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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

18. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 08. svibnja 2019. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 

 

Početak: 20.00 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, Dean Maurić 

 

Odsutni vijećnici – Mihael Glavaš 

  

Ostali nazočni: Dalibor Paus – općinski načelnik, Danijela Kontošić – pročelnica UO za opće 

poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Vlado Kožljan - pročelnik UO za 

financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, Aldo Osip - voditelj Vlastitog pogona, Sara 

Brgić - ravnateljica Dječjeg vrtića Tratinčica 

 

Zapisničar: Elis Pinter 

 

Dnevni red: 

1. Vijećnička pitanja 

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića 

Tratinčica 

3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2019. godinu 

4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području 

Općine Barban za 2019. godinu 

5. Donošenje Programa utroška sredstava od boravišne pristojbe u 2019. godini 

6. Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 

7. Donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Gradskom društvu  

Crvenog križa Pula 

8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne vatrogasne 

postrojbe Pula za 2018. godinu 

9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Općine Barban 

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o lokacijama odbačenog otpada  

na području Općine Barban za 2018. godinu 

 

11. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera spriječavanja odbacivanja  

otpada u 2019. godini 

12. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude i sklapanju ugovora za zamjenu nekretnina 

na području Općine Barban 

13. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Barban - Hrboki i Puntera 

14. Žalba na Odluku Općinskog vijeća Općine Barban od 30.11.2018. - rasprava 

 

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

prisustvuje 12 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
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Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća. 

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda točkom: 

- Donošenje Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

Vlasništvu RH za Općinu Barban u 2018. godini. 

 

Prorada Dnevnog reda: 

Dnevni red 18. sjednice Općinskog vijeća sa nadopunom prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad.1. Vijećnička pitanja 

Dean Maurić - vezano za uređenje Doma Sv. Pavla, da li je moguće završiti radove do Dana 

Sv Pavla. 

Načelnik - sve radove neće biti moguće završiti, unutarnje radove će se gledat dovršit, 

potrebno je skupit ponude za opremanje kuhinje, a izrada fasade predstavljat će veći trošak te 

će možda biti potrebno provesti i postupak javne nabave. 

Vedran Rojnić - vezano za naplatu odvoza mješanog komunalnog otpada, primjećuje da su 

svima naplaćena 4 pražnjenja iako nisu svi imali toliko, kada će se krenut sa naplatom po 

pražnjenju.  

Načelnik - naplata po pražnjenju trebala bi krenut od 01.05.2019. godine. 

Vedran Rojnić - kako zbrinjavat mješani komunalni otpad koji nastane kod korištenja 

Društvenih domova i za vrijeme proslava. 

Načelnik - predsjednici Mjesnih odbora na zajedničkoj sjednici, osim predsjednika MO 

Šajini, izjasnili su se da nije potrebno postavljati posude za otpad kod svakog Društvenog 

doma jer se nema kontinuitet korištenja istih i nije racionalno. Ako se dom koristi za privatne 

proslave rođendana ili slično, dogovorit da onaj tko je otpad stvorio neka ga i zbrine. 

Eduard Grgorinić - kada će se postavit ogledalo na raskršću Bićići - Pačići. 

Načelnik - poslan je nalog ŽUC-u za postavljanje ogledala. 

Edi Radola - koliko je sredstava po proračunu bilo predviđeno za Dom Sv. Pavla. Zašto se 

nije pustilo velike zajedničke kontejnere  dok se ljudi ne snađu. 

Načelnik - Programom za održavanje objekata predviđeno je 300.000,00 kuna. S obzirom da 

se moraju riješiti neke hitne sanacije, kao popravak krova u Bičići i Orihi te zgradi stare 

općine, nije moguće predvidit koliko će se sredstava još moći izdvojit za Dom Sv. Pavla. 

Najvažnije je da se sanira krovove koji puštaju s obzirom da su to i prostori koji su dani u 

zakup. Dom Sv. Pavla će se dovršit kroz faze, unutarnje uređenje će se dovršit a fasada 

predstavlja veće ulaganje. 

Vlado Kožljan - sredstva u proračunu su predviđena za adaptaciju Društvenih domova, ne 

odnose se na popravak krovova, ali s obzirom da je trenutno najbitnije uložiti u popravak 

krovova, općinski prihodi ne dozvoljavaju daljnju potrošnju. 

Aleksa Vale - izvršenje proračuna ovisi o dinamici priljeva, treba rješavati hitne stvari. 

Načelnik - vezano za mješani komunalni otpad, zajedničke kante bile su ostavljene do prije 2 

mjeseca dok se ljudi ne snađu, sada se prešlo na individualni način pražnjenja.Veliki 

kontejneri - baje neće se više postavljati, bit će organizirani odvoz jednom godišnje, 

predviđeno je u 8 mjesecu. Ako Mjesni odbori žele organizirat odvoz glomaznog otpada može 

se zatražit velika baja na jedan dan.  

Irena Jelčić - radovi na kružnom toku za u Rebiće su u tijeku, ali nakon rotora nastalo je 

suženje ceste i nije dovoljna širina za prolaz dva auta istodobno. 

Načelnik - postavljeni su ivičnjaci prema postojećoj cesti pa je nastalo suženje. Dogovoreno 

je da se ukolone ivičnjaci i poravna sa bankinom. Signalizacija i obilježja vratit će se u 

dogovoru sa mještanima. 

Irena Jelčić - popravak zida u Beloći, prolaz cestom je ostao preuzak 
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Načelnik - nije se dozvolilo proširenje ceste budući da je to privatno vlasništvo i nije se moglo 

postići dogovor sa vlasnicima.   

Toni Uravić - kada će se u Manjadvorcima postavit još jedan zeleni otok. 

Aldo Osip - u ponedjeljek je predviđeno postavljanje zelenih otoka u Manjadvorci i Grandići 

Toni Uravić - problem održavanja velike parcele u Manjadvorci, u centru sela, k.č. 820/2, čiji 

su vlasnici u inozemstvu. Mještani su lani sami počistili navedenu parcelu pa ako se može 

organizirat čišćenje malčerom. Ujedno bi bilo dobro stupit u kontakt sa vlasnicima i upozorit 

ih na zapuštenost i neodržavanje parcele. 

Načelnik - može se pokušat stupit u kontakt sa vlasnicima. Po Odluci o komunalnom redu 

može se upozorit vlasnike da redovito održavaju svoju nekretninu. 

 

Ad.2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg 

vrtića Tratinčica 

Donošenje Odluke je obrazložila ravnateljica Dječjeg vrtića Tratinčica, Sara Brgić ističući da 

se novi Statut donosi radi usklađivanja sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o predškolskom 

odgoju i obrazovanju.  

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta 

Dječjeg vrtića Tratinčica. 

 

Ad.3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2019. godinu 

Obrazloženje za točke 3 do točke 7 podnio je Vlado Kožljan, pročelnik UO za financije, 

gospodarstvo i društvene djelatnosti. 

 

Vedran Rojnić - u Izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalne infrastrukture kako 

su raspoređena sredstva vezana za izgradnju sportskih terena u iznosu od 120.000,00 kuna.  

Nakon rasprave predloženo je da stavke glase:  

- Nastavak izgradnje sportskih terena u Manjadvorcima i Želiskima 120.000,00 kuna 

- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportskog terena u Rojnićima 50.000,00 

kuna 

 

U 21.00 sati predsjednik Općinskog vijeća zatražio je pauzu od 5 minuta. 

Nastavak sjednice u 21.10 sati. 

 

Vijeće je jednoglasno usvojilo I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Barban za 2019. godinu. 

 

Ad.4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Barban za 2019. godinu 

Vijeće je jednoglasno donijelo I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Općine Barban za 2019. godinu. 

 

Ad.5. Donošenje Programa utroška sredstava od boravišne pristojbe u 2019. godini 

Vijeće je jednoglasno donijelo Program utroška sredstava od boravišne pristojbe u 2019. 

godini. 

 

Ad.6. Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 

Vijeće je jednoglasno donijelo  Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 
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Ad.7. Donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Gradskom društvu  

Crvenog križa Pula 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Gradskom 

društvu Crvenog križa Pula 

 

Ad.8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne vatrogasne 

postrojbe Pula za 2018. godinu 

Danijela Kontošić, pročelnica UO za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i 

imovinu istaknula je da Općina Barban kao osnivač JVP Pula jednom godišnje razmatra 

Izvješće o radu JVP i Izvješće o radu Upravnog vijeća JVP za prethodnu godinu te pozvala 

Daliboru Frančula, člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula da obrazloži 

Izvješća.  

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne 

vatrogasne postrojbe Pula za 2018. godinu i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne 

vatrogasne postrojbe Pula za 2018. godinu 

 

Ad.9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Općine Barban 

Pročelnica Danijela Kontošić obrazložila je kako je sukladno ranije donesnoj Odluci o 

ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Barban i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih 

tijela Općine Barban potrebno donijeti Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima. Zakonska osnova za donošenje Odluke je Zakon o plaćama 

u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Vedran Rojnić - traži da se vijećnicima dostavi Prvilnik o unutarnjem redu upravnih tijela 

Općine Barban. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Općine Barban. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da se greškom izostavilo donošenje Prvih izmjena i 

dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu te predlaže usvajanje iste. 

Vijeće je jednoglasno usvojilo Prve izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna za 

2019. godinu. 

 

Ad.10 . Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o lokacijama odbačenog otpada  

na području Općine Barban za 2018. godinu 

Pročelnica Danijela Kontošić obrazložila je Izvješće za 2018. godinu. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama 

odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Barban za 

2018. godinu. 

 

Ad.11. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera spriječavanja odbacivanja  

otpada u 2019. godini 

Pročelnica Danijela Kontošić obrazložila je provedbu posebnih mjera spriječavanja 

odbacivanja otpada u 2019. godini na lokaciji uz cestu iz smjera Pule prema Poduzetničkoj 

zoni. 

Edi Radola - na koji način se provode navedene mjere kada Općina nema komunalnog redara. 

Danijela Kontošić - mjere za spriječavanje odbacivanja otpada na području Općine provode se 

putem Vlastitog pogona. 

Načelnik - pokušava se pronaći način za zapošljavanje komunalnog redara u suradnji sa 

nekom drugom općinom. 
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Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o provedbi posebnih mjera spriječavanja odbacivanja 

otpada u 2019. godini 

 

Ad.12. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude i sklapanju ugovora za zamjenu 

nekretnina na području Općine Barban 

Pročelnica je informirala vijećnike da je proveden Javni natječaj, pristigla je jedna ponuda te 

predlaže donošenje odluke o prihvaćanju i sklapanju Ugovora. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o  prihvaćanju ponude i sklapanju ugovora za zamjenu 

nekretnina na području Općine Barban. 

 

Ad.13. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Općine Barban - Hrboki i Puntera 

Načelnik je obrazložio raspisivanje Javnog natječaja. Aleksa Vale pročitao je mišljenje 

Mjesnog odbora o raspisivanju Javnog natječaja. 

Vedran Rojnić - slaže se sa mišljenjem mještana. Upozorava i na prodaju zemljišta u Poljaki. 

Smatra da je to idealna pozicija za dječje igralište u Poljaki. 

Načelnik - poslan je dopis Đaniju Mošnja za regulaciju vlasničkih odnosa, koji treba izaći iz 

posjeda. 

Predlaže se povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja u sastavu: 

1. Edi Radola    

2. Vedran Rojnić 

3. Dalibor Frančula 

 

1. Aleksa Vale 

2. Eduard Grgorinić 

3. Toni Uravić 

 

Vijeće je sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donijelo Odluku o raspisivanju Javnog 

natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Barban - Hrboki i Puntera 

 

Ad.14. Žalba na Odluku Općinskog vijeća Općine Barban od 30.11.2018. - rasprava 

Načelnik je obrazložio povijest spornog prolaza koji je na popisu nerazvrstanih cesta na 

području Općine Barban.  

Aleksa Vale - smatra da treba naći dugotrajno rješenje problema koje će se primjenjivat i za 

sve ostale eventualne sporove. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak  da se sa suvlasnicima k.č. 4, 6/1  i 230 sve k.o. 

Sutivanac preko kojih prolazi nerazvrstana cesta te mještanima koji istu koriste održi sastanak 

u cilju postizanja dogovora i mirnog riješavanja spora. 

Ukoliko ne dođe do dogovora među mještanima Općina Barban će sporno područje, naselje 

Goricu, staviti na popis nerazvrstanih cesta i pokrenuti postupak evidentiranja svih 

nerazvrstanih cesta na tom području. 

 

Ad.15. Donošenje Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u Vlasništvu RH za Općinu Barban u 2018. godini. 

Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u Vlasništvu RH za Općinu Barban u 2018. godini. 
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Načelnik najavljuje radnu sjednicu vezanu za izgradnju novog dječjeg vrtića unutar 10 - 15 

dana. 

 

Sjednica je završila u 22.10 sat. 

 

 

Zapisničar:                          Predsjednik Općinskog vijeća:      

Elis Pinter              Aleksa Vale 

 

 

 Klasa: 021-01/19-01/03 

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

Barban, 08. svibnja 2019. godine 


