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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

13. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 05. listopada 2022. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 

 

Početak: 19.00 sati 

 

Nazočni vijećnici: Andi Kalčić, Dalibor Frančula, Stanko Beloč, Sandra Kolić, Nino Rojnić, 

Igor Ljubić, Dalibor Biletić, Toni Uravić, Edi Radola, Luka Camlić, Aleksa Vale, Vedran 

Rojnić, Dorothy Zenzerović 

Odsutni vijećnici: -  

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

odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, Aldo Osip - voditelj Vlastitog 

pogona 

 

Zapisničar: Aldo Osip 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu te konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika 

te se mogu donositi pravovaljane Odluke te predlaže sljedeći: 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika s održane 12. sjednice Općinskog vijeća Općine  Barban, 

2. Vijećnička pitanja, 

3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Općine Barban, 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina 

putem prikupljanja pisanih ponuda, 

5. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Barban za 2022. 

godinu, 

6. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban u 2022. godini, 

7. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Barban u području prirodnih 

nepogoda za 2023. godinu, 

8. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Općine 

Barban za 2022. godinu, 

9. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. 

godinu, 

10. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2022. godinu i 

projekcije za 2023. i 2024. godinu, 

11. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 

Barban, 

12. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Barban, 

13. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika (siječanj-

lipanj 2022. godine). 
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Predsjednik OV otvara raspravu o prijedlozima i primjedbama na predloženi dnevni red. 

 

Vijećnik Nino Rojnić predlaže nadopunu dnevnog red s točkom: “Odluka o tonskom 

snimanju sjednica Općinskog vijeća“. 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je prijedlog za nadopunom dnevnog reda odnosno da se u 

dnevni red prije Verifikacija zapisnika s održane 11. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Barban pod 1. točkom doda „Odluka o tonskom snimanju sjednica Općinskog vijeća“ na 

glasanje.  

 

Vijeće sa 5 glasa ZA i 7 glasova PROTIV nije usvojilo prijedlog nadopune dnevnog reda. 

 

Obzirom da nema drugih prijedloga za nadopunom dnevnog reda, Predsjednik OV daje 

dnevni red koji je dostavljen vijećnicima prije sjednice na glasanje. 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Dnevni red. 

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika s održane 12. sjednice Općinskog vijeća Općine  Barban 

Igor Ljubić - na prošloj sjednici Općinskog vijeća raspravljalo se o Odluci o komunalnom 

redu a u zapisniku je samo jedna rečenica iako se raspravljalo sat vremena i dosta toga 

izrečeno pa bi iz tih razloga bilo korektno da se sjednica snima. 

Načelnik - smisao zapisnika nije da se piše svaka besida već smjer rasprave u svojoj osnovnoj 

formi. 

Igor Ljubić - slažem se, ali ako se o nečemu raspravlja sat vremena a u zapisniku je samo 

jedna rečenica treba voditi računa o sadržaju pa bi zapisnici trebali biti jasniji. 

Načelnik - zapisnici se uobičajeno pišu skraćeno i smatra da bi nastao problem ako se sjednice 

snimaju, da bi to moglo utjecati na tijek rasprave i moglo bi biti zloupotrebljavano. 

Igor Ljubić - ne treba snimati samo treba pisati korektno. 

Predsjednik Općinskog vijeća Andi Kalčić dao je zapisnik na glasanje. 

 

Skraćeni zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom 

PROTIV i 2 glasa SUZDRŽANA. 

 

Ad.2. Vijećnička pitanja 

Luka Camlić - vezano za k.č. 137/1 koja je u polovini dijela Općinska, da li se zna koji je dio 

od Općine Barban? 

Načelnik - pretpostavljam da se prostor odnosi na prostor na placi iza prostora LD 

Kamenjarka. Prostor koji je u suvlasništvu ne zna se koja 1/2 je čija. Sa LD Kamenjarka nema 

sporova, postoji više solucija kako riješiti navedeni prostor, da li razvrgnućem i napraviti 

zamjenu ili nešto drugo. No još, do sada nije ništa konkretno dogovoreno, razgovori su u 

tijeku ali sa LD Kamjenarka nemamo problema te ćemo stanje prostora pokušati riješiti 

dogovorom. 

Luka Camlić - k.č. 137/9, što je sa tim prostorom, da li je to zgrada ili samo zemljište? 

Načelnik - u naravi je zgrada za koju je pokrenut postupak legalizacije a što se tiče 

identifikacije prostora treba provjeriti u sudu i katastru. 

 

U 19.20 sati sjednici pristupio vijećnik Vedran Rojnić. 

 

Edi Radola - što se može napraviti da sela Grandići i Pavlići dobiju normalnu mobilnu mrežu 

jer su sada veze nikakve? 
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Načelnik - kompletno jedno poručje od Dunaja - Rojnići - Bokordići ima problema sa TK 

mrežom. U nedavnom razgovoru sa Medenom pokušava se riješiti problem postavljanja 

antene na Bilićev vrh.  

Edi Radola - kada se misli napraviti pješačka staza za Gustovac, već je bila tri puta u 

proračunu a još nije dovršena? 

Načelnik - za navedenu stazu Općina je već izdvajala sredstva i izvršeni su nekavi radovi. S 

obzirom da se radi o turističkoj infrastrukturi to se uvijek financira iz nekakvih fondova a 

najprije je treba evidentirati kao projekt. 

Edi Radola - da li je Općina pomogla pri organizaciji skupa na Jelenskoj strani? 

Načelnik - radi se o Društvu Josip Broz Tito koje se godinama okuplja na spomeniku na 

Jelenskoj strani. Općina je jednim dijelom sanirala put koji se koristi za domaće OPG-ove te 

je sastavni dio Staze putem šparuga i posudili smo im stolove. 

Vijećnik Nino Rojnić dostavio je vijećnička pitanja putem maila na koja je načelnik pismeno 

odgovorio i čine sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad.3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama 

u vlasništvu Općine Barban 

Pročelnik Vlado Kožljan obrazložio je razloge donošenja izmjena i dopuna Odluke. 

 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o stjecanju i raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Općine Barban. 

  

Ad.4 Donošenje Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju 

nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda 

Načelnik - prema zahtjevu za kupnju zemljišta u Poslovnoj zoni Barban od strane Vedrana 

Rojnića uspijelo se riješiti imovinsko pravne odnose te nam je zainteresirani kupac predložio 

da se stavi u prodaju.  

Vedran Rojnić - navedeno zemljište je dio prostora kojeg odavno koristim i uređujem ali zbog 

imovinsko pravnih odnosa nisam mogao riješiti pitanje vlasništva. S obzirom da sam vijećnik 

Općine Barban izuzimam se od glasovanja za sve vezano za navedenu nekretninu. 

 

Vijeće je jednoglasno (12 glasova ZA) donijelo Odluku o raspisivanju i provođenju javnog 

natječaja za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda. 

 

Za provedbu natječaja iz članka 1 Odluke imenuje se povjerenstvo za raspolaganje 

nekretninama u sljedećem sastavu: 

1. Andi Kalčić, predsjednik 

2. Luka Camlić, član 

3. Aleksa Vale, član. 

te zamjena članova povjerenstva u sastavu: 

1. Dalibor Biletić, zamjenik predsjednika 

2. Sandra Kolić, zamjenica člana 

3. Edi Radola, zamjenik člana. 

 

Vijeće je za provedbu natječaja jednoglasno (12 glasova ZA) imenovalo Povjerenstvo za 

raspolaganje nekretninama. 
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Ad.5. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Barban za 2022. 

godinu 

Pročelnik Vlado Kožljan prezentirao je Izvješće te dao objašnjenje po stavkama Proračuna. 

 

Vijeće je sa 10 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donijelo 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Barban za 2022. godinu. 

 

Ad.6. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban u 2022. godini 

 

Vijeće je jednoglasno donijelo Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban u 

2022. godini. 

 

Ad.7. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Barban u području 

prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

Pročelnik Vlado Kožljan obrazložio Odluku i razloge njenog donošenja. 

 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o donošenju Plana djelovanja Općine Barban u 

području prirodnih nepogoda za 2023. godinu. 

 

Ad.8. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba društvenih djelatnosti 

Općine Barban za 2022. godinu 

 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo II. izmjene i dopune Programa javnih potreba društvenih 

djelatnosti Općine Barban za 2022. godinu. 

 

Ad.9. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu 

 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2022. godinu. 

 

Ad.10. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2022. godinu i 

projekcije za 2023. i 2024. godinu 

 

Vijeće je sa 10 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvatilo Druge 

izmjene i dopune Proračuna Općine Barban za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 

godinu. 

 

Ad.11. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području 

Općine Barban 

Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Barban dopunjuje se na način da se na dijelu 

neasfaltirane ceste dodaje k.č.br. 2291/11, k.o. Šajini, od L5100 dužine cca 225 metara. 

 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Barban. 
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Ad.12. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Barban. 

Načelnik i pročelnik objasnili su vijećnicima razloge donošenja Odluke. 

 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Barban. 

 

Ad.13. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika 

(siječanj-lipanj 2022. godine) 

Pročelnik je objasnio razloge podnošenja Polugodišnjeg izvješća. 

Načelnik - podnio Polugodišnje izvješće koje čini sastavni dio ovog zapisnika 

 

Vijeće je sa 11 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 glasom SUZDRŽANIM donijelo 

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika (siječanj-lipanj 2022. 

godine). 

 

 

Sjednica je dovršena u 20.30 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća:

    

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

 

 

KLASA: 021-05/22-01/09 

UR.BROJ: 2163-12-02-22-2 

Barban, 05. listopada 2022.god. 
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Vijećnička pitanja - Nino Rojnić 

 

1. Što je prava istina tj. što se zapravo planira graditi u Želiskima obzirom da ste dali 3 

različite izjave na web portalima, na sastanku s mještanima i na sjednici Općinskog vijeća?  

Izjavili ste da je to: „Europski romski kulturno-sportski centar“, "zgrada javnih namjena 

komercijalnog karaktera", "Romsko kulturno naselje". (pitanje Pausu) 

 

Ukoliko pomnije pročitate odgovore na novinarska pitanja i proučite zakonske odredbe 

uvidjet ćete da nema kolizije. 

 

2. Zašto niste na trošak Općine organizirali inicijativu za referendum i zatražili mišljenje 

stanovnika Barbana i Barbanštine o romskom projektu? 

Vaša obaveza kao predlagatelja u ime Općine je predložiti vijeću da donese odluke vezano uz 

takvu inicijativu obzirom na zabrinutost stanovnika. 

Svi načelnici i gradonačelnici u Istri iskoristili su zakonski propisane načine da zaustave 

projekte koji izazivaju zabrinutost stanovnika. (pitanje Pausu) 

 

Pokretanje postupka za održavanje referenduma koji bi bio na trošak općine nije u ovlastim 

načelnika već općinskog vijeća. Predlažem da isto predložite kolegama vijećnicima. 

 

3. Tko je i kako poimence glasao u točki 9. prošle Sjednice o izmjeni prostornog plana kojim 

se potencijalno omogućuje izgradnja raznih građevina javne namjene, a tako i Europsko-

romsko-kulturno-sportskog centra u Želiskima? 

Napisali ste u zapisniku da je 7 "za", 2 "protiv" i 1 "suzdržan". 

Ne postoji dokaz da se tako glasalo pa predlažem ponovno glasanje i da se u Zapisniku 

zabilježi podatak o načinu pojedinačnog glasanja sa imenom i prezimenom svakog 

vijećnika. (pitanje Kalčiću) 

 

 

4. Zašto ne ispunjavate svoju obavezu i činite financijsku štetu Općini propuštanjem 

predlaganja vijeću da donese odluku o naplati korištenja Općinske zemlje koju ste prodavali 

na natječaju i pokrene postupak rušenja bespravne ograde? 

U vašem izvještaju o radu naveli ste da je vaša domena obavljanja poslova upravljanja 

nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Barban kao i predlagati odluke, a 

prema Zapisniku sa 12. Sjednice naveli ste da odluke nema. (pitanje Pausu) 

 

Kao načelnik ispunjavam svoje obveze. Skrećem Vam pozornost da načelnik, ali i svaki 

vijećnik ili grupa vijećnika može predložiti opći akt kojim se uređuje djelokrug rada općine pa 

tako i Vi. Pozivam Vas da to učinite i na taj način, ukoliko vaši kolege vijećnici podrže Vaš 

prijedlog unaprijedite stanje u prostoru u općini, vodeći računa o zakonitosti predloženog akta 

jer veliki dio Vaših prijedloga iz gornjeg pitanja nažalost nije u ovlasti jedinica lokalne 

samouprave. Točno ste citirali dio ovlasti načelnika. 

 

5. Može li se barem jedna sjednica održati bez vašeg prijedloga o prodaji općinskog zemljišta 

bilo iz opravdanih ili neopravdanih razloga tj. morate li sve općinsko rasprodati ili možete 

ostaviti nešto za budućnost? (pitanje Pausu) 

 

Zahtjev za zainteresirane stranke je zaprimljen u Upravnom odjelu.Odluka o prodaji 

proslijeđena je na donošenje Općinskom vijeću sukladno Zakonu i Odluci Općinskog vijeća 
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Općine Barban od 12.05.2016. (SN OB 33/16). Napomena: navedeno zemljište nalazi se u 

poduzetničkoj zoni, a cilj opremanja i gradnje poduzetničke zone koja je započela prije više 

od 15 godina bio prije svega omogućiti poduzetnicima s područja Općine Barban da razviju 

svoje poslovanje i  dovesti što više poduzetnika kako bismo stvorili nova radna mjesta i nove 

prihode za Općinu te upravo osigurali budućnost žiteljima naše Općine.  
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