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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

17. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 22. veljače 2019. 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, Dorothy 

Zenzerović, Mihael Glavaš, Dean Maurić 

 

Odsutni vijećnici –  

  

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

načelnika, Danijela Kontošić – pročelnica JUO, Aldo Osip – zapisničar,  

 

Zapisničar: Aldo Osip 

 

Dnevni red: 

1. Vijećnička pitanja 

2. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban 

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na 

području Općine Barban 

4. Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću M.M.C. 

BARBAN d.o.o. 

5. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Barban 

6. Odluka o donošenju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Barban za 2018. 

godinu 

7. Odluka o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Barban za 2019. godinu 

8. Odluka o prodaji k.č. 2492 k.o. Prnjani 

 

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

prisustvuje 13 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Prije početka radnog dijela sjednice riječ je dobila Eli Mišan, predstavnica poduzeća Urbis 

d.o.o., izrađivača Prostornog plana Općine Barban. Prostorni plan dobio je sve potrebne 

suglasnosti te se kao takav može prihvatiti i od strane Općinskog vijeća Općine Barban. 

 

Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća. 

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno. 

 

Prorada Dnevnog reda: 

Dnevni red 17. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad.1. Vijećnička pitanja 

Eduard Grgorinić - da li se znaju lokacije gdje će se postaviti zeleni otoci. 

Načelnik - na području Općine Barban postavljeno je 70 zelenih otoka koji su označeni a u 

suradnji sa Mjesnim odborima postavit će se ograde. 

Renata Pliško - potrebno je u Manjadvorcima postaviti još jedan zeleni otok kod br. 30. 

Edi Radola - donesena je Odluka da se razgovara sa Herculaneom kako tretirati iznajmljivače, 

što je do sada učinjeno. Predložio da se ugledamo na Grad Labin. 
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Načelnik - poslan je dopis u Herculaneu vezano za tu temu te se čeka njihov odgovor. 

Edi Radola - po uzoru na Općine Žminj i Svetvinčenat smatra da bi i Općina Barban trebala 

odrediti lokaciju za odlaganje kamenja, zemlje i građevinskog otpada. 

Načelnik - Općina Barban ima Ugovor sa Cestom d.o.o. vezano za odlagalište građevinskog 

materijala što je jedino ispravno i u skladu sa zakonom. 

Edi Radola - potrebno je hitno uređenje puta Grandići - Križica. 

Načelnik - i u prošloj godini uređeni su nerazvrstani putevi pa tako i navedeni put Grandići - 

Križica. Ove godine uređivat će se nerazvrstani putevi prema programima Mjesnih odbora. 

Irena Jelčić - što je sa rekonstrukcijom raskršća Rebići. 

Načelnik - Vodovod Pula d.o.o. proveo je natječaj za izgradnju dijela vodovodne mreže, 

potpisan je Ugovor sa Istarskim cestama te uskoro predviđaju započeti sa radovima. 

Irena Jelčić - zid u Beloćima urušava se i kamenje pada na cestu, potrebna je hitna sanacija. 

Načelnik - Općina je podnijela zahtjev ŽUC-u i čekamo njihov odgovor.  

Vedran Rojnić - vezano za zamjenu zemljišta u Rajkima, Orijana Poljaka, zanima tko je rekao 

o ishodu glasovanja, kad je bilo jednoglasno. 

Načelnik - pismeno će se očitovati. 

Dean Maurić - autobus za prijevoz učenika za srednje škole ne prolazi kroz Prnjane - Prhate te 

bi tu liniju trebalo uvesti da autobus stalno prometuje. 

Načelnik - obavit će se razgovor sa prevoznicima i zatražit da ta linija bude stalna. 

Dean Maurić - česte su pritužbe građana vezano na prilazne puteve na Prnjanima prema 

groblju, oranje njiva i oštećivanje asfalta. Na parceli kod Denisa Prhata potrebno je ucrtati put 

kao nerazvrstanu cestu jer se priječi put prema Jelenskom koji se koristi stoljećima, sve to radi 

Toni Maurić. Raskršće na Dunaju potrebno sanirati jer se stalno zadržava voda. 

Načelnik - upućen je zahtjev ŽUC-u za sanaciju raskršća na Dunaju kao i za sanaciju ceste u 

Poduzetničkoj zoni. Što se tiče puta prema Jelenskom, potrebno ga je snimiti i ucrtati a za 

prilazni put prema groblju obavit će se razgovor sa vlasnikom zemljišta. 

Toni Uravić - uska cesta na ulazu u Manjadvorce, potrebno je napraviti proširenje da se 

omogući normalno prometovanje istom. 

Načelnik - obavljen je razgovor sa ŽUC-om, potrebno je pribaviti suglasnost vlasnika 

zemljišta na potezu gdje bi se napravilo proširenje. 

Aleksa Vale - KUD Barban podnio je zahtjev za korištenje kancelarije u prostorima bivše 

općine za potrebe KUD-a.  

Načelnik - predlaže da to bude kancelarija načelnika u bivšoj općini.  

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Zaključak da se prostor ureda načelnika u zgradi - 

bivšem sjedištu Općine Barban dodjeli KUD-u Barban. 

Aleksa Vale - prijedlog za sufinanciranje postavljanja ograde oko sportskog igrališta Osnovne 

škole Jure Filipovića Barban. 

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Zaključak da zajedno sa Istarskom županijom 

sufinancira nabavu i postavljanje ograde oko sportskog igrališta Osnovne škole Jure 

Filipovića Barban. 

Načelnik - Općina Barban zaprimila je pismo namjere Denisa Jurkote, Belavići 6, Krnica, za 

zakup poslovnog prostora u Barbanu na placi za djelatnost praonica rublja. 

Općinsko vijeća jednoglasno je donijelo Zaključak da djelatnost praonice rublja nije prikladna 

za obavljanje u poslovnom prostoru na placi u Barbanu. 

 

Ad.2. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Barban 

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o stupanju na snagu II. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Barban. 
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Ad.3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na 

području Općine Barban 

Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi 

Strategije razvoja turizma na području Općine Barban. 

 

Ad.4. Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću M.M.C. 

BARBAN d.o.o. 

Načelnik je obrazložio razlog osnivanja društva. 

Vijećnik Eduard Grgorinić - koliko će to društvo opterećivati proračun Općine Barban 

Načelnik - smatra da neće biti opterećenja za Općinu već će Općina dobiti na tome jer će se 

navedeno društvo moći baviti i djelatnostima prodaje karata za Centar za posjetitelje, 

prodajom suvenira i drugim aktivnostima kojima se sada Općina i Turistička zajednica ne 

mogu baviti.  

Vedran Rojnić - i Općina Žminj je imala poduzeće koje je upropastilo Općinu. 

Aleksa Vale - nesavjesno poslovanje može ugroziti svakog ali vrlo je važno razvijanje 

kapitala te treba pozitivno gledati na otvaranje takvog društva. 

Toni Uravić - s obzirom da je otvoren Centar za posjetitelje treba podržati takvu inicijativu jer 

otvaranjem takovog društva mogu se raditi neke dodatne aktivnosti koje Turistička zajednica 

ne može jer zakon ne dozvoljava a bit će i natječaja iz europskih i drugih fondova pa se otvara 

mogućnost javljanja na iste, a ukazat će se prilika za zaposlenje. 

 

Klub vijećnika IDS-a zatražio stanku u 21.05 sati. 

Nastavak sjednice u 21.20 sati. 

 

Općinsko vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV donijelo Odluku o osnivanju duštva s 

ograničenom odgovornošću MMC Barban d.o.o.  

 

Ad.5. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Barban 

Načelnik - izmjenama i dopunama Zakona o jednicama lokalne samouprave omogućava se 

formiranje više odjela a razlog je kvalitetnija organizacija poslova s obzirom na obim posla. 

Prijedlog je formiranje dva upravna odjela i Vlastiti pogon. 

Aleksa Vale - u ovo izuzetno vrijeme kada će se graditi novi vrtić i dr. obim posla će se 

povećati a novim ustrojem posao će se obavljati efektnije. 

Denis Kontošić - u članku 10. trebalo bi dodati da se uz prethodnu suglasnost Općinskog 

vijeća uređuje ustroj upravnih tijela. 

Načelnik - u ovlastima načelnika (tako Zakon predviđa) je da načelnik uređuje unutarnji 

ustroj upravnih tijela. 

Vedran Rojnić - u kojem roku se raspisuje natječaj. 

Načelnik - zakonski rok je os 6 mjeseci do godinu dana a u praksi bude i duže od godinu 

dana. 

Općinsko vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV usvojilo  Odluku o ustrojstvu i 

djelokrugu upravnih tijela Općine Barban. 

 

 

 

Ad.6. Odluka o donošenju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Barban za 

2018. godinu 

Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o donošenju Izvješća o stanju sustava civilne 

zaštite Općine Barban za 2018. godinu 
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Ad.7. Odluka o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Barban za 2019. godinu 

Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava 

civilne zaštite na području Općine Barban za 2019. godinu. 

 

Ad.8. Odluka o prodaji k.č. 2492 k.o. Prnjani 

Načelnik - upoznao vijećnike sa pristiglim zahtjevom Katarine Družeta za kupnju zemljišta u 

vlasništvu Općine Barban, k.č.br. 2492, k.o. Prnjani.  

Na osnovu pristiglog zahtjeva zatraženo je mišljenje Mjesnog odbora Hrboki koji su se 

očitovali negativno jer navode da bi na toj lokaciji izgradili sportski teren. 

Edi Radola - priča za igralište na pomenutoj parceli je priča onih koji sada koriste parcelu a 

igralište na toj parceli nikada neće biti i ne može nam Mjesni odbor nametnuti nešto što nije 

realno. 

Dean Maurić - treba poštivati odluku Mjesnog odbora jer je to praksa. 

 

Denis Kontošić - u ime Kluba SDP-a zatražena je pauza od 10 minuta u 21.40 sati. 

Nastavak sjednice u 21.50 sati. 

 

Aleksa Vale - treba poštivati stav Mjesnog odbora ali i gledati ekonomski da je razvoj sela pa 

tako i gradnja kuća isto dobro. Možda se igralište može izgraditi na nekom zemljištu u 

vlasništvu Republike Hrvatske kojeg treba zatražiti za tu namjenu. 

Dalibor Biletić - možda bi najbolje bilo organizirati zbor građana. 

Irena Jelčić - treba sazvati zbor građana sela Hrboki pa neka sami odluče. 

Toni Uravić - uvažiti mišljenje Mjesnog odbora. 

 

Klub vijećnika IDS-a zatražio pauzu u 21.55. sati. 

Nastavak sjednice u 22.10 sati. 

 

Načelnik - o ovoj točki ne treba glasati, zatražit ćemo mišljenje zbora građana naselja Hrboki. 

Općinsko vijeće se jednoglasno složilo sa prijedlogom načelnika. 

 

Sjednica je završila u 22.15 sat. 

 

 

Zapisničar:                          Predsjednik Općinskog vijeća:      

Aldo Osip, v.r.              Aleksa Vale, v.r. 

 

 

 Klasa: 021-01/19-01/02 

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

Barban, 22. veljače 2019. godine 


