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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

16. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 28. siječnja 2019. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 

 

Početak: 19.00 sati 

 

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

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

Zenzerović 

 

Odsutni vijećnici – Mihael Glavaš, Dean Maurić 

  

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

načelnika, Danijela Kontošić – pročelnica JUO, Danijela Kraina - Metis d.o.o., Aldo Osip – 

upravitelj vlastitog pogona,  

 

Zapisničar: Aldo Osip 

 

Dnevni red: 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi 

2. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća 

3. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Barban za 

2019. godinu 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnina na području 

Općine Barban 

5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2019. 

godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Barban 

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provedbu projekta „Izgradnja i opremanje  

dječjeg igrališta kod Dječjeg vrtića u Barbanu“ 

7. Donošenje Odluke smatra li se k.č. 191/8 k.o. Barban javnom površinom 

8. Izvješće Općinskog načelnika o tekućim aktivnostima 

 

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

prisustvuje 11 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Prije početka radnog dijela sjednice riječ je dobila Danijela Kraina, predstavnica poduzeća 

Metis d.o.o., izrađivača Procjene rizika od velikih nesreća koja je upoznala vijećnike sa 

Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu Barban. 

 

Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik vijeća Aleksa Vale dao je primjedbu na zapisnik 

- da se u točki 16. dnevnog reda doda da su se vijećnici HDZ-a složili i podržali da paušalni 

porez po krevetu bude 150,00 kuna. 

- da se ispravi u točki 2. dnevnog reda navod iz njegove rasprave tj. da se briše da 

dokumentaciju nije uspio skenirat.  

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća sa izmjenama i dopunama usvojen je jednoglasno. 

 

Prorada Dnevnog reda: 

Predsjednik Općinskog vijeća, Aleksa Vale predložio je nadopunu dnevnog reda,  
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točka 8. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu k.č.br. 2296/9, k.o. 

Rakalj. 

Dnevni red sa nadopunom prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad.1. Vijećnička pitanja 

Vijećnik Edi Radola - za naselje Grandići postavljena je turistička signalizacija pa su pojedini 

obrtnici zainteresirani za postavljanje svoje reklame na istu. 

Načelnik - nije uobičajeno ali ako se vijeće složi i ako ima mjesta ne postoji zapreka za 

postavljanje tražene signalizacije o svom trošku. 

Vijećnik Edi Radola - na zahtjev ili zamolbu Barbanskih mažoretkinja kojih ima dvadesetak u 

dobi od 6 do 16 godina i putuju na državno prvenstvo u Novalju, da li postoji mogućnost 

plaćanja dijela troškova puta i boravka. 

Načelnik - neka se obrate zamolbom u Općinu Barban pa će im se osigurati određena 

sredstva. 

 

Ad.2. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća 

Nakon izlaganja u ime izrađivača Metis d.o.o., Danijele Kraina, načelnik dao dodatno 

objašnjenje vezano za izradu Procjene rizika od velikih nesreća. 

Vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 

Općinu Barban. 

 

Ad.3. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine 

Barban za 2019. godinu 

Temeljem prijedloga sa prethodne sjednice Općinskog vijeća, vijeće je jednoglasno prihvatilo 

Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Barban za 2019. godinu. 

 

Ad.4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnina na 

području Općine Barban 

Načelnik - predmet zamjene su nekretnine u vlasništvu Općine Barban koje čine jednu cjelinu 

i mogu se zamjeniti kao cjelina za zemljište u vlasništvu Poljak Orijana. Tržišna vrijednost 

nekretnina koje se mijenjaju utvrđena je Procjembenim elaboratom stalne sudske vještakinje 

graditeljske struke i procjene nekretnina, Jelene Grubišić. dipl.ing.građ. 

Vijećnik Denis Kontošić - u ime kluba vijećnika SDP-a napomenuo da je upitna vrijednost 

nekretnina. 

Načelnik - vrijednost nekretnina odredio je sudski vještak te nema razloga sumnjati u 

vrijednosti nekretnina. 

Vijećnik Edi Radola - pomenute nekretnine bile su predmet rasprave i na Komisiji za 

nekretnine 2016. godine, o njima se sve zna pa bi bilo fer i korektno podržati zamjenu. 

 

Klub vijećnika SDP-a zatražio stanku u trajanju od 15 minuta u 19.34 sati 

Nastavak sjednice u 19.47 sati. 

 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu 

nekretnina na području Općine Barban. 

 

Ad.5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 

2019. godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Barban 

Razloge donošenja Odluke obrazložila je pročelnica Danijela Kontošić. 
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Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine 

Barban za 2019. godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Barban 

 

Ad.6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provedbu projekta „Izgradnja i 

opremanje  dječjeg igrališta kod Dječjeg vrtića u Barbanu“ 

Načelnik - LAG Južna Istra ima otvoren natječaj za financiranje „Ulaganje u pokretanje 

poboljšanja ili proširenja lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Iz tih razloga potrebno je 

donijeti Odluku a tim sredstvima uredilo bi se igralište i ograda donjeg dječjeg vrtića u 

Barbanu. 

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

i opremanje  dječjeg igrališta kod Dječjeg vrtića u Barbanu“ 

 

Ad.7. Donošenje Odluke smatra li se k.č. 191/8 k.o. Barban javnom površinom 

Predsjednik Općinskog vijeća Aleksa Vale upoznao je vijećnike sa mišljenjem Mjesnog 

odbora Barban koji smatra da se zemljište k.č.br. 191/8, k.o. Barban smatra javnom 

površinom. 

Vijećnik Vedran Rojnić u ime kluba vijećnika SDP-a zamolio da se ne glasa o ovoj Odluci do 

okončanja sudskog spora. 

Načelnik - prema Odluci o komunalnom redu do okončanja sudskog spora netko treba 

upravljati zemljištem a prema zapisniku Mjesnog odbora Barban riječ je o javnoj površini pa 

je logično da navedenim zemljištem upravlja Općina Barban. 

Vijećnik Denis Kontošić - zgrada je izgrađena davnih 70-tih godina, zgradu je izgradila 

Puljanka zajedno sa ostalim investitorima a navedeno zemljište koristilo se kao terasa ispred 

ugostiteljskog objekta. Sada je prostor postao privatnim vlasništvom i sada prostor ispred 

butige treba proglasit javnim dobrom, ne treba žuriti i ne treba na silu proglašavati javnim 

dobrom, neka o tome odluči sud. 

Aleksa Vale - g-din Zlatko Kontošić usmeno je zamolio da se donošenje Odluke skine sa 

dnevnog reda ali s obzirom na mišljenje Mjesnog odbora Barban treba se opredjeliti tko će 

upravljati zemljištem do okončanja sudskog spora. 

Načelnik - Puljanka je u procesu privatizacije izjavila da ne koristi pomenuti prostor pa nije ni 

upisan u proces privatizacije. Po Ugovoru između Puljanke i Zlatka Kontošića, navedena 

k.č.br. 191/8, k.o. Barban nije predmet Ugovora pa kao takva nije ni kupljena. Tumačenjem 

što je posjed kojeg je prepustila Puljaka upitno je jer se navode parkirališta, trotoari a 

zakonom je definirano što je javna površina. 

Vijećnik Vedran Rojnić - treba pomoći našim ljudima, Barbancima, ne treba stavljati 

žgambete te neka svatko glasa po svojoj savjesti.  

Aleksa Vale - izborni legitimitet je interes Općine i građana pod jednakim uvjetima. Ako se 

pogrešno reagira, treba biti oprezan da se ne napravi problem. Kao predsjednik Općinskog 

vijeća predlaže da se donese Zaključak: Poziva se g-din Zlatko Kontošić da se u roku od 30 

dana očituje da li je pokrenuo sudski spor vezano za utvrđivanje vlasništva za k.č.br. 191/8, 

k.o. Barban a do okončanja eventualnog sudskog spora javnom površinom k.č.br. 191/8. k.o. 

Braban gospodari Općina Barban.  

Prijedlog vijećnika kluba SDP-a da se ne donaša nikakva Odluka Općinskog vijeća smatra li 

se k.č.br. 191/8, k.o. Barban javnom površinom do okončanja sudskog spora.  

 

Klub vijećnika IDS-a zatražio je stanku u trajanju od 15 minuta u 20.14 sati. 

Nastavak sjednice u 20.35 sati  
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Presjednik vijeća dao je na glasanje prijedloge. 

Glasanje za prijedlog kluba vijećnika SDP-a, da se ne donaša Odluka Općinskog vijeća 

smatra li se k.č.br. 191/8, k.o. Barban javnom površinom do okončanja sudskog spora. 

Vijeće je glasalo; 5 glasova ZA, 5 glasova PROTIV, 1 glas SUZDRŽAN. 

Prijedlog Aleksa Vale da se pozove g-din Zlatko Kontošić da se u roku od 30 dana očituje da 

li je pokrenuo sudski spor vezano za utvrđivanje vlasništva za k.č.br. 191/8, k.o. Barban a do 

okončanja eventualnog sudskog spora javnom površinom k.č.br. 191/8. k.o. Braban gospodari 

Općina Barban.  

Vijeće je glasalo: 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV, 1 glas SUZDRŽAN. 

Vijeće je donijelo Zaključa da se pozove g-din Zlatko Kontošić da se u roku od 30 dana 

očituje da li je pokrenuo sudski spor vezano za utvrđivanje vlasništva za k.č.br. 191/8, k.o. 

Barban te da do okončanja sudskog spora javnom površinom i dalje gospodari Općina 

Barban. 

 

Ad.8. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu k.č.br. 2296/9, k.o. 

Rakalj. 

Načelnik je obrazložio razloge donošenja navedene Odluke te da je određeni dio zemljišta 

godinama ograđen i koristi se kao privatan posjed. 

Vijeće je sa 7 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog 

dobra na dijelu k.č.br. 2296/9, k.o. Rakalj. 

 

Ad.9. Izvješće Općinskog načelnika o tekućim aktivnostima 

 

 

 

Sjednica je završila u 22.00 sat. 

 

 

Zapisničar:                          Predsjednik Općinskog vijeća:      

Aldo Osip              Aleksa Vale 

 

 

 Klasa: 021-01/19-01/01 

Ur.broj: 2168/06-02-19-2 

Barban, 28. siječnja 2019. godine 


