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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

30. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 17. rujna 2020. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 

 

Početak: 19.30 sati 

 

Nazočni vijećnici - Aleksa Vale, Renata Pliško, Denis Kontošić, Andi Kalčić, Toni Uravić, 

Dean Maurić, Edi Radola, Dorothy Zenzerović, Vedran Rojnić, Eduard Grgorinić, Mihael 

Glavaš, Dalibor Frančula, Irena Jelčić (pristupila u 20.00 sati) 

 

Odsutni vijećnici –  

 

 

Ostali nazočni: Dalibor Paus – općinski načelnik,  Doris Pužar – privremena pročelnica 

Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Marina 

Cetina - viša stručna suradnica za gospodarstvo i razvojne projekte, Tea Sanković - viša 

stručna suradnica za proračun i financije, Aldo Osip - voditelj Vlastitog pogona 

 

Zapisničar: Aldo Osip 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika sa održane 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban   

2. Vijećnička pitanja 

3. Donošenje konačnog Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu RH na području Općine Barban 

4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2020.godinu 

5.Donošenje I. Izmjena i dopuna  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 

2020.godinu 

6. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Barban za 2020. godinu  

7. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 

infrastrukture  na području Općine Barban za 2020.godinu 

8. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu na području Općine Barban za 2020. godinu 

9. Donošenje Odluke o I izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu Općine 

Barban za 2020. godinu 

10. Donošenje Odluke o I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja Općine Barban za 2020. godinu 

11. Donošnje Odluke o I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju na 

području Općine Barban za 2020.godinu 

12. Donošenje Odluke o I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Barban za 2020.godinu 

13. Odluka o zaduživanju Općine Barban 

14. Donošenje polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Barban za 2020.godinu 

15.Razno 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, te konstatira da je na sjednici prisustno 12 

vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
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Prorada Dnevnog reda: 

Načelnik općine predlaže dopunu dnevnog reda sa točkom: 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području 

Općine Barban. 

 

Dnevni red 30. sjednice Općinskog vijeća sa predloženom nadopunom prihvaćen je 

jednoglasno. 

 

1. Verifikacija zapisnika 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban   

Vijećnik Mihael Glavaš dao je primjedbu da u zapisniku nedostaje njegovo prisustvo jer je 

sjednici pristupio u 20.00 sati. Primjedba je prihvaćena jednoglasno. 

Skraćeni zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća sa predloženom nadopunom usvojen je 

jednoglasno. 

 

2. Vijećnička pitanja 

Eduard Grgorinić - što je sa objavom poziva za proračun, potrebno uređenje šumskog puta 

Šajini - Želiski, izgradnja novog dječjeg vrtića, što je sa raspisivanjem natječaja. 

Načelnik - vezano za objavu poziva za proračun, danas je objavljen na stranicama Općine 

Barban. Put od Šajini do Želiski treba pregledat i uredit. 

Denis Kontošić - na zelenom otoku nije riješen problem, na spremnicima za plastiku nije 

postavljena naljepnica za metalnu ambalažu. 

Načelnik - primjedba je proslijeđena Herculanei ali još nisu reagirali, upozorit ćemo ih 

ponovo. 

Edi Radola - zašto nije organizirana Fešta od smokve i smokvenjaka. 

Načelnik - Fešta od smokve i smokvenjaka nije organizirana zato što to ne preporuča Stožer 

civilne zaštite pa smo poštivali preporuku. 

Edi Radola - vezano za ambulantu Barban, stalni problemi sa doktorima Doma zdravlja koji 

ne pružaju adekvatnu kvalitenu uslugu pacijentima. 

Načelnik - Općinsko vijeće prije 4 godine izabralo je Dom zdravlja a problem je nastao što je 

Dr. Đuherić na porodiljnom dopustu a zamjene nisu adekvatne. Probat ćemo urigirat kod 

ravnatelja za poboljšanje usluge liječnika. 

Edi Radola - zašto još nije riješena problematika javne rasvijete u Grandićima. 

Aldo Osip - u Grandićima je problem što se pregorena rasvijeta koja je pod garancijom skida i 

šalje na popravak, kada se popravi vratit će se na pozicije. 

Vedran Rojnić - premješteni su kontejneri u Mjesnom odboru Petehi, konkretno naselju 

Poljaki, po čijem nalogu i tko određuje lokacije. 

Načelnik - kontejneri su postavljeni na postojeće lokacije od prije, premještanje se desilo bez 

znanja Općine Barban. Probleme ćemo riješiti u suradnji sa Herculaneom. 

Vedran Rojnić - vezano za zapošljavanje u Dječjem vrtiću Barban, trebale bi imati prioritet 

zapošljavanja osobe s područja Općine Barban.  

Načelnik - pitanje je van okvita Općinskog vijeća, zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću 

isključivo je u rukama predškolske ustanove, tj. Upravnog vijeća vrtića.  

Toni Uravić - problem prolaska kamiona kroz Manjadvorce. 

Načelnik - pokušat ćemo sa ŽUC-om dogovorit postavljanje tabli ograničenja prometovanja 

kamionima. 

 

3. Donošenje konačnog Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu RH na području Općine Barban 

Pročelnica Doris Pužar upoznala je vijećnike sa Prijedlogom programa.  
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Denis Kontošić - na zadnjoj sjednici vijeću je iznio primjedbe na tekst Programa, napravljen 

je ispravak ali još uvijek su nepravilnosti u pisanju brojki, neispravne tabele potrebno 

uskladiti. 

 

U 20.00 sati sjednici je pristupila Irena Jelčić. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Konačni prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.  

 

4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2020.godinu 

Tea Sanković, Viša stručna suradnica za proračun i financije iznijela je obrazloženje po 

stavkama. 

Vijeće je sa 7 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatilo 

donošenje  I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2020.godinu. 

 

5.Donošenje I. Izmjena i dopuna  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 

2020.godinu 

Tea Sanković iznijela je obrazloženje po stavkama.  

Vijeće je sa 7 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatilo 

donošenje I. Izmjena i dopuna  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 

2020.godinu. 

 

6. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Barban za 2020. godinu  

Načelnik je iznio obrazloženje Odluke. 

Vijeće je sa 7 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatilo Odluku 

o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Barban za 2020. godinu.  

 

7. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 

infrastrukture  na području Općine Barban za 2020.godinu 

Načelnik je iznio obrazloženje Odluke. 

Vijeće je sa 7 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatilo Odluku 

o I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture  na području Općine 

Barban za 2020.godinu. 

 

8. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi i zdravstvu na području Općine Barban za 2020. godinu 

Marina Cetina, Viša stručna suradnica za gospodarstvo i razvojne projekte je iznijela 

obrazloženje Odluke. 

Vijeće je sa 7 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatilo Odluku 

o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na 

području Općine Barban za 2020. godinu. 

 

9. Donošenje Odluke o I izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu 

Općine Barban za 2020. godinu 

Marina Cetina je iznijela obrazloženje Odluke. 

Vijeće je sa 7 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatilo Odluku 

o I izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu Općine Barban za 2020. godinu. 
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10. Donošenje Odluke o I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja Općine Barban za 2020. godinu 

Marina Cetina je iznijela obrazloženje Odluke. 

Vijeće je sa 7 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatilo Odluku 

o I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine 

Barban za 2020. godinu. 

 

11. Donošnje Odluke o I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 

obrazovanju na području Općine Barban za 2020.godinu 

Marina Cetina je iznijela obrazloženje Odluke. 

Vijeće je sa 7 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatilo Odluku 

o I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine 

Barban za 2020.godinu. 

 

12. Donošenje Odluke o I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Barban za 2020.godinu 

Marina Cetina je iznijela obrazloženje Odluke. 

Vijeće je sa 7 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatilo Odluku 

o I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Barban za 

2020.godinu. 

 

13. Odluka o zaduživanju Općine Barban 

Tea Sanković i načelnik obrazložili su Odluku. 

Vijeće je sa 8 glasova ZA, 5 glasova PROTIV prihvatilo Odluku o zaduživanju Općine 

Barban. 

 

14. Donošenje polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Barban za 

2020.godinu 

Vijeće je sa 8 glasova ZA, 5 glasova PROTIV prihvatilo donošenje polugodišnjeg izvješća o 

izvršenju Proračuna Općine Barban za 2020.godinu. 

 

15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Barban 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Barban. 

 

 

 

Sjednica je završila u 21.55 sati. 

 

Zapisničar:                          Predsjednik Općinskog vijeća:      

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

 

 

KLASA: 021-05/20-01/08 

UR.BROJ:2168/06-02-20-2 

Barban, 17. rujna 2020. godine 


