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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

22. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 02. prosinca 2019. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 

 

Početak: 19.00 sati 

 

Nazočni vijećnici - Aleksa Vale, Renata Pliško, Edi Radola, Denis Kontošić, Irena Jelčić, 

Eduard Grgorinić, Andi Kalčić, Dorothy Zenzerović, Vedran Rojnić, Dalibor Frančula, 

Mihael Glavaš, Toni Uravić 

 

Odsutni vijećnici – Dean Maurić 

  

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

načelnika, Ana Krajcer - pročelnica UO za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti,  

Aldo Osip - voditelj Vlastitog pogona 

 

Zapisničar: Aldo Osip 

 

Dnevni red: 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi 

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona 

3. Donošenje Pravilnika o  poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje određenih 

komunanih djelatnosti na području Općine Barban 

4. Donošenje Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2019./2020. 

5. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u 

turizmu na području Općine Barban 

6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Barban za 2019. godinu 

7. Prijedlog proračuna Općine Barban za 2020. g. s pripadajućim programima i 

projekcije za 2021. i 2022. g – prvo čitanje 

 

 

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

prisustvuje 11 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća. 

Na zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća dana je primjeba: 

Eduard Grgorinić - nije se pravilno ispravio zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća  

gdje je greška Poduzetnički inkubator Bičići ispravljena u Poduzetnički inkubator Šajini, što 

nije pravilno već treba pisat Poduzetnički inkubator Barban u Šajinima. 

Primjedba je jednoglasno usvojena. 

 

Nakon usvojenog ispravka za Skraćeni zapisnik 20. sjednice Općinskog vijeća i Skraćeni 

zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno. 

 

Prorada Dnevnog reda: 

Dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno. 
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Ad.1. Vijećnička pitanja 

Eduard Grgorinić - zašto nije održan sastanak predsjednika Vijeća Mjesnih odbora. 

Načelnik - svim predsjednicima Mjesnih odbora upućen je mail u devetom mjesecu da se 

pismeno očituju i uključe u izradu proračuna. To je napravio samo Mjesni odbor Šajini a 

drugi Mjesni odbori uopće se nisu očitovali. 

Eduard Grgorinić - smatra da bez obzira na aktivnosti predsjednika Mjesnih odbora 

koordinacija bi se trebala sazvati. 

Vedran Rojnić - do kada je rok za raspisivanje natječaja za izgradnju dječjeg vrtića. 

Načelnik - do 11.05.2020. godine 

Vedran Rojnić - da li su bili kontakti sa Jurcon projektom od zadnje sjednice Općinskog 

vijeća. 

Načelnik - Jurcon projektu je upućen email da se očituje što je sa našim dogovorom no do 

danas se nisu očitovali. 

Irena Jelčić - što je sa sanacijom rupa na cesti u Rebići. 

Aldo Osip - sanaciju su trebale napraviti Istarske ceste jer je tako dogovoreno sa ŽUC-om, 

ako to nije napravljeno zamolit ćemo ih još jednom a ako oni ne stižu sanaciju će učiniti 

općinski komunalni djelatnici. 

Irena Jelčić - vezano za općinska priznanja predlaže da se za probijanje ceste Rebići - Blaz 

obilježi kamenom pločom kao znak zahvalnosti učesnicima u navedenim radovima. 

Načelnik - Općina će sudjelovat u realizaciji ideje, možda bi najbolje mjesto bilo odmorište 

prema Blazu ali prije svega potrebno je iskomunicirati sa mještanima Rebići i okolnih sela. 

Edi Radola - kada će se nastavit sa postavljanjem nove javne rasvijete. 

Načelnik - kada se završi započeto nastavit će se sa postavljanjem nove javne rasvijete gdje je 

to zatraženo po Mjesnim odborima. 

 

Ad.2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona 

Načelnik je obrazložio razloge i potrebe donašanja takve Odluke jer to traži Ministarstvo 

uprave a vezano za prijavu protiv Alda Osipa, moraju se mjenjat pojedini akti u Vlastitom 

pogonu. 

Vijeće je sa 8 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa donijelo Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o osnivanju Vlastitog pogona. 

 

Ad.3. Donošenje Pravilnika o  poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje određenih 

komunanih djelatnosti na području Općine Barban 

Vijeće je sa 8 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa donijelo Pravilnik o  poslovanju Vlastitog 

pogona za obavljanje određenih komunanih djelatnosti na području Općine Barban 

 

Ad.4. Donošenje Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2019./2020. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 

2019./2020. 

 

Ad.5. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i 

smještaja u turizmu na području Općine Barban 

Načelnik - Općina Barban ima takvu Odluku ali je ona donesena samo za 2019. godinu pa je 

potrebno donijeti novu odluku u kojoj se ne navodi za koju godinu. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i 

smještaja u turizmu na području Općine Barban. 

 

Ad.6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Barban za 2019. godinu 

Za dodjelu javnih priznanja Općine Barban zaprimljeni su sljedeći prijedlozi: 
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- prijedlog Društva Trka na prstenac za dodjelu Nagrade za životno djelo Stanku 

Kancelaru 

- prijedlog načelnika Općine Barban za dodjelu Nagrade Općine Barban trvtki 

Trgometal d.o.o. Sutivanac 

- prijedlog HDZ-a Barban za Nagradu Općine Barban Branku Mohoroviću 

- prijedlog OO SDP-a Barban za Nagradu Općine Barban Mirku Buliću 

Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedloge te donijelo Odluku o dodjeli javnih priznanja 

Općine Barban za 2019. godinu 

 

Ad.7. Prijedlog proračuna Općine Barban za 2020. g. s pripadajućim programima i 

projekcije za 2021. i 2022. g – prvo čitanje 

Ana Krajcer Lovrić, pročelnica UO za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti 

obrazložila je prijedlog proračuna za 2020. godinu i projekcije s pripadajućim programima za 

2021. i 2022. godinu. 

načelnik je istaknuo da je za uvrštenje u proračun Općine Barban svoj prijedlog dostavio 

samo Mjesni odbor Šajini te vijećnik Edi Radola. 

 

Sjednica je završila u 20.35 sati. 

 

 

 

Zapisničar:                          Predsjednik Općinskog vijeća:      

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

 

 

 

 Klasa: 021-01/19-01/09 

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

Barban, 02. prosinca 2019. godine 


