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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

14. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 28. studenog 2022. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 

 

Početak: 19.00 sati 

 

Nazočni vijećnici: Andi Kalčić, Dalibor Frančula, Sandra Kolić, Nino Rojnić, Igor Ljubić, 

Edi Radola, Luka Camlić, Vedran Rojnić, Dorothy Zenzerović 

Odsutni vijećnici: - Stanko Beloč, Toni Uravić, Dalibor Biletić, Aleksa Vale, 

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 9 vijećnika 

te se mogu donositi pravovaljane Odluke te predlaže sljedeći: 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika s održane 13. sjednice Općinskog vijeća Općine  Barban, 

2. Vijećnička pitanja, 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje Sporazuma o zajedničkom 

sufinanciranju troškova obavljanja poslova izdavanja akata temeljem Zakona o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, 

4. Donošenje Odluke 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, 

5. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti sakupljanja napuštenih i 

izgubljenih životinja te njihovog zbrinjavanja Gradu Pula-Pola, 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora za prodaju 

nekretnina k.č. 2756/28 i 1477/29 k.o. Prnjani, 

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

putem prikupljanja pisanih ponuda, 

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

Barban, 

9. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Barban za 2022. godinu, 

10. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Barban za 

razdoblje srpanj - rujan 2022. godine 

11. Prijedlog Proračuna Općine Barban za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. 

godinu – I. čitanje 

 

Predsjednik OV otvara raspravu o prijedlozima i primjedbama na predloženi dnevni red. 

 

Vijećnik Nino Rojnić predlaže nadopunu dnevnog red tako da se za 1. točku uvrsti “Odluka o 

tonskom snimanju sjednica Općinskog vijeća“. 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je prijedlog za nadopunom dnevnog reda na glasanje. 
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Vijeće je jednoglasno prihvatilo Dnevni red sa dodanom točkom, pod 1. točkom  „Odluka o 

tonskom snimanju sjednica Općinskog vijeća“. 

 

Ad.1. Odluka o tonskom snimanju sjednica Općinskog vijeća 

 

Vijeće prihvaća da se 14. sijednica Općinskog vijeća tonski snima. 

 

Ad.2. Verifikacija zapisnika s održane 13. sjednice Općinskog vijeća Općine  Barban 

 

Skraćeni zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 8 glasova ZA i 1 glasom 

PROTIV. 

 

Ad.3. Vijećnička pitanja 

Edi Radola - interesira ga od kuda se financirala staza u Orihima i zašto nije uređena staza u 

Grandićima koja je započeta i bila u proračunu? 

Načelnik - staza putem špilja koja prolazi kod Orihi prijavljena je od strane Turističke 

zajednice Barban. 

 

U 19.10 sati sjednici Općinskog vijeća pristupio vijećnik Aleksa Vale. 

 

Edi Radola - smatra da je TZ Barban pod ingerencijom Općine Barban i morala bi voditi 

računa o potrebama Općine pa tako i voditi računa o stazi u Grandićima. 

Načelnik - staza putem špilja postoji odavno, a sada je uređen dio staze koji je bio 

neprohodan. 

Edi Radola - zašto se po naseljima optika postavlja na stupove, a ne podzemno? 

Projekt vodi Hrvatski Telekom i zbog kratkog roka projekta stavljaju se stupovi da bi 

realizacija bila u rokovima. 

Edi Radola - trebalo bi urediti smetlište kod kamenoloma Strižnjak. 

Načelnik - ne postoji razlog da se stvaraju divlji deponiji jer postoji organiziran odvoz 

krupnog otpada i može se koristiti reciklažna dvorišta na svom području Puljštine. Navedeni 

deponij ćemo pregledat i sanirat.  

Vedran Rojnić - mještanin Naselja Petehi, Danijel Kalebić traži da se postavi kamera za 

mjerenje brzine u Petehima.  

Načelnik - poznat nam je problem brzine u naselju Petehi, nadavno su bili na terenu 

projektanti koji će predložit rješenje problema. 

Igor Ljubić - što je sa asfaltiranjem igrališta u Želiskima? 

Načelnik - bit će realizirano do kraja godine. 

Igor Ljubić - što je sa pokrivanjem jednog dijela doma Sv. Pavao i što je sa ugradnjom klima 

uređaja u domu? 

Načelnik – rekonstrukcija djela krova je u planu za 2023. godinu, a klima uređaj će biti 

ugrađen uskoro. 

 

Nino Rojnić - Zašto u Zapisniku sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban nije 

naveden odgovor na vijećničko pitanje broj 3. i nije naveden podatak o poimeničnom 

glasovanju vijećnika koji su za izmjene prostornog plana čime ne postoji dokaz da je 

glasovano za izmjene kojima se omogućuje veća gradnja po pojedinoj čestici za sportske i 

društvene centre te dozvoljena interpolacija tj. povezivanje objekata sa više čestica čime je u 

potpunosti omogućena gradnja raznih centara poput romskog centra za što su stanovnici 

pokazali ogromnu zabrinutost? (pitanje Kalčiću) 
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Andi Kalčić - Dokaz o tome kako se glasalo postoji i to je upravo zapisnik s prošle sjednice u 

kojem je navedeno isto što se i naveli sami - prijedlog je usvojen sa 7 glasova za, 2 glasa 

protiv i 1 suzdržanim glasom. Poimenično se nije glasalo jer nije bilo potrebe, a sukladno 

članku 117. Poslovnika OV (stavak 2), poimenično se glasuje u slučaju da se dizanjem ruku 

ne može točno utvrditi rezultat glasovanja ili ako Vijeće odluči da se glasa poimenično 

(stavak 4 istog članka). 

 

Nino Rojnić - Zašto se predlaže proračun koji nastavlja plan rasprodaje Općinske imovine, 

zemljišta, neracionalnog trošenja, a sada i zaduživanja za pokrivanje krive financijske 

procjene što je vidljivo usporedbom tablica prošlogodišnje procjene i ovogodišnjeg 

proračuna? (pitanje predlagatelju) 

 

Prošlogodišnja procjena za 2023. godinu 

Prihod =14.200.000 KN 

Rashod = 13.826.000 KN 

Višak = 374.000 KN 

 

Sadašnji prijedlog za 2023. godinu 

Prihod = 13.535.729 KN 

Rashod = 16.213.491 KN 

Manjak = -2.677.761 KN 

 

Načelnik – ovo nije pitanje nego mišljenje i ono je krivo odnosno krivi je Vaš zaključak, a 

više o ovoj temi će kasnije govoriti pročelnik Vlado Kožljan. 

 

Nino Rojnić - Zašto se prema Točki 7. dnevnog reda 14. sjednice ponavlja natječaj za prodaju 

zemljišta K.O Prnjani K.Č. 1293/7 kojim se pogoduje jednoj osobi i radi šteta proračunu jer se 

traži manji iznos od onog koji je Općina dobila na prošlom natječaju te zašto nije prihvaćen 

prijedlog da se proda samo onaj dio npr. 2 metra od udaljenosti od krova objekta jer se ovim 

načinom poziva ljude da ograde onoliko Općinske zemlje koliko žele i besplatno je koriste te 

istu kupe za mali novac? (pitanje predlagatelju) 

 

Načelnik – imamo zahtjev da se zemljište stavi u prodaju i odluku da li će se prodati ili ne 

donosi Općinsko vijeće. 

 

Nino Rojnić - Zašto se ne koriste sposobnosti zaposlenika naše Općine tokom proteklih 6 

godina za rješavanje nelegalnih objekata već se predlaže sporazum sa drugim općinama čime 

se za političku reklamu stvara dodatni trošak Općini uz postojeći trošak koji Općina ima za 

plaću za predsjednika jedne političke stranke? (pitanje predlagatelju) 

 

Općina ima plaću za načelnika kao i sve ostale općine. Za legalizaciju nije nadležna Općina 

(što i piše u obrazloženju), a sporazum potpisuju jedinice lokalne samouprave zajedno sa 

županijom. Svima je u interesu da se takva pitanja što brže rješavaju, a trenutno nedostaju 

kadrovi i na ovaj se način planira zajednički rješiti taj problem (što također piše u 

obrazloženju akta). 

 

Ad.4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje Sporazuma o 

zajedničkom sufinanciranju troškova obavljanja poslova izdavanja akata temeljem 

Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

http://www.barban.hr/


 

52 207 Barban, Barban 69  •  Tel.: 052 567-635; 567-638 • Fax: 052 567-606 

E-mail: info@barban.hr  • Web: www.barban.hr  • MB 255559 

 

Načelnik je objasnio razloge donošenja navedene Odluke. Razlog zbog kojeg će se potpisati 

ovaj sporazum je jednostavno nedostatak radne snage kojeg se planira riješiti zajednički s 

ostalim JLS-ovima i Istarskom županijom na ovaj način. 

 

Vijeće je sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijelo Odluku o davanju suglasnosti za 

prihvaćanje Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju troškova obavljanja poslova 

izdavanja akata temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. 

 

Ad.5. Donošenje Odluke 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 

 

Pročelnik Vlado Kožljan i načelnik objasnili su svrhu i razloge donošenja Odluke. Ukupni 

iznos koliko će Općina izdvojiti za adaptaciju i opremanje bolnice je okvirno 132.000,00 kn 

(ovisno o cijenama na tržištu obzirom na to da će se provoditi javna nabava te nije sigurno 

koliko će koštati radovi i opremanje u nadolazećem razdoblju). Ukoliko bude veći iznos, 

izmijena će biti ponovno na glasanju na OV.  

 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku 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. 

 

Ad.6. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti sakupljanja napuštenih i 

izgubljenih životinja te njihovog zbrinjavanja Gradu Pula-Pola 

 

Odluku su obrazložili pročelnik Vlado Kožljan i načelnik – vijeće je u svibnju 2022. godine 

donijelo odluku o komunalnim djelatnostima na području OB temeljem koje je i predmetna 

djelatnost proglašena komunalnom djelatnošću. OB nema smještaj/azil za životinje stoga se 

predlaže da se donese ova odluka kako bi se napuštene životinje zbrinjavale u Puli gdje azil 

postoji. 

 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o povjeravanju komunalne djelatnosti sakupljanja 

napuštenih i izgubljenih životinja te njihovog zbrinjavanja Gradu Pula-Pola. 

 

Ad.7. Donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora za 

prodaju nekretnina k.č. 2756/28 i 1477/29 k.o. Prnjani 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje da je najpovoljnija ponuda za prodaju nekretnina 

k.č. 2756/28 i 1477/29 k.o. Prnjani ponuditelja Vedrana Rojnića, Poljaki 23, 52 207 Barban, 

OIB 90774238095 s ponuđenom cijenom od 271.000,00 kuna, te se predlaže općinskom 

vijeću prihvaćanje iste. 

Vijećnik Vedran Rojnić zatražio je da ga se izuzme iz postupka glasovanja. 

 

Vijeće je jednoglasno (9/9) donijelo Odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude i sklapanju 

ugovora za prodaju nekretnina k.č. 2756/28 i 1477/29 k.o. Prnjani. 

 

Ad.8. Donošenje Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju 

nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda 
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Načelnik je obrazložio prijedlog prodaje. 

Prodaji se izlažu nekretnine: 

- k.o. Prnjani, k.č.br. 1293/7, vlasništvo Općine Barban, građevinsko zemljište u naravi 

dvorište, izgrađeno zemljište, početna cijena 76.400,00 (119,07 kn/m2) 

- k.o. Sutivanac, k.č.br. 212, vlasništvo Općine Barban, građevinsko zemljište u naravi 

oranica, početna cijena 24.500,00 kuna (136,03 kn/m2) 

 

Aleksa Vale postavio je pitanje da li postoji mogućnost da Vijeće usvoji određeni 

akt/zaključak koji bi olakšao i ubrzao proceduru rješavanja sličnih imovinsko-pravnih pitanja 

obzirom na to da ih u našoj Općini ima podosta? 

  

Načelnik je pojasnio da općina ne može zakonski direktno nekome prodati zemljište neovisno 

o kojoj se parceli radi. Bilo da se radi o okućnici ili o nekoj drugoj parceli, javni natječaj mora 

se provesti i Vijeće ne može usvojiti nikakav dokument kojim bi se ovakva i slična pitanja 

mogla brže rješavati. Potrebno je apelirati prema višim tijelima da se zakonski reguliraju 

slična pitanja. 

 

Vijeće je sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijelo Odluku o raspisivanju i provođenju 

javnog natječaja za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda. 

 

 

Ad.9. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području 

Općine Barban 

Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke. 

 

Predlaže se dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama sa: 

k.č.br. 2497/1 i k.č.br. 2292/1, k.o. Šajini, cca 230m 

k.č.br.  434/1, k.o. Šajini do k.č.br. 3, cca 100 m 

k.č.br. 1676/1, k.o. Šajini, cca 320 m 

k.č.br. 4028/2, 77/1 ZGR, 76/ZGR, 75/1ZGR i 75/2ZGR, 1108/3, 1108/1 k.o. Gočan, cca 150 m 

k.č.br. 678/1, 677/2, 2024/1, 625, 626, 630/1, k.o. Sutivanac, cca 100 m 

 

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

području Općine Barban. 

 

 

Ad.10. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Barban za 2022. godinu 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja su sljedeći: 

- KUD Barban predlaže dodjelu nagrade Općine Barban Željku Glavašu iz Bičići 

- Općina Barban predlaže dodjelu nagrade Općine Barban tvrtki Dragon Bajun d.o.o. iz 

Sutivanca. 

 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Barban za 2022. 

godinu. 

  

Ad.11. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Barban za 

razdoblje srpanj - rujan 2022. godine 

Izvješće je obrazložio pročelnik Vlado Kožljan. 
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Ad.12. Prijedlog Proračuna Općine Barban za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. 

godinu – I. čitanje 

Pročelnik Vlado Kožljan prezentirao je 1. čitanje proračuna Općine Barban za 2023. godinu. 

 

 

Sjednica je završila u 21.30 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća:

    

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

 

 

KLASA: 021-05/22-01/10 

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

Barban, 28. studeni 2022.god. 
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