SKRAĆENI ZAPISNIK
3. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban
održane 15. rujna 2017. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban
Početak: 20.00 sati
Nazočni vijećnici - Toni Uravić, Renata Pliško, Dorothy Zenzerović, Mihael Glavaš, Andi
Kalčić, Denis Kontošić, Mirko Bulić, Vedran Rojnić, Aleksa Vale, Irena Jelčić, Dean Maurić,
Edi Radola (kasnije pristupio)
Odsutni vijećnici – Dalibor Frančula,
Ostali nazočni: Dalibor Paus – općinski načelnik, Dalibor Biletić - zamjenik općinskog
načelnika, Vlado Kožljan – viši stručni suradnik za proračun i financije, Aldo Osip – referent,
Doris Frančula - viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte
Zapisničar: Aldo Osip
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika 2. sjednice Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja
3. Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Barban
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Barban za 2017. godinu
5. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2017. godinu za
redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Barban
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Barban
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
8. Zamolba Purisa d.d. u stečaju, Pazin za oslobođenje obveze plaćanja komunalne naknade
za farmu Barban
9. Zamolba Nandija Radole o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine
Barban

Prorada Dnevnog reda:
Predsjednik Općinskog vijeća Toni Uravić otvara sjednicu, te konstatira da sjednici
prisustvuje 11 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Nakon otvaranja sjednice Općinskog vijeća, vijećnik Dean Maurić potpisao je prisegu
općinskog vijećnika.
Prije početka rada sjednice načelnik je predstavio novu djelatnicu u Općini Barban, Doris
Frančula, mag.iur., koja obavlja poslove kao viša stručna suradnica za gospodarstvo,
poduzetništvo u razvojne projekte.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je nadopunu dnevnog reda na način da se uvrsti pod
točkom 6. Donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine
Barban, a pod točkom 11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka upisa prava vlasništva
Općine Barban na nerazvrstanim cestama, te isti dao na glasovanje zajedno sa nadopunama.
Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Ad.1. Verifikacija zapisnika 2. sjednice Općinskog vijeća
Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je prihvaćen.
U 19,40 sati sjednici je pristupio vijećnik Edi Radola.
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Ad.2. Vijećnička pitanja
Vijećnik Aleksa Vale zatražio je informaciju o Poduzetničkom inkubatoru Šajini.
Načelnik je podnio izvještaj, projekat se financira iz europskih fondova. Dinamika provedbe
projekta je da se prva tri mjeseca vrše pripremni radovi (provedba javne nabave), nakon čega
će se raspisati natječaj za izvođenje građevinskih radova i drugih radova vezanih za
rekonstrukciju objekta kako bi se nakon dovršetka mogle obavljati djelatnosti za koje će biti
zainteresirani određeni poduzetnici.
Vijećnik Denis Kontošić predložio je da bi bilo dobro da načelnik u pisanom obliku dostavi
vijećnicima izvješće o aktivnostima od predhodne sjednice. Načelnik je prihvatio prijedlog.
Vijećnik Denis Kontošić - Barbanski obrtnički sajam bio je predviđen i za to su bila
predviđena sredstva županijske potpore u iznosu od 10.000,00 kuna i 3.000,00 kuna od
Obrtničke komore, a sve u svrhu besplatnog izlaganja i predstavljanja malih poduzetnika i
obrtnika.
Načelnik - Općina Barban je premala sredina za održavanje takvog oblika sajma sa čime su
se složili poduzetnici i obrtnici, da oblik sajma kakav je bio prethodnih godina nije imao neki
smisao. Općina će pojačavati projekte koji imaju opravdanost postojanja, kao npr. Fešta od
smokve, Smotra ulja i dr.
Vijećnica Dorothy Zenzerović - koliko je konkretno bilo izlagača na prethodnim sajmovima.
Vijećnik Denis Kontošić - sve se može vidjeti u općinskoj administraciji.
Vijećnik Edi Radola - kada će se nastaviti postavljanje nove turističke signalizacije,
označavanja kuća za odmor i apartmana.
Načelnik - u 2017. godini postavljeno je dosta turističke signalizacije. Nisu dobivena nikakva
sredstva iz nekih drugih oblika financiranja već je Općina preuzela obvezu podmirenja
troškova u iznosu od 60.000,00 kuna za signalizaciju. Općina zajedno sa Turističkom
zajednicom planirat će postavljanje turističke signalizacije u 2018. godini ali na način da to
bude planirano - realizirano.
Vijećnik Edi Radola - zašto nije osiguran prijevoz učenika za Osnovnu školu Barban.
Načelnik - Općinu nitko nije upoznao sa navedenim problemom, što nije bio ni u obvezi. Po
saznanju, načelnik navodi da je navedeni problem riješen privremenim prijevoznikom.
Vijećnik Edi Radola - zašto nitko od vijećnika HDZ-a nije bio na potpisivanju Ugovora za
Poduzetnički inkubator Šajini.
Načelnik - poziv za potpisivanje Ugovora bio je upućen samo načelniku.
Vijećnik Mirko Bulić - Barbanski obrtnički sajam je proračunska manifestacija, zašto se to
može promjeniti bez Općinskog vijeća kad je predviđena u proračunu kao trošak. Kako
program manifestacija može mijenjati sam načelnik?
Načelnik - o proračunu i programima u 2017. godini, kako se provodio do izbora, kako su
Boćarski klub Šajini i drugi dobivali sredstva, najbolje znate i sami.
Vlado Kožljan - programske stavke kroz programe načelnik sam odlučuje, može ih
povećavati, smanjivati ili staviti na nulu.
Vijećnik Dean Maurić - veliki broj građana žali se na internet linije koje slabo funkcioniraju,
potrebno je zatražiti poboljšanje linija.
Ad.3. Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Barban
Načelnik je predložio da sastav komisija sačinjavaju po članstvu: 2 člana IDS-a, 2 člana SDPa i 1 član HDZ-a. Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog i imenovalo radna tijela
Općinskog vijeća Općine Barban.
Odbor za Statut, Poslovnik i druge akte
1. Dorothy Zenzerović, predsjednik
2. Dalibor Frančula, član
3. Mirko Bulić, član
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4. Eduard Grgorinić, član
5. Aleksa Vale, član
Odbor za mjesnu samoupravu
1. Ana Kontošić, predsjednik
2. Dalibor Frančula, član
3. Mario Verbanac, član
Komisija za proračun, financije i gospodarstvo
1. Dorothy Zenzerović, predsjednik
2. Renata Pliško, član
3. Mirko Bulić, član
4. Denis Kontošić, član
5. Aleksa Vale , član
Komisija za predstavke i pritužbe građana
1. Mario Verbanac, predsjednik
2. Mihael Glavaš, član
3. Vedran Rojnić, član
Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i turizam
1. Denis Kontošić, predsjednik
2. Andi Kalčić, član
3. Stanko Beloč, član
4. Ivan Brgić, član
5. Valter Radola, član
Komisija za zdravstvo i socijalnu skrb
1. Irena Jelčić, predsjednik
2. Dean Maurić, član
3. Denis Milevoj, član
4. Dorothy Zenzerović, član
5. Renata Pliško, član
Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
1. Igor Ljubić, predsjednik
2. Milio Bulić , član
3. Aleksa Vale, član
4. Dalibor Frančula, član
5. Mihael Glavaš, član
Komisija za dodjelu općinskih nagrada i priznanja
1. Edi Radola, predsjednik
2. Dalibor Frančula, član
3. Zlatko Roce, član
Vijeće za dodjelu koncesije za pomorsko dobro
1. Dorothy Zenzerović, predsjednik
2. Edi Camlić, član
3. Edi Radola, član
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Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
1. Edi Radola, predsjednik
2. Dalibor Frančula, član
3. Ljubica Kolić, član
Komisija za izradu Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem
1. Vedran Rojnić, predsjednik
2. Toni Uravić, član
3. Dorothy Zenzerović, član
4. Edi Camlić, član
5. Edi Radola, član
Komisija za općinske granice
1. Mihael Glavaš, predsjednik
2. Milan Mirković, član
3. Denis Milevoj, član
Ad.4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Barban za 2017. godinu
Vlado Kožlja, stručni suradnik za proračun i financije upoznao je vijećnike sa stavkama
izvještaja. Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju
proračuna Općine Barban za 2017. godinu.
Ad.5. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2017. godinu
za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Barban
Načelnik je obrazložio navedenu Odluku po stavkama. Općinsko vijeće jednoglasno je
prihvatilo Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2017. godinu
za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Barban
Ad.6. Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Barban.
Načelnik je obrazložio Odluku i svrhu njenog donošenja.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom
računu Općine Barban.
Ad.7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Barban
Načelnik je obrazložio obvezu donošenja takve Odluke jer se radi o usklađenju sa novim
Zakonom o građenju i novim procedurama.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban
Ad.8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Vlado Kožljan upoznao je prisutne sa sadržajem Odluke te obrazložio Odluku po stavkama.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
socijalnoj skrbi.
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Ad.9. Zamolba Purisa d.d. u stečaju, Pazin za oslobođenje obveze plaćanja komunalne
naknade za farmu Barban
Rasprava:
Načelnik je upoznao vijećnike sa zamolbom Purisa d.d. u stečaju te naglasio da zamolba nije
dovoljno jasna jer se iz nje vidi samo zahtjev za smanjenje komunalne naknade a ne pokušaj
objašnjenja stanja poslovanja navedene farme.
Nakon rasprave Vijeće nije donijelo Odluku za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
već je zatražilo da se Puris d.d. u stečaju očituje o svojim namjerama sa farmom Barban.
Ad.10. Zamolba Nandija Radole o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Barban
Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku da se u skladu sa Zakonom raspiše natječaj
za davanje u zakup traženog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Barban.
Ad.11. Odluka o pokretanju postupka upisa prava vlasništva Općine Barban na
nerazvrstanim cestama.
Općinsko vijeće jednoglasno je donijelu Odluku o pokretanju postupka upisa prava vlasništva
Općine Barban na nerazvrstanim cestama.
Sjednica je završila u 22.30 sata.
Zapisničar:
Aldo Osip, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Toni Uravić, v.r.

Klasa: 021-05/17-01/7
Ur.broj: 2168/06-17-02-2
Barban, 15. rujna 2017.
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