
Na temelju članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 

12/18, 60/21 i 4/22) Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 28. studenog 

2022. godine donosi   

 

ODLUKU 

 o davanju suglasnosti za prihvaćanje Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za 

adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za 

ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost za preuzimanje dijela kreditne obveze za adaptaciju i 

opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju 

„Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno od strane općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarske 

županije. 

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Barban da u ime Općine Barban potpiše Sporazum o 

sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u 

Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, a koji čini 

sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave. 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Barban za potpisivanje posebnog Ugovora o sufinanciranju dijela 

kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici 

za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno u ukupnom iznosu od 

132.166,07 kuna, u razdoblju od 2023. do 2034. godine. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban“. 
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Barban, 28. studenog 2022. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelj za donošenje Akta sadržan je u članku 24. Statuta Općine Barban („Službene 

novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22). 

  

 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA  

Specijalna bolnica Rovinj, Istarska županija te gradovi i općine u Istarskoj županiji (osim 

općine Višnjan) potpisali su Pismo namjere o ostvarivanju suradnje na realizaciji Projekta 

rekonstrukcije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i 

rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno.  

Pismom namjere utvrđen je zajednički interes i namjera suradnje u realizaciji Projekta 

rekonstrukcije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici Rovinj na 

nekretnini k.č. 3147/Z k.o. Rovinj. Svrha realizacije predmetnog projekta je osiguravanje 

pružanja kvalitetnih zdravstvenih usluga kroz multidisciplinarni pristup, s ciljem postizanja 

poboljšanja funkcionalnih sposobnosti i aktivnosti djeteta te podizanja razine neovisnosti 

sukladno njihovim mogućnostima, uključujući obitelj u sveobuhvatne rehabilitacijske 

programe.  

Sporazumom se predviđa kako će Istarska županija, gradovi i općine u Istarskoj županiji 

sufinancirati kreditnu obvezu za potrebe adaptacije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju. 

Udio Općine Barban iznosio bi 132.166,07 kuna. 

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Akta kao u prijedlogu.  

 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Za provedbu ovog Akta potrebno je osigurati financijska sredstva u proračunima Općine Barban 

u razdoblju od 2023. do 2034. godine. 


