: Aldo Osip
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika 12. sjednice Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja
3. Odluka o načinu utvrđivanja plaća za djelatnike u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ koje se
financiraju iz proračuna Općine Barban
4. Odluka o visini osnovice za obračun plaće u Dječjem vrtiću „Tratinčica“
5. Izmjene i dopune Odluke o zaduživanju Općine Barban
6. Donošenje Proračuna Općine Barban za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.
godinu
7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2019. godinu
8. Donošenje Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban
za 2019. godinu
9. Donošenje Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Barban za
2019. godinu
10. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Barban za 2019.
godinu
11. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Barban za 2019.
godinu
12. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine
Barban za 2019. godinu
13. Donošenje Programa građenja komunalne infrastruktre na području Općine Barban za
2019. godinu
14. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban
za 2019. godinu
15. Odluka o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2018/2019
16. Odluka o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama na području općina
Svetvinčenat i Barban
17. Prijedlog za razrješenje Predsjednika Općinskog vijeća Općine Barban
Predsjednik Općinskog vijeća Toni Uravić otvara sjednicu, te konstatira da sjednici
prisustvuje 12 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke.
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Predsjednik Općinskog vijeća pročitao je dnevni red uz nadopunu po prijedlogu vijećnika
Aleksa Vale - „Osuda nedoličnog ponašanja kolege vijećnika Andija Kalčića prema
kolegicama i kolegama članovima Općinskog vijeća“.
Vijećnik Aleksa Vale odustaje od točke dnevnog reda te će se tema točke riješiti kroz
vijećnička pitanja.
Vijećnik Denis Kontošić u ime Kluba SDP-a podnio prijedlog da točka pod brojem 17 bude 1.
točka dnevnog reda na način da se preimenuje u „Donošenje Odluke o razriješenju
predsjednika Općinskog vijeća“ te da 2. točka dnevnog reda bude „Donošenje Odluke o
izboru i imenovanju predsjednika Općinskog vijeća“.
Predsjednik Općinskog vijeća Toni Uravić dao je prijedlog Kluba SDP-a da 1. točka dnevnog
reda bude „Donošenje Odluke o razriješenju predsjednika Općinskog vijeća“ na glasanje.
Prijedlog je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.
Prijedlog Kluba SDP-a da 2. točka dnevnog reda bude „Donošenje Odluke o izboru i
imenovanju predsjednika Općinskog vijeća“ prihvaćen je sa 7 glasova ZA i 5 glasova
PROTIV.
Nakon glasanja za izmjenu i nadopunu dnevnog reda došlo je do polemike da li prihvaćanje
zapisnika sa prethodne sjednice i vijećnička pitanja jesu točke dnevnog reda ili one moraju
biti van dnevnog reda na početku sjednice Općinskog vijeća.
Načelnik Dalibor Paus - upozno vijećnike da zapisnik sa prethodne sjednice i vijećnička
pitanja moraju biti van dnevnog reda na početku sjednice.
Vijećnik Denis Kontošić - dobiveni dnevni red je priložen i mora biti kako je napisano a
izglasane točke dnevnog rada moraju biti prva i druga.
Načelnik Dalobor Paus - po Poslovniku Općinskog vijeća to nije tako.
Vijećnik Denis Kontošić - načelnik je na sjednici kao gost i nema pravo glasa po dnevnom
redu.
Predsjednik Općinskog vijeća Toni Uravić zatražio je u 19.40 sati pauzu od 10 minuta.
Nastavak sjednice u 19.55 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća nastavlja sjednicu te upoznaje vijećnike da temeljem članka 91.
Poslovnika Općinskog vijeća, najprije se mora prihvatiti zapisnik sa prethodne sjednice.
Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je sa 9 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 2
SUZDRŽANA glasa.
Vijećnik Denis Kontošić - mora se izglasati dnevni red sa privaćene dvije točke.
Načelnik - nakon izglasavanja dnevnog reda vijećnička pitanja su prva točka.
Vijećnik Denis Kontošić - načalnik je gost i nema pravo glasa na dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća Toni Uravić - pročitao članak 96. Poslovnika Općinskog vijeća
te postavio pitanje da li je važnija smjena ili proračun i plaće teta u vrtiću.
Vijećnik Denis Kontošić - ništa nije važnije od smjene predsjednika Općinskog vijeća.
Vijećnik Aleksa Vale - predlaže da točka vijećnička pitanja bude izvan dnevnog reda a nakon
toga da bude glasovanje za dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća Toni Uravić - predlaže da da se sa dnevnim redom sa
izmjenama i dopunama započne nakon točke vijećnička pitanja.
Vijećnica Dorothy Zenzerović - u ime Kluba IDS-a u 20.04 sati zatražila pauzu od 15 minuta.
Nastavak sjednice u 20.19 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje predloženi dnevni red.
Dnevni red prihvaćen je sa 7 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.
Vijećnička pitanja
Vijećnica Dorothy Zenzerović - pita što je sa devastiranim prostorom gdje je bila trgovina
Zameli. Načelnik - problemi sa navedenim prostorom postoje odavno prije trgovine Zameli a
od 2014. godine i trgovine C.L. najamnina se nije plaćala te su se oglušivali na sve naše
zamolbe. Nakon Lovačkog društva i Općina je zamolila korisnika Luku Camlića da napusti
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prostor u dogovoru za neka dva mjeseca a prostor se oslobodio nakon 01.09.2018. godine. S
obzirom da se korisnik nije javio u Općinu, prilikom uviđaja prostora imalo se što i vidjeti,
prostor je devastiran i pokraden. Podnijeli smo prijavu policiji o učinjenim radnjama a do
danas nemamo službeno očitovanje o učinjenom po prijavi. Nakon što dobijemo izvještaj
policije podnijet ćemo kaznenu prijavu protiv dosadašnjih korisnika prostora i zatražiti
odštetu te vraćanje ukradenih stvari.
Vijećnik Aleksa Vale - traži očitovanje od vijećnika Andija Kalčića o svijem nedoličnom
ponašanju prema kolegicama i kolegama članovima Općinskog vijeća čime je grubo narušio
ugled Općinskog vijeća.
Vijećnik Andi Kalčić - ne smatram se krivim i nisam imao namjeru narušiti ničiji ugled već
upoznati javnost što se i na kakav način radi a povod svemu je neopravdano traženje smjene
predsjednika Općinskog vijeća. Ništa nisam napravio što drugi ne čine u ovakvim situacijama
a kolegi Ediu Radola sviđalo se to isto što je i potvrdio na feisu.
Vijećnik Edi Radola - ponosan sam da sam uzor ali ovo je otišlo korak dalje.
Vijećnik Aleksa Vale - smatra da ovakvo ponašanje nije prihvatljivo te zamolio kolegu Andia
Kalčića da razmisli o ostavci
Vijećnik Andi Kalčić - dogovorili ste smjenu predsjednika Općinskog vijeća neopravdano pa
što drugo može biti nego politička korupcija što je na jednoj od protekloh sjednica vijeća
rekao i vijećnik Edi Radola.
Vijećnik Dalibor Frančula - što je sa javnom rasvijetom u Sutivancu, interesira ga stanje
nepodmirenih obveza do kraja 2018. godine.
Načelnik - javna rasvijeta je problem, veći popravci nikako da se naprave do kraja a redovno
održavanje nekako funkcionira. Udjel duga prema Bionu ima sigurno utjecaja na takvo
ponašanje iako pokušavamo sve da i prema njemu smanjimo dug. Što se tiče drugih
dugovanja Općine je na kraju 2017. godine imala dug od 1.700.000,00 kuna koji je do
30.09.2018. godine smanjen na 550.000,00 kuna. Od preuzimanja vlasti gdje se nije moglo
znati stanje duga 2.500.000,00 - 3.000.000.00 kuna vraćeno je dvije trećine duga.
Vijećnica Renata Pliško - što je sa projektom pomoć u kući i sa izgradnjom igrališta u
Manjadvorcima.
Načelnik - u proračunu su predviđena sredstva za izgradnju igrališta u Manjadvorcina
120.000,00 kuna, napravljen je troškovnik koji iznosi 140.000,00 kuna + PDV. Zatražene su
ponude od Cesta Pula i Trošt transporta iz kojih će biti vidljiva stvarna cijena radova te se
nadamo da bi prvi dio igrališta (asfaltiranje) moglo biti do kraja 2018. godine. Za projekt
pomoć u kući koji se provodi preko Crvenog križa u proračunu Općine Barban planirano je
50.000,00 kuna. U projekt je uključeno 6 novonastalih općina sa područja bivše Općine Pula a
na našem području uključeno je 8 osoba kojima se pruža navedena njega.
Vijećnik Denis Kontošić - zamolio načelnika općine da specificira preuzeti dug jer navodi da
prema njegovim saznanjima dug je iznosio 1.700.000,00 kuna što je i potpisano.
Vijećnik Edi Radola - interesira ga zašto započeti projekti kroz Mjesne odbore ne realiziraju
do kraja a usporedno se planiraju projekti u drugom Mjesnom odboru. Što je sa kandidiranjem
preko EU fondova, cesta Šugari - Grandići - Križica.
Načelnik - što se tiče projekata po Mjesnim odborima ako bi bila dinamika da se projekti
dovrše 100 %, bili bi zakinuti drugi Mjesni odbori pa se vodi računa da se tretiraju
podjednako. Što se tiče ceste Šugari - Grandići - Križica, prema riječima konzultanta
Eurokonzalting, do kandidiranja će teško doći ali možda u dogledno vrijeme bude otvoren
kakav natječaj na koji će se općina prijaviti.
Vijećnik Andi Kalčić - što je sa poduzetničkim inkubatorom u Šajinima.
Načelnik - što se tiče građevinskih radova objekat je gotov, bile su dvije kontrole od Agencije
za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i nije bilo nikakvih primjedbi,
preostaje još uređenje okoliša i tehnički pregled.
Vijećnik Dean Maurić - što je sa prostornim planom.
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Načelnik - na II. izmjene i dopune prostornog plana dobiveno je pozitivno mišljenje Zavoda
za prostorno uređenje Istarske županije, sada se Plan nalazi u Ministarstvu graditeljstva i čeka
se njihova suglasnost.
Vijećnica Dorothy Zenzerović - da li ima ikakvih informacija što je sa obiteljima radnika
Uljanika.
Načelnik - sa područja Općine Barban u Uljnaiku je zaposleno 59 radnika, prema dogovoru sa
ostalim načelnicima i gradonačelnicima postignut je dogovor da pomoć bude ista za sve
radnike, način i iznos se dogovaraju.
Nakon verifikacije zapisnika sa 12. sjednice Općinskob vijeća i vijećničkih pitanja,
predsjednik Općinskog vijeća Toni Uravić, pročitao je dnevni red sa izmjenama i dopunama.
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
Ad.1. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća
Predsjednik Toni Uravić očitovao se na prijedlog o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća
i tvrdi da ne postoje razlozi po Statutu i Poslovniku Općinskog vijeća kao ni bilo kakav drugi
temelj za njegovo razrješenje. Mora da se radi o nekekvom dogovoru ispod stola kako bi se
nekome namjestila stolica ne vodeći pritom računa o boljitku života naših sugrađana. Razlozi
za razrješenje navedeni u prijedlogu zasigurno nisu oni koji su navedeni i jasno utvrđeni
Poslovnikom. Svi navodi iz prijedloga samo su izlika da se pokrene postupak razrješenja kako
bi se na čelo Vijeća postavilo „svoga“ čovjeka te je to pokušaj da se ponovno počne raditi na
netransparentan i nama neprihvatljiv način. Većina odluka pod našim presjedovanjem je
donesena jednoglasno te sam bio jako iznenađen kada je g-din podpredsjednik Općinskog
vijeća donio u Jedinstveni upravni odjel dokument o prijedlogu za opoziv predsjednika
Općinskog vijeća, bez ikakvih prethodnih negodovanja i signala. Zato ovom putem molim
podpredsjednika Općinskog vijeća g-dina Vedrana Rojnića neka bar obrazloži i pojasni u
kratkim crtama što ja kao predsjednik Općinskog vijeća nisam obavljao časno iz svog
djelokruga rada te nije bilo u skladu sa Statutom Općine Barban i Poslovnikom Općinskog
vijeća Općine Barban ili općim ljudskim načelima. žalosno je da na ovakav nečasan i
neljudski način tražite opoziv predsjednika vijeća bez utemeljnog razloga za to, iznoseći
neistine. Ako sam u nešto siguran, onda sam u to da svijim političkim radom nećemo vam
više dozvoliti da radite ono što ste radili proteklih 16 godina, nećemo dozvoliti da Općina
bude vaša firma i firma vaše braće i rođaka. A mog kolegu i podpredsjednika Općinskog
vijeća molim neka sam sebe preupita je li itko više puta od njega naštetio radu i kvalitetnoj
suradnji unutar Općinskog vijeća unatrag 8 godina od njega. Predlažem poptpisnicima da ipak
pročitaju Članak 16. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barban i postave sami sebi pitanje
što su i u kojoj mjeri od svojih prava kao vijećnici iskoristili i dobit će odgovor koliko su
uložili truda u boljitak naše Općine i tko je svojim djelovanjem i (ne) radom narušavao ugled
Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća zatražio je očitovanje podpredsjednika
Općinskog vijeća Vedrana Rojnića koji nije želio komentirati prijedlog o razrješenju već je
izjavio da je sve napisano u prijedlogu kluba vijećnika SDP-a.
Riječ je zatražio načelnik Dalibor Paus te predložio pauzu od 15 minuta. Nakon rasprave da li
ima pravo ili nema pravo kao načelnik zatražiti pauzu, odobrena je pauza 21.10 sati.
Nastavak sjednice u 21.25 sati.
Prdsjednik Općinskog vijeća Toni Uravić nastavio je sjednicu te dao riječ načelniku Daliboru
Paus.
Vijećnik Aleksa Vale rekao je vijećnicima i načelniku neka pogledaju članak 38. Poslovnika
Općinskog vijeća te članak 34. Statuta Općine Barban.
Načelnik - pitanja su komunalnog karaktera pa Općinsko vijeće ne može odgovoriti na navode
već to čini načelnik.
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Vijećnik Aleksa Vale - odgovori da u okviru Poslovnika Općinskog vijeća predsjednik
Općinskog vijeća Toni Uravić dao riječ načelniku.
Načelnik - upoznao vijećnike sa Poslovnikom Općinskog vijeća te naveo da predsjednik
Općinskog vijeća može biti razriješen:
1. ne sazove sjednicu Općinskog vijeća u zakonskom roku ili na zahtjev ovlaštenih
podnositelja utvrđenih Poslovnikom Općinskog vijeća
2. svojim ponašanjem šteti ugledu Općinskog vijeća
3. zlouporabe položaja ili prekoračenja ovlasti
Smatra da predsjednik Općinskog vijeća nije prekršio niti jednu stavku po Poslovniku već se
njegovo razrješenje traži bezobrazno, na silu, bez opravdanih argumenata.
Navodi da je signalizacija na križanju ceste Paprati u trenutku dostave prijedloga za
razriješenje bila ugrađena iako je cesta asfaltirana 2001. godine ali za to je kriv predsjednik
vijeća.
- rotor Rebići - na svakoj sjednici Vijeća je spomenuta, njegova izgradnja počinje
početkom 2019. godine
- rotor u Poslovnoj zoni Barban, zašto se nije realizirao u nekom prethodnom vremenu,
kada i cesta
- što ima predsjednik vijeća sa odvozem smeća kada je kod svih općina problem isti,
nije istinito što se tiče Općine Žminj, jer je tamo napravljena greška , poslani su krivi
računi
- što ima predsjednik vijeća sa farmom peradi na Bristovcu kao ia sa farmom peradi u
Želiski koja je počela raditi još 2013. godine.
Za sve navedeno u prijedlogu razrješenja predsjednika Općinskog vijeća odgovoran je netko
drugi, kao npr. Prostorni plan koji je započet 2016. godine kada se po njemu nije ništa radilo,
niti Komisija, niti Vijeće a smatra da postoji interes da se nove Izmjene i dopune PP ne
donesu zbog pojedinih osobnih interesa.
Toni Uravić imenom, i kao predsjednik Općinskog vijeća nije odgovoran za ništa od
navedenog.
Odluka o razriješenju predsjednika Općinskog vijeća donesena je sa 7 glasova ZA i 5 glasova
PROTIV.
Toni Uravić zahvalio je vijećnicima, vođenje sjednice preuzeo je podpredsjednik vijeća
Vedran Rojnić.
Ad.2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine
Barban.
Vijećnik Denis Kontošić - u ime kluba SDP-a predložio je za predsjednika Općinskog vijeća
g-dina Aleksa Vale. Vijećnica Dorothy Zenzerović u ime kluba IDS-a predložila je za
predsjednika Općinskog vijeća g-dina Deana Maurić.
Prijedlozi su upućeni Mandatnom povjerenstvu u sastavu:
1. Renata Pliško, predsjednica
2. Aleksa Vale, član
3. Vedran Rojnić, član
Mandatno povjerenstvo na čelu sa predsjednicom podnijelo je izvješće:
Pristigla su dva prijedloga:
1. Prijedlog kluba vijećnika SDP-a za predsjednika Općinskog vijeća Aleksa Vale je
potpun i pravovaljan.
2. Prrijedlog kluba vijećnika IDS-a za predsjednika Općinskob vijeća Dean Maurić je
nepotpun i nepravovaljan, nedostaje potvrda o prihvaćanju kandidature
Načelnik je u 22.16 sati zatražio pauzu od 15 minuta. Sjednica je nastavljena u 22.27 sati.
Predsjedavjući podpredsjednik općinskog Vijeća Vedran Rojnić konstatira da kvorum postoji,
12 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Prijedlog za izbor predsjednika
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Općinskog vijeća Aleksa Vale, nakon glasovanja usvojen je sa 7 glasova ZA, glasovanje tko
je protiv nije održano.
Na prijedlog podpredsjednika Općinskog vijeća Vedrana Rojnića u zapisnik se upisuju
članovi koji su glasali ZA prijedlog aleksa Vale.
1. Vedran Rojnić
2. Radola Edi
3. Aleksa Vale
4. Denis Kontošić
5. Dean Maurić
6. Irena Jelčić
7. Grgorinić Edvard
Novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća zauzima mjesto predsjedavajućeg te predlaže da
se temeljem članka 110. Poslovnika Općinskog vijeća sjednica prekine te da će se ista
nastaviti u roku od 8 dana. Prijedlog je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.
Završetak: 22.30 sati
ZAPISNIK NASTAVKA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
21. studenog 2018. godine
Početak: 19.30 sati
Nazočni vijećnici - Toni Uravić, Renata Pliško, Andi Kalčić, Vedran Rojnić, Aleksa Vale,
Dalibor Frančula, Edi Radola, Denis Kontošić, Irena Jelčić, Eduard Grgorinić, Dean Maurić,
Dorothy Zenzerović
Odsutni vijećnici – Mihael Glavaš
Ostali nazočni: Dalibor Paus – općinski načelnik, Dalibor Biletić - zamjenik općinskog
načelnika, Danijela Kontošić – pročelnica JUO, Vlado Kožljan - vanjski stručni suradnik za
proračun i financije, Aldo Osip – upravitelj vlastitog pogona,
Zapisničar: Aldo Osip
Predsjednik vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika te da se mogu donositi
pravovaljane Odluke.
Ad.3. Odluka o načinu utvrđivanja plaća za djelatnike u Dječjem vrtiću „Tratinčica“
koje se financiraju iz proračuna Općine Barban
Odluku je obrazložio Vlado Kožljan, vanjski stručni suradnik za proračun i financije.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o načinu utvrđivanja plaća za djelatnike u Dječjem
vrtiću „Tratinčica“ koje se financiraju iz proračuna Općine Barban.
Ad.4. Odluka o visini osnovice za obračun plaće u Dječjem vrtiću „Tratinčica“
Odluku je obrazložio Vlado Kožljan, vanjski stručni suradnik za proračun i financije.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o visini osnovice za obračun plaće u Dječjem vrtiću
„Tratinčica“
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Ad.5. Izmjene i dopune Odluke o zaduživanju Općine Barban
Vijeće je jednoglasno usvijilo Izmjene i dopune Odluke o zaduživanju Općine Barban.
Ad.6. Donošenje Proračuna Općine Barban za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.
godinu
Vlado Kožljan, vanjski stručni suradnik za proračun i financije detaljno je obrazložio
Proračun za 2019. godinu kao i Programe iz proračuna po točkama dnevnog reda 6., 7., 8., 9.,
10., 11., 12., 13. i 14.
Načelnik je upoznao vijeće sa Programom gradnje te ostalim radnjama financiranja iz
proračuna.
Vijećnik Denis Kontošić - u ime kluba SDP-a predlaže da se u proračun Općine Barban
uključi i izgradnja igrališta u Rojnići, Želiski i Manjadvorci sa iznosom od 40.000,00 kuna po
svakom.
Načelnik predlaže da se sredstva podijele na izgradnju igrališta Manjadvorci i želiski, svaki
po 60.000,00 kuna a da se za igralište u Rojnići izradi projekat iz sredstava za pripremu
zemljišta.
Vijećnik Denis Kontošić - predlaže da se u proračunu predvidi sredstva za dovršetak
izgradnje, uređenja i nabavku opreme za Dom Sv. Pavao.
Načelnik je prihvatio prijedlog .
Vijećnik Edi Radola čestitao je predsjedniku vijeća te predložio dva amandmana:
1. amandman na Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Barban
za 2019. godinu, te predlaže da se pod točkom 2. Javne zelene površine u podstavku 3.
„fazu izgradnje odmorišta Hrboki dodaje Gustovac te da podstavak 3. glasi „Izgradnja
odmorišta Hrboki i Gustovca“
Za potrebe provedbe navedenog amandmana nije potrebno osigurati dodatna financijska
sredstva već preraspodijeliti proračunom predviđenih 10.000,00 kuna.
2. amandman na Program gradnje komunalne infrastruktura na području Općine Barban
za 2019. godinu, predlaže da se pod točkom 2. Javne zelene površine, u podstavku 1.
Opremanje dječjih igrališta (Glavani, Hrboki, Dječji vrtić Barban, Grandići, Bičići i
Poljaki)
Vijećnik Denis Kontošić i ime kluba SDP-a zatražio je u 20.53 sati pauzu u trajanju od 15
minuta.
Nastavak sjednice u 21.10 sati.
Vijećnik Denis Kontošić podnio je amandman da se izgrade igrališta u Dječjem vrtiću
Barban, Glavani, Hrboki i Poljaki.
Amandman da se izgrade igrališta u Dječjem vrtiću Barban, Glavani, Hrboki i Poljaki.
se prihvaća.
Amandman da se izgradi I faza odmorišta Gustovac i II faza odmorišta Hrboki se prihvaća.
nakon rasprave i prihvaćanja amandmana pristupilo se glasovanju.
Vijeće je jednoglasno usvojilo Proračuna Općine Barban za 2019. godinu i projekcije za
2020. i 2021. godinu
Ad.7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2019. godinu
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2019.
godinu.
Ad.8. Donošenje Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine
Barban za 2019. godinu
Vijeće je jednoglasno donijelo Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
Općine Barban za 2019. godinu.
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Ad.9. Donošenje Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Barban
za 2019. godinu
Vijeće je jednoglasno donijelo Program javnih potreba u obrazovanju na području Općine
Barban za 2019. godinu.
Ad.10. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Barban za
2019. godinu
Vijeće je jednoglasno donijelo Program javnih potreba u sportu na području Općine Barban
za 2019. godinu.
Ad.11. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Barban za
2019. godinu
Vijeće je jednoglasno donijelo Program javnih potreba u kulturi na području Općine Barban
za 2019. godinu.
Ad.12. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području
Općine Barban za 2019. godinu
Vijeće je jednoglasno donijelo Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na
području Općine Barban za 2019. godinu.
Ad.13. Donošenje Programa građenja komunalne infrastruktre na području Općine
Barban za 2019. godinu
Vijeće je jednoglasno donijelo Programa građenja komunalne infrastruktre na području
Općine Barban za 2019. godinu.
Ad.14. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Barban za 2019. godinu
Vijeće je jednoglasno donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Barban za 2019. godinu.
Ad.15. Odluka o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2018/2019
Obrazloženje o broju studnetskih stioendija i načinu ostvarivanja prava podnijela je
pročelnica Danijela Kontošić.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o broju studentskih stipendija u akademskoj godini
2018/2019.
Ad.16. Odluka o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama na području
općina Svetvinčenat i Barban
Pročelnica Danijela Kontošić obrazložila je razloge donošenja nevedene Odluke. Prema
Odluci Općinskog vijeće od srpnja 2018. godine proveden je javni natječaj. Na natječaj se
javio samo jedan ponuđač i to Obrt za čišćenje i prijevoz ČABRUNAC, Krvavići 20, 52 206
Marčana.
Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama na
području općina Svetvinčenat i Barban.
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Sjednica je završila u 21.35 sati.
Zapisničar:
Aldo Osip

Predsjednik Općinskog vijeća:
Toni Uravić, v.r.

Podpredsjednik Općinskog vijeća:
Vedran Rojnić, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Aleksa Vale, v.r.

Klasa: 023-01/18-01/38
Ur.broj: 2168/06-18-02-8
Barban, 21. studenog 2018. godine
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