REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Općinski načelnik

Klasa: 400-01/18-01/06
Ur.br.: 2168/06-18-01-1
Barban, 14. ožujka 2018. godine

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/2013),
načelnik Općine Barban dana 14. ožujka 2018. godine donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na
području Općine Barban za 2017. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Za izvjestitelja ove točke dnevnog reda na sjednici Općinskog vijeća određuje se Vlado
Kožljan.
3. Predlaže se Općinskom vijeću Općine Barban da o Izvješću iz točke 1. ovog Zaključka
provede raspravu i isto usvoji.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Dostaviti:
1. Članovima Općinskog vijeća Općine Barban
2. Jedinstvenom upravnom odjelu, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 400-01/18-01/06
Ur.br.: 2168/06-18-01-2
Barban, 12. ožujka 2018. godine

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU I
SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2017.
GODINU

UVOD

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi utvrđuje se na temelju zakonskih
odredbi i to Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17 i 130/17) te Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban (Službene novine Općine Barban
broj 29/15 i 4/17). Program se također utvrđuje na temelju predloženih programa rada udruga
u socijalnoj skrbi i zdravstvu. Jedinstveni upravni odjel Općine Barban izradio je prijedlog
Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Općine Barban za 2017.
godinu kojeg su razmotrili i prihvatili Načelnik Općine Barban i Općinsko vijeće Općine
Barban na 31. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, a isti je objavljen u Službenim
novinama Općine Barban broj 40/16.
U Proračunu Općine Barban za 2017. godinu za zdravstvo i socijalnu skrb utrošena su
financijska sredstva u ukupnom iznosu od 231.254,76 kuna, od toga je za pomoć građanima i
kućanstvima utrošeno 155.370,76 kuna, za rad udruga utrošeno je 47.000,00 kuna, dok je za
zdravstvene programe utrošeno ukupno 28.884,00 kuna.

SOCIJALNA SKRB

Zakonom o socijalnoj skrbi definira se obveza i otvara mogućnost za djelatnost socijalne skrbi
u okviru jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinica lokalne samouprave
obvezna je u svom Proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za
podmirenje troškova stanovanja. Jedinica lokalne samouprave može osigurati sredstva za
ostvarivanje drugih prava utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi u većem opsegu te druge
vrste pomoći pod uvjetima i na način propisan njihovim općim aktom.
Općina kao jedinica lokalne samouprave ima i moralnu obvezu prepoznati i razumjeti potrebe
svojih stanovnika i pomoći im u rješavanju njihovih poteškoća. Glavni cilj Općine je zaštita
najugroženijih kategorija stanovništva; djece, umirovljenika, invalidnih i bolesnih osoba. Da
bi zaštita ove kategorije stanovništva bila primjerno praćena i organizirana izuzetno je važna
kontinuirana suradnja svih čimbenika koji se bave ovom problematikom, te je intenzivirana
suradnja ovog Jedinstvenog upravnog odjela s Centrom za socijalnu skrb Pula, Upravnim
odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije te drugim ustanovama i

organizacijama s područja socijalne skrbi. Sredstva u Proračunu Općine Barban za 2017.
godinu su utrošena na Aktivnosti prikazane u sljedećoj tablici.

Tablica 1. Program 7000 – Javne potrebe u socijalnoj skrbi
Naziv aktivnosti

Planirano

Ostvareno

Indeks

Potpore u vezi s odgojem i
obrazovanjem

17.000,00

15.216,29

89,51

Subvencioniranje nabavke
udžbenika

11.500,00

11.375,40

98,92

9.375,00

8.980,00

95,79

40.000,00

37.500,00

93,75

7.000,00

6.000,00

85,71

38.900,00

38.900,00

100,00

2.850,00

2.850,00

100,00

35.000,00

34.549,07

98,71

161.625,00

155.370,76

96,12

Sufinanciranje troškova prijevoza
Naknade za novorođenčad
Jednokratne pomoći stanovništvu
Studentske stipendije
Pomoć za podmirenje troškova
ogrijeva1
Ostale pomoći socijalno
ugroženom stanovništvu
UKUPNO

UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Zakon o udrugama daje mogućnost jedinicama lokalne samouprave da u svom Proračunu
osiguraju financijska sredstva za rad udruga koje su od interesa za lokalnu zajednicu. Visina
sredstava utvrđuje se svake godine pri donošenju Proračuna. Sredstva za udruge u socijalnoj
skrbi dodijeljena su putem Javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija
od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban. U tablici 2
navedene su udruge koje su financirane iz Proračuna Općine Barban za 2017. godinu.
Također, prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Općina Barban je osigurala iz svog
Proračuna 30.000,00 kn za financiranje djelatnosti Crvenog križa – GDCK Pula.

1

Troškovi ogrijeva financirani su iz županijskog proračuna Istarske županije

Tablica 2. Program 7001 – Sufinanciranje rada udruga u socijalnoj skrbi
Naziv udruge

Planirano

Ostvareno

Indeks

Hrvatski crveni križ – GDCK Pula

30.000,00

30.000,00

100,00

Društvo osoba s tjelesnim
invaliditetom Pula

15.000,00

15.000,00

100,00

Udruga Logos Media

1.000,00

1.000,00

100,00

Savez udruga osoba s
invaliditetom Istarske županije

1.000,00

1.000,00

100,00

47.000,00

47.000,00

100,00

UKUPNO

ZDRAVSTVO

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uređuje načela, način organiziranja i provedbe zdravstvene
zaštite. U području zdravstva Općina Barban je sufinancirala djelatnost Zavoda za hitnu
medicinu Istarske županije (Program 9000 – Sufinanciranje troškova zdravstvene zaštite) u
iznosu od 28.884,00 kn (realizirano 100% plana).

ZAKLJUČAK

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Općine Barban za 2017.
godinu uspješno je realiziran sukladno planu i osiguranim financijskim sredstvima, a pri
realizaciji su u potpunosti ostvareni ciljevi koji se odnose na djelatnost socijalne skrbi u
smislu zaštite najugroženijih kategorija stanovništva.
Rad s udrugama i njihovo financiranje provodi se sukladno zakonskim obvezama, raspisanim
kriterijima Javnog poziva, zadovoljavanju istih te mogućnostima Proračuna. Cjelokupno
stanje u udrugama i ispunjavanju njihovog osnovnog cilja postojanja moglo bi se ocijeniti kao
vrlo dobro, međutim kao i uvijek postoji prostor za unapređenje samog rada i djelovanja
udruga, u tom smislu Zakon o udrugama trebao bi doprinijeti boljem djelovanju i većoj
transparentnosti rada udruga.
Pročelnica:
Danijela Kontošić

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Općinski načelnik
Klasa: 400-01/18-01/06
Ur.br.: 2168/06-18-01-3

Barban, 14. ožujka 2018. godine

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/2013),
načelnik Općine Barban dana 14. ožujka 2018. godine donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Barban za 2017. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Za izvjestitelja ove točke dnevnog reda na sjednici Općinskog vijeća određuje se Vlado
Kožljan.
3. Predlaže se Općinskom vijeću Općine Barban da o Izvješću iz točke 1. ovog Zaključka
provede raspravu i isto usvoji.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Dostaviti:
1. Članovima Općinskog vijeća Općine Barban
2. Jedinstvenom upravnom odjelu, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Jedinstveni upravni odjel
Klasa: 400-01/18-01/06
Ur.br.: 2168/06-18-01-4

Barban, 12. ožujka 2018. godine

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2017. GODINU

UVOD

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Barban donosi se temeljem Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja
akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Općinu Barban.
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti
osiguravaju se u Proračunu Općine Barban za pojedinu godinu. Program je tijekom 2017.
godine usklađen sa stvarnom realizacijom, te je financiran u skladu s Proračunom Općine
Barban odnosno njegovim izmjenama i dopunama.
Jedinstveni upravni odjel Općine Barban izradio je prijedlog Programa javnih potreba u
kulturi na području Općine Barban za 2017. godinu kojeg su razmotrili i prihvatili Načelnik
Općine Barban i Općinsko vijeće Općine Barban na 31. sjednici održanoj 20. prosinca 2016.
godine, a isti je objavljen u Službenim novinama Općine Barban broj 40/16. U Proračunu
Općine Barban za 2017. godinu za kulturu su utrošena financijska sredstva u ukupnom iznosu
od 473.960,70 kuna.

JAVNE POTREBE U KULTURI
Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Barban, jesu:
-

udruge u kulturi (kroz pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva) te

-

akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života.

Javne potrebe u kulturi Općine Barban za 2017. godinu utvrđuju se prema aktivnostima i
prioritetima financiranja. Sredstva za udruge u kulturi dodijeljena su putem Javnog poziva za
financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode
udruge na području Općine Barban.
Tablica 1. Program 5000 – Javne potrebe u kulturi
Naziv aktivnosti
Sufinanciranje programa udruga u
kulturi

Planirano
105.000,00

Ostvareno
105.000,00

Indeks
100,00

Sufinanciranje manifestacija
Turističke zajednice

165.000,00

165.00,00

100,00

Trka na prstenac2 3

109.200,00

108.441,99

99,31

Memorijal Petra Stankovića

21.620,00

21.617,40

99,99

Smotra folklora Puljštine4

22.395,00

22.360,30

99,85

Kantajmo i svirimo po staroj
užanci5

11.285,00

11.283,75

99,99

9.625,00

9.625,00

100,00

Obilježavanje obljetnice „9.
siječanj“

12.000,00

11.964,80

99,71

Ostale potrebe u kulturi6

20.000,00

18.667,46

93,34

476.125,00

473.960,70

99,55

Pjesnički susret „Beside u jatu“

UKUPNO

ZAKLJUČAK

Program javnih potreba u kulturi Općine Barban u 2017. godini realiziran je sukladno planu i
osiguranim financijskim sredstvima, a pri realizaciji ostvareni su ciljevi koji se odnose na
zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Općine Barban te poticanje kulturno
umjetničkog stvaralaštva, promicanje i očuvanje kulturnih, folklornih, tradicijskih sadržaja i
vrijednosti Općine Barban.
Kako bi postojeći programi zadržali svoju razinu izvrsnosti, udruge u svojem financiranju
trebaju tražiti inovativnije pristupe (kulturni turizam, kreativne industrije) te pokazati veći
angažman u apliciranju na natječaje fondova EU, za što su potrebne educirane osobe u
civilnom sektoru.

Pročelnica:
Danijela Kontošić
Pomoći iz županijskog proračuna Istarske županije iznose 72.500,00 kn
Donacije (Turistička zajednica Istarske županije) iznose 10.000,00 kn
4
Pomoći iz općinskog proračuna Općine Marčana iznose 2.000,00 kn
5
Pomoći iz županijskog proračuna Istarske županije iznose 5.000,00 kn
6
Pomoći iz županijskog proračuna Istarske županije iznose 10.000,00 kn za prijevoz KUD-a na Vinkovačke
jeseni i sufinanciranje Smotre maslinovog ulja.
2
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Općinski načelnik
Klasa: 400-01/18-01/06
Ur.br.: 2168/06-18-01-5

Barban, 14. ožujka 2018. godine

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/2013),
načelnik Općine Barban dana 14. ožujka 2018. godine donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na području Općine
Barban za 2017. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Za izvjestitelja ove točke dnevnog reda na sjednici Općinskog vijeća određuje se Vlado
Kožljan.
3. Predlaže se Općinskom vijeću Općine Barban da o Izvješću iz točke 1. ovog Zaključka
provede raspravu i isto usvoji.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Dostaviti:
1. Članovima Općinskog vijeća Općine Barban
2. Jedinstvenom upravnom odjelu, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 400-01/18-01/06
Ur.br.: 2168/06-18-01-6
Barban, 12. ožujka 2018. godine

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA
PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2017. GODINU

UVOD

Program javnih potreba u sportu na području Općine Barban donosi se temeljem Zakona o
sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) te
predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značaja za
Općinu Barban. Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim
aktivnostima:
 treninzi i natjecanja sportaša,
 provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca,
 funkcioniranje sustava sporta,
 rashodi redovnog održavanja sportskih objekata i terena,
 organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi.
Program je tijekom 2017. godine usklađen sa stvarnom realizacijom, te je financiran u skladu
s Proračunom Općine Barban odnosno njegovim izmjenama i dopunama. Jedinstveni upravni
odjel Općine Barban izradio je prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području
Općine Barban za 2017. godinu kojeg su razmotrili i prihvatili Načelnik Općine Barban i
Općinsko vijeće Općine Barban na 31. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, a isti je
objavljen u Službenim novinama Općine Barban broj 40/16. U Proračunu Općine Barban za
2017. godinu za sport su utrošena su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 311.766,89
kuna.

JAVNE POTREBE U SPORTU

Program javnih potreba u sportu Općine Barban za 2017. godinu, za koji su osigurana
financijska sredstva u Proračunu Općine Barban za 2017. godinu, planiran je i realiziran kako
slijedi u Tablici 1. Sredstva za udruge u sportu dodijeljena su putem Javnog poziva za
financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode
udruge na području Općine Barban.

Tablica 1. Program 6000 – Javne potrebe u sportu
Naziv aktivnosti
Program javnih potreba u sportu

Planirano

Ostvareno

Indeks

240.000,00

240.000,00

100,00

Ostale hitne i izvanredne potrebe u
sportu

10.000,00

9.253,69

92,54

Tekuće i investicijsko održavanje
sportskih terena

65.600,00

58.155,98

88,65

4.400,00

4.357,22

99,03

320.000,00

311.766,89

97,43

Sportske manifestacije
UKUPNO

ZAKLJUČAK

Razvojem društva i potreba za bavljenjem sportom je sve veća. Utvrđeni ciljevi Programa
javnih potreba u sportu na području Općine Barban ostvareni su u okviru planiranih sredstava.
Financijska sredstva osigurana za realizaciju Programa javnih potreba u sportu na području
Općine Barban, koja se izdvajaju iz Proračuna Općine Barban, u potpunosti su opravdana.
Dosad su sredstva udrugama u sportu dodjeljivana putem Javnog poziva, dok će se sredstva
od 2018. godine dodjeljivati putem Sportske zajednice koja će se financirati iz Proračuna
Općine Barban.

Pročelnica:
Danijela Kontošić

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Općinski načelnik

Klasa: 400-01/18-01/06
Ur.br.: 2168/06-18-01-7
Barban, 14. ožujka 2018. godine

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/2013),
načelnik Općine Barban dana 14. ožujka 2018. godine donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine
Barban za 2017. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Za izvjestitelja ove točke dnevnog reda na sjednici Općinskog vijeća određuje se Vlado
Kožljan.
3. Predlaže se Općinskom vijeću Općine Barban da o Izvješću iz točke 1. ovog Zaključka
provede raspravu i isto usvoji.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Dostaviti:
1. Članovima Općinskog vijeća Općine Barban
2. Jedinstvenom upravnom odjelu, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 400-01/18-01/06
Ur.br.: 2168/06-18-01-8
Barban, 12. ožujka 2018. godine

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU OPĆINE BARBAN ZA 2017. GODINU

UVOD

Temeljna uloga jedinice lokalne samouprave je, kroz financiranje javnih potreba, osigurati i
održavati standard stanovnika na svom području. Prilikom donošenja Proračuna donose se i
programi javnih potreba. Tako je Općinsko vijeće Općine Barban na 31. sjednici održanoj 20.
prosinca 2016. godine, donijelo Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine
Barban za 2017. godinu a isti je objavljen u Službenim novinama Općine Barban broj 40/16.
U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Barban za 2017. godinu utvrđen je
i obrazložen Program rada proračunskog korisnika te financijska sredstva potrebna za
zadovoljenje javnih potreba stanovnika Općine Barban u djelatnosti predškolskog odgoja.
Kao javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban utvrđeni su sljedeći
programi:


redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, prehrane i socijalne
skrbi djece rane i predškolske dobi;



posebni programi koji uključuju: rano učenje stranog jezika,
glazbeni, sportski program i drugo;



program predškole koji se organizira za svu djecu koja nisu
uključena u redoviti program, u godini prije polaska u osnovnu školu (za djecu s
teškoćama u razvoju, dvije godine prije polaska u osnovnu školu);



programi za djecu s teškoćama u razvoju.

Opći ciljevi Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Barban za 2017. godinu
odnosili su se na poboljšanje kvalitete odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske
dobi. Ovim Programom i financijskim sredstvima koja ga prate, nastojalo se omogućiti
smještaj svoj djeci od navršene prve do sedme godine života u predškolskim ustanovama koje
provode program kojim se najbolje zadovoljavaju potrebe djece, te potrebe zaposlenih
roditelja.

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

Proračunski korisnik „Dječji vrtić Tratinčica“ provodi za djecu s područja Općine Barban
organizirani predškolski odgoj kroz 10-satni i 6-satni primarni program jaslica i vrtića u pet
skupina.
Iz Proračuna Općine Barban za 2017. godinu u potpunosti su osigurana financijska sredstva
za plaće i doprinose za sve radnike vrtića, sredstva za ostale rashode za zaposlene (božićnica,
regres za godišnji odmor i slično), naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te dio
materijalnih troškova (sitan inventar). Sredstva su planirana u iznosu od 1.402.684,00 kn, dok
je realizacija iznosila 1.402.682,17 kn (realizirano 100,00% plana).
Prehrana djece, materijalni rashodi, rashodi za energiju i komunalne usluge, tekuće i
investicijsko održavanje objekata i opreme, nabava namještaja i opreme te sitnog inventara
financirala se iz roditeljskih uplata i ostalih prihoda vrtića. Nabava didaktike, uredskog
materijala te stručno usavršavanje odgojitelja koji provode Program predškole financirala se
iz Državnog proračuna. U sljedećoj tablici prikazani su rashodi proračunskog korisnika po
aktivnostima.

Tablica 1. Program 3900 – PK DV Tratinčica
Naziv aktivnosti

Izvor

Planirano

Ostvareno

Indeks

Rashodi za zaposlene

opći prihodi i
primici

1.311.020,00

1.311.019,30

100,00

Materijalni rashodi

opći prihodi i
primici

91.664,00

91.662,87

100,00

Materijalni rashodi PK

Prih. za
poseb. namj.

418.020,31

404.488,27

96,76

Materijalni rashodi PK

Pomoći iz
opć. pror.

31.173,00

26.068,88

83,63

Materijalni rashodi
program predškole PK

Pomoći iz
drž. pror.

3.360,00

3.920,00

116,67

388,69

0,00

0,00

Financijski rashodi

Vlastiti
prihodi

Materijalni rashodi

Donacije

1.110,00

0,00

0,00

Nabava opreme PK

Prih. za
poseb. namj.

10.824,00

10.823,18

99,99

1.867.560,00

1.847.982,50

98,95

UKUPNO

OSTALI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

Ostalim dječjim vrtićima koji provode organizirani predškolski odgoj kroz ostvarivanje 10satnog primarnog programa vrtića, za djecu s prebivalištem na području Općine Barban
osigurana su sredstva u Proračunu Općine Barban u visini od 34.000,00 kn. Ukupno utrošena
sredstva u 2017. godini iznosila su 33.054,54 kn.
Općina Barban u Proračunu je osigurala sredstva i za manifestacije u dječjem vrtiću
Tratinčica te prosinačke svečanosti (podjela paketa). Ukupno utrošena sredstva po prethodno
navedenim aktivnostima iznosila su 15.312,56 kn (80,72% plana).

ZAKLJUČAK

Svi programi predškolskog odgoja i obrazovanja, planirani i obuhvaćeni ovim Programom
javnih potreba, kontinuirano su i kvalitetno provođeni te se stoga može zaključiti da je
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Barban za 2017. godinu u potpunosti
realiziran.

Pročelnica:
Danijela Kontošić

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Općinski načelnik

Klasa: 400-01/18-01/06
Ur.br.: 2168/06-18-01-9
Barban, 14. ožujka 2018. godine

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/2013),
načelnik Općine Barban dana 14. ožujka 2018. godine donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Općine Barban za
2017. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Za izvjestitelja ove točke dnevnog reda na sjednici Općinskog vijeća određuje se Vlado
Kožljan.
3. Predlaže se Općinskom vijeću Općine Barban da o Izvješću iz točke 1. ovog Zaključka
provede raspravu i isto usvoji.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Dostaviti:
1. Članovima Općinskog vijeća Općine Barban
2. Jedinstvenom upravnom odjelu, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 400-01/18-01/06
Ur.br.: 2168/06-18-01-10
Barban, 12. ožujka 2018. godine

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU
OPĆINE BARBAN ZA 2017. GODINU

UVOD

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju članka 143. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,
90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) može utvrditi šire javne potrebe u
školstvu iznad razine potreba koje osigurava osnivač, za koje sredstva osigurava u svom
Proračunu.
Jedinstveni upravni odjel Općine Barban izradio je prijedlog Programa javnih potreba u
školstvu Općine Barban za 2017. godinu kojeg su razmotrili i prihvatili Načelnik Općine
Barban i Općinsko vijeće Općine Barban na 31. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, a
isti je objavljen u Službenim novinama Općine Barban broj 40/16.

JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

Općina Barban u 2017. godini je financirala dio troškova produženog boravka učenika nižih
razreda osnovne škole na području Općine Barban u iznosu od 51.310,00 kn (realizirano
100% plana). Nadalje, osigurana su i utrošena sredstva u iznosu od 23.007,96 kn za ostale
potrebe u školstvu (nabava opreme za OŠ Jure Filipovića, sufinanciranje nastupa učenika na
Robortki, nagrađivanje izvrsnih učenika te poklon paketi za djecu 1. i 2. razreda).

ZAKLJUČAK

U Proračunu Općine Barban za 2017. godinu za realizaciju Programa u školstvu su utrošena
financijska sredstva u ukupnom iznosu od 74.317,96 kuna (realizirano 99,97% plana). S
obzirom na postotak izvršenja plana, može se zaključiti da je Program javnih potreba u
školstvu Općine Barban za 2017. godinu u cijelosti uspješno realiziran.

Pročelnica:
Danijela Kontošić

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Općinski načelnik
Klasa: 400-01/18-01/06
Ur.br.: 2168/06-18-01-11
Barban, 14. ožujka 2018. godine

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj
22/2013), načelnik Općine Barban dana 14. ožujka 2018. godine donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Barban za 2017. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Za izvjestitelja ove točke dnevnog reda na sjednici Općinskog vijeća određuje se Vlado
Kožljan.
3. Predlaže se Općinskom vijeću Općine Barban da o Izvješću iz točke 1. ovog Zaključka
provede raspravu i isto usvoji.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Dostaviti:
1. Članovima Općinskog vijeća Općine Barban
2. Jedinstvenom upravnom odjelu, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Jedinstveni upravni odjel
Klasa: 400-01/18-01/06
Ur.br.: 2168/06-18-01-12
Barban, 12. ožujka 2018. godine

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2017.
GODINU

UVOD

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, temeljem članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), a nakon donošenja Odluke o
komunalnoj naknadi, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i
izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Barban (u daljnjem tekstu: Program) za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu.
Općinsko vijeće Općine Barban je na 31. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine usvojilo
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2017. godinu
(Službene novine Općine Barban broj 40/16), zatim su na 2. sjednici održanoj 10. srpnja
2017. godine usvojene I. Izmjene i dopune Programa (Službene novine Općine Barban broj
2/17), na 5. sjednici održanoj 16. listopada 2017. godine usvojene II. Izmjene i dopune
Programa (Službene novine Općine Barban broj 5/17), dok su na 6. sjednici Općinskog vijeća
održanoj 22. prosinca 2017. godine (Službene novine Općine Barban broj 8/17) usvojene III.
Izmjene i dopune Programa.
Zakon o komunalnom gospodarstvu, članak 28. stavak 4. propisuje obvezu Načelnika da do
kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave,
Općinskom vijeću Općine Barban, Izvješće o realizaciji Programa za prethodnu kalendarsku
godinu, u ovom slučaju za 2017. godinu.

REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom je utvrđen opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa,
s naznakom izvora financiranja. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
obuhvaća obavljanje sljedećih djelatnosti:
 održavanje javne rasvjete,

 održavanje nerazvrstanih cesta,
 održavanje čistoće javnih površina,
 održavanje javnih površina,
 odvodnju atmosferskih voda i
 održavanje groblja.
Kao posebna aktivnost unutar Programa održavanja uključena je i Aktivnost – Tekuće i
investicijsko održavanja zgrada (radi se o saniranju krovova na društvenim domovima).
Potrebna sredstva za realizaciju Programa utvrđena su u iznosu od 982.000,00 kn. Planirani
izvori financiranja su sredstava komunalne naknade u iznosu od 871.350,00 kn, naknada za
održavanje groblja u iznosu od 26.000,00 kn te prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete
i totalne štete u iznosu od 84.650,00 kn. U Tablici 1 slijedi prikaz utrošenih rashoda za
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2017. godinu.

Tablica 1. Program 9110 – Održavanje komunalne infrastrukture
R.B.

Aktivnost

Planirano

Ostvareno

Indeks

1.

Utrošak električne energije

300.000,00

292.579,72

97,53

2.

Održavanje javne rasvjete

197.000,00

195.790,94

99,39

3.

Održavanje nerazvrstanih cesta

100.000,00

83.336,85

83,34

4.

Održavanje javnih površina

140.000,00

109.078,45

77,91

5.

Odvodnja atmosferskih voda

10.000,00

9.332,08

93,32

6.

Održavanje čistoće javnih površina

124.350,00

122.984,76

98,90

7.

Tekuće i investicijsko održavanje zgrada

84.650,00

84.627,76

99,97

982.000,00

910.162,71

92,68

UKUPNO
ZAKLJUČAK

Ukupno je Godišnji program održavanja ostvaren s 92,68% plana. Generalno, dolazi se do
zaključka da je Program ostvaren u planiranom obimu i na visokom nivou koji je prisutan
posljednjih godina.
Pročelnica:
Danijela Kontošić

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Općinski načelnik

Klasa: 400-01/18-01/06
Ur.br.: 2168/06-18-01-13
Barban, 14. ožujka 2018. godine

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj
22/2013), načelnik Općine Barban dana 14. ožujka 2018. godine donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Barban za 2017. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za
sjednicu.
2. Za izvjestitelja ove točke dnevnog reda na sjednici Općinskog vijeća određuje se Vlado
Kožljan.
3. Predlaže se Općinskom vijeću Općine Barban da o Izvješću iz točke 1. ovog Zaključka
provede raspravu i isto usvoji.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Dostaviti:
1. Članovima Općinskog vijeća Općine Barban
2. Jedinstvenom upravnom odjelu, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Jedinstveni upravni odjel
Klasa: 400-01/18-01/06
Ur.br.: 2168/06-18-01-14

Barban, 12. ožujka 2018. godine

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE BARBAN ZA 2017.
GODINU

UVOD

Općinsko vijeće Općine Barban je na 31. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine usvojilo
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Barban za 2017. godinu
(Službene novine Općine Barban broj 40/16), zatim su na 5. sjednici održanoj 16. listopada
2017. godine usvojene I. Izmjene i dopune Programa (Službene novine Općine Barban broj
5/17), dok su na 6. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. prosinca 2017. godine (Službene
novine Općine Barban broj 8/17) usvojene II. Izmjene i dopune Programa.
Program je donesen na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) a prema predviđenim planskim ulaganjima i
izvorima financiranja.
Sastavni dio Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
koji je donesen na temelju članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(Narodne novine broj 94/13 I 73/17) a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima
financiranja.

OSTVARENJE PROGRAMA

Sukladno stavku 4. navedenog članka Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza
izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave svake godine podnijeti predstavničkom tijelu
jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.
Slijedom navedenog, u nastavku su dani prikazi izvršenja Programa i Programa gradnje
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sačinjeni prema zakonskoj odredbi po kojoj
su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima financiranja.

Tablica 1. Program 9120 - Gradnja komunalne infrastrukture
R.B.

Projekt

1.

Izgradnja javne rasvjete

2.

Izgradnja prometnica

3.

Izgradnja javnih površina

4.

Planirano

Ostvareno

Indeks

200.000,00

168.501,14

84,25

25.000,00

25.000,00

100,00

312.715,50

292.150,77

93,42

Turistička i prometna signalizacija

56.147,50

56.147,50

100,00

5.

Izgradnja oborinske kanalizacije

20.000,00

11.709,00

58,55

6.

Izgradnja i proširenje groblja

40.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

653.863,00

553.508,41

84,65

Izgradnja javne rasvjete
Radovi na javnoj rasvjeti izvedeni su u iznosu od 168.501,14 kn što čini 84,25% plana.
Utrošeni iznos odnosi se na izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete u: Grandićima, Melnici,
Barbanu (betonsko igralište, od banke prema školi, od benzinske prema Raši), Manjadvorci,
Rajki. Radovi su financirani iz sredstava komunalnog doprinosa.

Izgradnja prometnica
Utrošeni iznos od 25.000,00 kn odnosi se na izradu projekta raskrižja ŽC Rebići – Dobrani.
Izrada projektne dokumentacije financirana je iz sredstava komunalnog doprinosa.
Izgradnja javnih površina
Radovi koji se odnose na javne površine izvedeni su u iznosu od 292.150,77 kn što čini
93,42% plana. Utrošeni iznos odnosi se na: izradu ogradnog zida (ulaz u Barbanu), izradu
ograde u Barbanu (na groblju Barban), izradu AB zida ispod stare škole, izradu AB zida
prema ininoj pumpi, izradu novog zida na igralištu u Orihima, izgradnju igrališta u Želiskima
i Rebićima, nabavu opreme za igrališta u Rebićima, Draguzetima i Manjadvorcima, nabavu i
postavljanje uređaja „Pokazivač brzine“, nabavu treptač ogledala na Jurićev Kalu te izgradnju
autobusnih čekaonica na Golešovu i Hrbokima. Radovi su financirani iz sredstava
komunalnog doprinosa.
Turistička i prometna signalizacija

Utrošeni iznos od 56.147,50 kn odnosi se na isporuku i ugradnju turističke i prometne
signalizacije (MO Šajini, MO Barban, MO Sutivanac) te je ista financirana iz komunalnog
doprinosa.
Izgradnja oborinske kanalizacije
Utrošeni iznos od 11.709,00 kn odnosi se na kopanje i pikaniranje kanala te izradu rešetki
oborinske kanalizacije Barban. Radovi su financirani iz vodnog doprinosa.

Tablica 2. Nabava opreme za sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada
R.B.
1.

Projekt
Nabava opreme za zbrinjavanje
otpada

Planirano
7.000,00

Ostvareno
6.759,60

Indeks
96,57

Troškovi u ukupnom iznosu od 6.759,60 kuna, a koji se odnose na nabavu opreme za
sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada osigurani su iz prihoda od prodaje nefinancijske
imovine.
Pročelnica:
Danijela Kontošić

