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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

28. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 04. lipnja 2020. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 

 

Početak: 19.30 sati 

 

Nazočni vijećnici - Aleksa Vale, Renata Pliško, Denis Kontošić, Eduard Grgorinić, Andi 

Kalčić, Dorothy Zenzerović, Vedran Rojnić, Dalibor Frančula, Mihael Glavaš, Toni Uravić, 

Dean Maurić, Edi Radola, Irena Jelčić 

 

Odsutni vijećnici – 

  

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

načelnika,  Doris Pužar – privremena pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, prostorno 

uređenje, komunalni sustav i imovinu, Aldo Osip - voditelj Vlastitog pogona 

 

 

Zapisničar: Aldo Osip 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 26. i 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban održanih 

elektronskim putem  

2. Vijećnička pitanja 

3. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Barban 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Barban za 2019.godinu 

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe 

Pula za 2019. godinu i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za 

2019. godinu 

6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu trgovačkog 

društva Vodovod Pula d.o.o. 

7. Donošenje Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Barban u 2019. godini 

8. Razno 

 

Zamjenik predsjednikog Općinskog vijeća Vedran Rojnić otvara sjednicu, te konstatira da 

sjednici prisustvuje svih 13 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Prorada Dnevnog reda: 

Dnevni red 28. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno. 

 

1. Verifikacija zapisnika 26. i 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban održanih 

elektronskim putem  

Skraćeni zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno. 

Skraćeni zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno. 

 

2. Vijećnička pitanja 

Edi Radola - što je sa izgradnjom novog dječjeg vrtića. 
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Načelnik - odluka o odustajanju od gradnje nikad nije donesena, za sada neznamo konačno 

rješenje. 

Edi Radola - što je sa asfaltiranjem Kožljani i treba urediti autobusnu čekaonicu u Rojnići. 

Načelnik - asfaltiranje Kožljani dužan je izvršiti izvođač radova a čekaonica u Valići uredit će 

se u kratko vrijeme. 

Denis Kontošić - treba ofarbati table u smjeru Uvale Blaz, postaviti novu na Bristovcu 

(spomenik). Potrebno vratiti tablu na odmorište Sv. Ivan, dogovoriti sa Natura-Histricom i 

treba postaviti kontejnere na odmorišta. 

Irena Jelčić - potrebno postaviti (baju) kontejner za smeće u uvali Blaz. 

Dean Maurić - potrebno pronaći rješenje za smanjanje brzine u Petehima. 

Načelnik - razgovaramo sa ŽUC-om da se pronađe najbolje rješenje. 

Toni Uravić - potrebno postaviti table u Glavanima prema Manjadvorci zabranu za kamione 

jer kamioni što voze stoku često zalutaju u Manjadvorce. 

 

3. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Barban 

Prijedlog za predsjednika Općinskog vijeća Dean Maurić prihvaćen je jednoglasno. 

U 20.02 predsjedavanje Općinskim vijećem preuzima Dean Maurić. 

 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

na području Općine Barban za 2019.godinu 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Barban za 2019. godinu 

obrazložila je pročelnica Doris Pužar. 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području 

Općine Barban za 2019. godinu 

 

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

postrojbe Pula za 2019. godinu i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne 

postrojbe Pula za 2019. godinu 

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

vatrogasne postrojbe Pula za 2019. godinu i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne 

vatrogasne postrojbe Pula za 2019. godinu. 

 

6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu trgovačkog 

društva Vodovod Pula d.o.o. 

Nakon rasprave Zaključak o usvajanu Izvješća o stanju i poslovanju trgovačkog društva 

Vodovod Pula d.o.o. za razdoblje I - III 2020. godine usvojen je jednoglasno. 

 

7. Donošenje Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Barban u 2019. godini 

Pročelnica Doris Pužar objasnila je Izvješće.  

Načelnik je informirao vijećnike o izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu RH. 

Nakon rasprave Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Barban u 2019. godini prihvaćeno je jednoglasno. 

 

8. Razno 

Općinski načelnik Dalibor Paus podnosi Izvješće o aktivnostima i radnjama na području 

Općine Barban tijekom prvih 6.mjeseci 2020.godine. 

- proveden je natječaj za uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Barbanu 



3 

 

- u tijeku je izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 

na području Općine Barban 

- projekt poučnih staza 

- obavljena je revizija grobnih mjesta na groblju u Barbanu 

- provedena je javna rasprava za Urbanistički plan uređenja gosp.zone Barban- Krvavci 

i  Barban- Krvavci III. u svrhu donošenj Izmjena i dopuna urbanističkih planova 

- izrađeni su te objavljeni na javno savjetovanje Program potpora za poticanje 

poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban, te pravilnici vezani uz 

taj Program 

- postavljeni ležeći policajci (Barban) 

- donijete su Odluke- mjere za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom 

koronavirusa 

- postavljen trombin u Barbanu 

- započeli su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Rebići 

- rekonstruirana vodna mreža u Orihi 

- darovanje zemljišta u Poduzetničkoj zoni- 51 ha 

- sinergijom do zapošljavanja 

- zeleni otovci- Zvona 

- asflatirana ŽC u dužini 4500 m2 

- izvršena fasada Društvenog doma u Manjadvorci 

- uklonjene zračne instalacije vode, struje, telefona na placi u Barbanu 

- načelnik obaviještava vijećnike kako postoje zainteresirani kupci za kupnju nekretnina 

u Šajinima i to kč.br.2115/29 ko. Šajini i kč.br.2625/2 k.o. Prnjani (naselje Hrboki), te 

će se za iste obaviti procjena nekretnina naon čega će se raspisati javni natječaj 

 

 

 

Sjednica je završila u 21.00 sati. 

 

 

 

Zapisničar:                          Predsjednik Općinskog vijeća:      

Aldo Osip, v.r.             Dean Maurić, v.r. 

 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/06 

URBROJ:2168/06-02-20-2 

Barban, 04. lipnja 2020. godine 


