SKRAĆENI ZAPISNIK
2. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban
održane 30. lipnja 2021. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban
Početak: 20.00 sati
Nazočni vijećnici: Andi Kalčić, Dalibor Biletić, Dalibor Frančula, Stanko Beloč, Dorothy
Zenzerović, Sandra Kolić, Nino Rojnić, Igor Ljubić, Aleksa Vale
Odsutni vijećnici: - Nenad Filipović, Mario Pauletić, Toni Uravić i Edi Radola
Ostali nazočni: Dalibor Paus – općinski načelnik, Doris Pužar – privremena pročelnica
Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
Marina Cetina - privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i
društvene djelatnosti, Tea Sanković - viši stručni suradnik za proračun i financije,
Luka Camlić kandidat na listi SDP-a za Općinsko Vijeće Općine Barban, Aldo Osip - voditelj
Vlastitog pogona,
Zapisničar: Aldo Osip
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sa održane 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine
Barban
2. Svečana prisega vijećnika-Aleksa Vale
3. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Barban
4. Vijećnička pitanja
5. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u osnovnoj školi Jure Filipovića Barban u
školskoj 2021./2022. godini
6. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2021. godinu
za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Barban
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine
Barban
8. Odluka o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove potraživanja za komunalni
doprinos
9. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Barban za 2020. godinu
10. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2021. godinu
11.Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju n
području Općine Barban za 2021.godinu
12. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne
infrastrukture na području Općine Barban za 2021.godinu
13. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Barban za 2021. godinu
14. Razno
Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu te konstatira da sjednici prisustvuje 9 vijećnika
a vijećnik Toni Uravić očitovao se po stavkama dnevnog reda na način da je za sve točke
dnevnog reda glasao „ZA“ elektroničkim putem, tako da se mogu donositi pravovaljane
odluke.
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Prorada Dnevnog reda:
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda točkom:
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju Proračuna Općine Barban
u cijeni koštanja programa predškolskog odgoja u ustanovama drugog osnivača.
Dnevni red 2. sjednice Općinskog vijeća sa nadopunom prihvaćen je jednoglasno.
Ad.1. Verifikacija zapisnika sa održane 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
Općine Barban
Vijećnik Igor Ljubić iznio je primjedbu na Skraćeni zapisnik jer je u točkama dnevnog reda
od 2, od 5 i od 6 greškom upisano Istarska demokratska stranka a treba upisati Istarski
demokratski sabor.
Primjedba na Skraćeni zapisnik prihvaćena jednoglasno.
Skraćeni zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno.
Ad.2. Svečana prisega vijećnika-Aleksa Vale
MIROVANJE MANDATA- MARIO PAULETIĆ
Odluka SDP-a da se mandat vijećnika Maria Pauletića stavi u mirovanje te da ga u
Općinskom vijeću zamjeni kandidat s liste SDP-a Luka Camlić.
Obzirom na navedeno, svečanu prisegu izrekli su vijećnici Aleksa Vale i Luka Camlić.
Ad.3. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Barban
Stranka HDZ dostavlila je prijedlog da potpredsjednik Općinskog vijeća bude vijećnik Aleksa
Vale.
Odbor za izbor i imenovanje prihvatio je kandidaturu vijećnika Aleksa Vale, dok se je isti
potpisao pisano očitovanje o prihvaćanju kandidature za potpredsjednika Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće prihvatilo je kandidaturu vijećnika Aleksa Vale za potpredsjednika
Općinskog vijeća sa 7+1 glasom ZA i 3 glasa PROTIV.
Ad.4. Vijećnička pitanja
Igor Ljubić - što je sa prostorom gdje je bila OTP banka i da li Općina ima ambicija za kupnju
navedenog prostora.
Načelnik - nakon dobivenih saznanja da se zatvara OTP banka obavljen je razgovor sa
nadležnima i zatražen pismeni odgovor. S obzirom da se radi o prostoru gdje nisu riješeni
imovinsko pravni odnosi, tj. još se vodi kao društveno vlasništvo, korisnik Puljanka, Općina
nema osnove kako kupiti prostor i riješiti vlasništvo. Općina Barban za sada je riješila pitanje
banke u Barbanu tako što je u prostoru pošte otvoren i bankarski šalter HPB.
Nino Rojnić - prostor škole u Petehi stoji neiskorišten i prazan pa predlaže da se u njega
smjesti obitelj Batel Dalibora.
Načelnik - upoznat sa problemom obitelji Batel Dalibora. Obavljeni su razgovori sa Udrugom
Oaza koji imaju druge planove za korištenje navedenog prostora.
Igor Ljubić - prilokom primopredaje vlasti 2017. godine koliko je bilo zaduženje Općine
Barban.
Načelnik - radilo se o dugu prema dobavljačima na razini od 2.500.000,00 kuna, primopredaja
nije obavljena a danas Općina Barban nema nepodmirenih obaveza.
Ad.5. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u osnovnoj školi Jure Filipovića
Barban u školskoj 2021./2022. godini
Odluku je obrazložila Marina Cetina.
52 207 Barban, Barban 69 • Tel.: 052 567-635; 567-638 • Fax: 052 567-606
E-mail: opcina-barban@pu.t-com.hr • Web: www.barban.hr • MB 01569996

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o sufinanciranju produženog boravka u osnovnoj školi
„Jure Filipovića” Barban u školskoj 2021./2022. godini.
Ad.6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju Proračuna
Općine Barban u cijeni koštanja programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih
osnivača
Marina Cetina obrazložila je donošenje izmjena i dopuna Odluke.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju
Proračuna Općine Barban u cijeni koštanja programa predškolskog odgoja u ustanovama
drugih osnivača.
Ad.7. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2021. godinu
za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Barban
Doris Pužar obrazložila je donošenje Odluke.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine
Barban za 2021. godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Barban
Ad.8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Općine Barban
Donošenje predmetne Odluke obrazložio je načelnik.
U 20.55 sati sjednici je pristupio vijećnik Edi Radola.
Vijeće je sa 11 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Barban.
Ad.9. Odluka o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove potraživanja za
komunalni doprinos
Donošenje Odluke obrazložila je Doris Pužar.
Vijeće je sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojilo Odluku o ispravku knjiženja
iz prethodnih godina s osnove potraživanja za komunalni doprinos.
Ad.10. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Barban za 2020.
godinu
Donošenje Godišnjeg izvještaja oo izvršenju Proračuna Općine Barban za 2020.godinu
obrazložila je Tea Sanković.
Vijeće je sa 9 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Barban za 2020. godinu.
Ad.11. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2021. Godinu
U 21.55 h klub Vijećnika IDS-a zatražio stanku u trajanju od 15 min. Nastavak sjednice u
22.10 h.
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Nakon rasprave vijećnik Igor Ljubić zatražio je da se točka 11 izuzme iz dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je prijedlog o izuzimanju 11. točke iz dnevnog reda na
glasanje.
Prijedlog nije prihvaćen sa 4 glasa ZA, 6 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom.
Načelnik je po stavkama obrazložio II. izmjene i dopune Proračuna Općine Barban za 2021.
godinu.
Vijećnik Nino Rojnić izjasnio se da nije zadovoljan odgovorom načelnika i smatra da nije
dobro informiran te predlaže ponovno glasovanje.
Vijeće je sa 8 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donijelo II. izmjene i
dopune Proračuna Općine Barban za 2021. godinu.
Ad.12.Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
obrazovanju n području Općine Barban za 2021.godinu
Predmetnu odluku obrazlaže Marina Cetina.
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa donijelo Odluku o I. izmjenama i
dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju n području Općine Barban za 2021.godinu
Ad.13. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne
infrastrukture na području Općine Barban za 2021.godinu
Predmetnu odluku obrazalaže načelnik.
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa donijelo Odluku o II. izmjenama i
dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za
2021.godinu.
Ad.14. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Barban za 2021. godinu
Predmetnu Odluku obrazlaže načelnik.
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa donijelo Odluku o I. izmjenama i
dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za
2021. godinu
Ad.15. Razno
Načelnik iznosi vijećnicima polugodišnje izvješće o radu Općine Barban.
Sjednica je dovršena u 22.40 sati.
Zapisničar:

Predsjednik Općinskog vijeća:

Aldo Osip

Andi Kalčić

KLASA: 021-05/21-01/08
UR.BROJ: 2168/06-21-02-2
Barban, 30. lipnja 2021.god.
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