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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

15. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 27. prosinca 2018. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 

 

Početak: 19.30 sati 

 

Nazočni vijećnici - Aleksa Vale, Toni Uravić, Renata Pliško, Vedran Rojnić, Dalibor 

Frančula, Edi Radola, Denis Kontošić, Irena Jelčić, Eduard Grgorinić, Andi Kalčić, Dean 

Maurić, Mihael Glavaš 

 

Odsutni vijećnici – Dorothy Zenzerović  

  

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. Vijećnička pitanja i prijedlozi 

2. Donošenje Odluke o ispravku knjiženja iz prethodnih godina 

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata 

4. Donošenje IV. Izmjena i dopuna Proračuna  Općine Barban za 2018. godinu 

5. Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Barban za 2018. godinu 

6. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi 

na području Općine Barban za 2018. godinu 

7. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Barban za 2018. godinu  

8. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog 

odgoja Općine Barban za 2018. godinu 

9. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Barban za 2018. godinu 

10. Donošenje IV. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastruktre na području Općine Barban za 2018. godinu 

11. Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od boravišne pristojbe za 

2018. godinu 

12. Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu 

13. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja s osnove naknade za održavanje groblja 

14. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi 

15. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu 

16. Paušalni porez na dohodak po krevetu za iznajmljivače - rasprava 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Aleksa Vale otvara sjednicu, te konstatira da sjednici 

prisustvuje 12 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Vijećnica Irena Jelčić ima primjedbu na zapisnik te traži da se u zapisnik sa 14. sjednice 

Općinskog vijeća uvrsti njezino vjećničko pitanje „Kako bi se moglo proširiti i urediti cestu u 

naselju Beloći“ 

Prijedlog Vijećnice Irene Jelčić usvojen je jednoglasno. 
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Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća sa izmjenama i dopunama usvojen je jednoglasno. 

 

Prorada Dnevnog reda: 

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad.1. Vijećnička pitanja 

Vijećnik Edi Radola - do kada je rok za potpisivanje izjava za odvoz smeća. 

Načelnik - sa podjelom kanti i potpisivanjem izjava korisnika za odvoz smeća započelo se 

20.12.2018. godine a trajat će do kraja siječnja 2019. godine. 

Denis Kontošić - zašto se za iznajmljivače za paušal odredilo 6 mjeseci. 

Načelnik Dalibor Paus - na području bivše Općine Pula paušal je određen u šest rata od strane 

Herculanee. 

Vijećnik Edi Radola - Grad Labin ima 4 mjeseca isti paušal. 

Vijećnik Denis Kontošić - postoji klaster Južne Istre preko kojeg bi Turistička zajednica 

Općine Barban mogla zatražiti da za manje općine, kao što je Barban, paušal bude 4 mjeseca 

jer realno i je takva popunjenost kuća za odmor.  

Načelnik - razgovarat će se sa Herculaneom da budu prisutni na narednoj sjednici Općinskog 

vijeća te da se objasni način odrađivanja paušala.  

Vijećnik Edi Radola - u Zagrebu je bilo potpisivanje Ugovora za izgradnju novog Dječjeg 

vrtića u Barbanu pa zašto nitko iz HDZ-a Barban nije bio u Zagrebu, da li je znao predsjednik 

Vijeća.  

Načelnik - predsjednik vijeća bio je upoznat sa potpisivanjem Ugovora za novi Dječji vrtić u 

Barbanu. 

Vijećnik Denis Kontošić - u zgradi stare općine ne radi klima u vijećnici.  

Vijećnik Eduard Grgorinić - treba sanirati autobusne stanice u Šajini i Glavani te riješiti 

raskršće u Glavani. 

Vijećnica Irena Jelčić - požalila se na neugodan razgovor sa Aldom Osipom a tiče se izrade 

spiska za socijalno ugrožene kojeg je izradila Komisija za zdravstvo i socijalnu skrb. 

Aldo Osip - možda sam bio neugodan a ticalo se samo izbacivanja moje majke sa spiska iako 

je teško bolesna i ima malu mirovinu dok su na spisku i ljudi sa talijanskom mirovinom i 

dobrog imovinskog stanja. Sa spiska je izbačena samo ona.  

Alksa Vale - kao predsjedniku Općinskog vijeća obratio mi se vlasnik nekretnine u Barbanu, 

Zlatko Kontošić koji je dostavio ogromnu dokumentaciju koju nisam uspio skenirat a radi se o 

parceli ispred trgovine Jedinstvo i društevnog doma Barban. Moj odgovor na to je da se 

pokuša upisati kao vlasnik pa će Vijeće o tome odlučivati.  

Vijećnik Denis Kontošić - Općinsko vijeće donaša odluku o javnim površinama. 

Aleksa Vale - skenirat će se dokumentacija i dostavit vijećnicima. 

 

Ad.2. Donošenje Odluke o ispravku knjiženja iz prethodnih godina 

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

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluku o ispravku knjiženja iz prethodnih godina. 

 

Ad.3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata 

Odluku je obrazložio Vlado Kožljan. 

Vijeće je sa 7 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANIH prihvatilo Odluku o raspodjeli 

rezultata. 

 

Ad.4. Donošenje IV. Izmjena i dopuna Proračuna  Općine Barban za 2018. godinu 

Odluku je obrazložio Vlado Kožljan. 

Vijećnik Denis Kontošić - gdje se nalazi odmorište u Hrbokima za 30.000,00 kuna. 

Dalibor Biletić - to je na poziciji crkve Sv. Ivana. 
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Vijećnik Denis Kontošić - izgradnja kapele nije odmorište, treba pripremiti papire i voditi kao 

uređenje crkve da se zna što se radi. Vlado Kožljan obrazložio je pojedinačno sve stavke IV. 

izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu. 

Nakon rasprave vijeća je sa 7 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANIH donijelo Odluku o 

prihvaćanju IV. Izmjena i dopuna Proračuna  Općine Barban za 2018. godinu.  

 

Ad.5. Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Barban za 2018. godinu 

Vijeće je sa 7 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANIH prihvatilo Odluku o III. Izmjenama i 

dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2018. godinu 

 

Ad.6. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj 

skrbi na području Općine Barban za 2018. godinu 

Vijeće je sa 7 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANIH prihvatilo I. Izmjene i dopune 

Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Općine Barban za 2018. 

godinu 

 

Ad.7. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Barban za 2018. godinu  

Vijeće je sa 7 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANIH prihvatilo II. Izmjene i dopune 

Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Barban za 2018. godinu. 

 

Ad.8. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja Općine Barban za 2018. godinu 

Vijeće je sa 7 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANIH prihvatilo II. Izmjene i dopune 

Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban za 2018. godinu. 

 

Ad.9. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Barban za 2018. godinu 

Vijeće je sa 7 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANIH prihvatilo II. Izmjene i dopune 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2018. godinu. 

 

Ad.10. Donošenje IV. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastruktre na području Općine Barban za 2018. godinu 

Vijeće je sa 7 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANIH prihvatilo IV. Izmjene i dopune 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruktre na području Općine Barban za 

2018. godinu. 

 

Ad.11. Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od boravišne pristojbe 

za 2018. godinu 

Vijeće je sa 7 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANIH prihvatilo Odluku o izmjeni Programa 

utroška sredstava od boravišne pristojbe za 2018. godinu. 

 

Ad.12. Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu                         

Vijeće je sa 7 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANIH prihvatilo Odluku o izmjeni Programa 

utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. 

godinu. 
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Ad.13. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja s osnove naknade za održavanje groblja 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluku o otpisu potraživanja s osnove naknade za održavanje 

groblja. 

 

Ad.14. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi 

Pročelnica Danijela Kontošić obrazložila je razlog donošenja nove Odluke kao i samu Odluku 

o komunalnoj naknadi.  

Vijećnik Toni Uravić - zašto su Manjadvorci i Puntera u II. razredu 

Načelnik Dalibor Paus - vjerojatno je prvobitna Odluka dosnesena po komunalnoj 

opremljenosti. 

Vijećnik Denis Kontošić - Odluka je od osnivanja Općine i kao takva se primjenjuje po 

zonama koje su i danas. Treba uskladiti iznose pa predlaže da se u koeficijentima zone stavka 

iz 0,67 promjeni u 0,66. 

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

Vijećnik Edi Radola predlaže da koeficijet namjene bude 5. 

Prijedlog da 10 glasova SUZDRŽANIH i 2 glasa ZA nije prihvaćen.  

Vijeće je sa 11 glasova ZA i 1 glas PROTIV prihvatilo Odluku o komunalnoj naknadi sa 

izmjenama i dopunama. 

 

Ad.15. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu 

Pročelnica Danijela Kontošić obrazložila je Odluku. 

Vijećnik Edi Radola - predlaže da se točka povuče sa dnevnog reda. 

Načelnik Dalibor Paus je pojasnio razloge donošenja Odluke.  

Vijećnik Dean Maurić - predlaže da se mladi ljudi sa područja Općine Barban oslobode 

plaćanja komunalnog doprinosa kao poticaj za ostanak na selu. 

Vijećnik Denis Kontošić - treba voditi računa o mladim ljudima i poticati izgradnju te kao 

primjer naveo Općinu Svetvinčenat. 

Vijećnik Vedran Rojnić - poticaje da ali ograničiti prodaju zemljišta.  

Vijećnik Toni Uravić - Odluka bi trebala biti jednstvena na području cijele Općine Barban. 

Načelnik Dalibor Paus - zone su nasljeđene a vrijednosti nisu svugdje iste te se slaže da se 

izmjeni članak 10. Odluke o komunalnom doprinosu i da se donese poseban akt kojim će se 

propisati uvjeti davanja pogodnosti. 

Prijedlog načelnika jednoglasno je prihvaćen. 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluku o komunalnom doprinosu. 

 

Ad.16. Paušalni porez na dohodak po krevetu za iznajmljivače - rasprava 

Vijećnik Toni Uravić u ime Kluba vijećnika IDS-a predlaže da se paušalni iznos ne mijenja i 

da bude 150,00 kuna po krevetu a s time se slaže i Klub vijećnika SDP-a istaknuo je 

predsjednik Denis Kontošić. 

 

Sjednica je završila u 22.00 sat. 

 

Zapisničar:                          Predsjednik Općinskog vijeća:      

Aldo Osip              Aleksa Vale 

 

 

 Klasa: 023-01/18-01/44 

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

Barban, 27. prosinca 2018. godine 


