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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

5. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 02. prosinca 2021. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 

 

Početak: 19.00 sati 

 

Nazočni vijećnici: Andi Kalčić, Dalibor Frančula, Stanko Beloč, Dorothy Zenzerović, Sandra 

Kolić, Nino Rojnić, Igor Ljubić, Aleksa Vale, Toni Uravić, Luka Camlić 

Odsutni vijećnici: Vedran Rojnić 

 

Elektroničkim putem se izjasnilo dvoje vijećnika Edi Radola i Dalibor Biletić. 

Edi Radola prihvaća dnevni red a po svim ostalim točkama dnevnog reda je SUZDRŽAN. 

Dalibor Biletić prihvaća dnevni red te po svim točkama dnevnog reda glasa ZA. 

 

Ostali nazočni: Dalibor Paus – općinski načelnik, Vlado Kožljan -  pročelnik Upravnog 

odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, Sara Brgić – ravnateljica dječjeg 

vrtića   

 

Zapisničar: Aldo Osip 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika s održane 4.sjednice Općinskog vijeća Općine  Barban 

2. Vijećnička pitanja 

3. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Barban 

5. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o broju studentskih stipendija u 

akademskoj godini 2021./2022. 

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka iz Proračuna Općine Barban za razdoblje od 1. siječnja do 14. travnja 2021. 

godine 

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka iz Proračuna Općine Barban za razdoblje od 10. lipnja do 31. prosinca 2021. 

godine 

8. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Općine Barban za 2020. godinu 

9. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2021. Godinu 

10. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 

Općine Barban za 2021. godinu 

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

predškolskog odgoja Općine Barban za 2021. godinu 

12. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi i zdravstvu Općine Barban za 2021. godinu 

13. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju 

Općine Barban za 2021. godinu 

14. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Barban za 2021. godinu 

15. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Općine Barban za 2021. godinu 

16. Prijedlog Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja. 
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17. Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2021. godinu 

18. Razno 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu te konstatira da sjednici prisustvuje  10 

vijećnika, a vijećnici Edi Radola i Dalibor Biletić glasali su elektroničkim putem, tako da se 

mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Prorada Dnevnog reda: 

Sa dnevnog reda povlači se točka 3. prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom redu.  

Zbog prisustva ravnateljice Dječjeg vrtića Tratinčica, Sare Brgić predlaže se da se na dnevni 

red na mjesto točke 3. prebaci točku 16. Prijedlog Odluke o iznosima sufinanciranja programa 

predškolskog odgoja. 

Dnevni red sa navedenim izmjenama prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika s održane 4. sjednice Općinskog vijeća Općine  Barban 

Skraćeni zapisnik 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban prihvaćen je sa 11. glasova ZA 

i 1 SUZDRŽANIM glasom. 

 

Ad.2. Vijećnička pitanja 

Nino Rojnić - postavlja pitanje da je u utorak 23.11.2021. godine u Općini Barban bio 

zainteresirani kupac za zemljište na Punteri te da mu je Aldo Osip rekao da će na sjednici 

Općinskog vijeća biti rješavanje natječaja za navedeno zemljište. 

Aldo Osip - točno je da je stranka zainteresirana za zemljište na Punteri bila u Općini Barban 

te joj je rečeno da se navedeno zemljište može kupiti samo putem natječaja o čemu Odluku 

donosi Općinsko vijeća. 

Načelnik - upoznao Općinsko vijeće o problemu za navedeno zemljište  te naveo da su još 

sporne neke stvari vezano sa braćom Mirković i Mirom Mirkovićem. 

Aleksa Vale - potvrdio navedene probleme koje je iznio načelnik te pojasnio proceduru o 

problemima za navedeno zemljište.  

 

Ad.3. Prijedlog Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja. 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Tratinčica, Sara Brgić upoznaje vijećnike sa problematikom 

financiranja, te troškovima kojima je ustanova suočena i navela da sadašnja cijena vrtića je još 

od 2019. godine a da troškovi hrane, energenti i dr. su enormno porasli. 

Pročelnik Vlado Kožljan upoznao je vijećnike sa predloženom Odlukom. 

Načelnik je istaknuo da je Odluka predložena po uzoru na cijene vrtića iz susjednih Općina i 

na način pozitivnog financijskog poslovanja Dječjeg vrtića. 

Toni Uravić - potrebno bi bilo organizirati rad u vrtiću cijelu godinu da ne bude zatvoren u 8. 

mjesecu.  

Aldo Osip - Upravno vijeće vrtića ima ideju da se dogovori sa susjednim Općinama da jedan 

vrtić radi. 

Odluka o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja donesena je sa 11 glasova 

ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom. 

 

Ad.4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Barban 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Barban 

donesena je sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom. 
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Ad.5. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o broju studentskih 

stipendija u akademskoj godini 2021./2022. 

Pročelnik Vlado Kožljan upoznao je vijećnike sa predloženom Odlukom. 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj 

godini 2021./2022. donesena je sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom. 

 

Ad.6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka iz Proračuna Općine Barban za razdoblje od 1. siječnja do 14. travnja 2021. 

godine 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna 

Općine Barban za razdoblje od 1. siječnja do 14. travnja 2021. godine donesena je sa 11 

glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom. 

 

Ad.7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka iz Proračuna Općine Barban za razdoblje od 10. lipnja do 31. prosinca 2021. 

godine 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna 

Općine Barban za razdoblje od 10. lipnja do 31. prosinca 2021. godine donesena je sa 11 

glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom. 

 

Ad.8. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Općine Barban za 2020. godinu 

Odluka o raspodjeli rezultata Općine Barban za 2020. godinu donesena je sa 11 glasova ZA i 

1 SUZDRŽANIM glasom. 

 

Ad.9. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2021. godinu 

Odluka o III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2021. godinu donesena je sa 11 

glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom. 

 

Ad.10. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 

Općine Barban za 2021. godinu 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Barban za 

2021. godinu donesena je sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom. 

 

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

djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban za 2021. godinu 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog 

odgoja Općine Barban za 2021. godinu donesena je sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM 

glasom. 

 

Ad.12. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Barban za 2021. godinu 

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

Općine Barban za 2021. godinu donesena je sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom. 

 

Ad.13. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 

obrazovanju Općine Barban za 2021. godinu 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Barban 

za 2021. godinu donesena je sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom. 
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Ad.14. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Barban za 2021. godinu 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Barban za 2021. godinu donesena je sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM 

glasom. 

 

Ad.15. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Općine Barban za 2021. godinu 

Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Barban za 2021. godinu donesena je sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM 

glasom. 

 

Ad.16. Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2021. godinu 

Pristigla su dva prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Barban za 2021. godinu. 

Branko Blažina predložio je da se Tarciziu Bastijanić dodjeli Nagrada za životno dijelo. 

Društvo Trka na prstenac predložilo je da se Brunu Kožljan dodjeli Nagrada Općine Barban. 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Barban za 2021. godinu donesena je sa 11 glasova 

ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom. 

Nagrada za životno dijelo dodjeljuje se Tarciziu Bastijanić. 

Nagrada Općine Barban dodjeljuje se Brunu Kožljan. 

 

18. Razno 

 

 

Sjednica je dovršena u 20.30 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

      

Aldo Osip, v.r.       Andi Kalčić, v.r. 

 

KLASA: 021-05/21-01/14 

UR.BROJ: 2168/06-21-02-2 

Barban, 02. prosinca 2021.god. 
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