SKRAĆENI ZAPISNIK
24. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban
održane 19. prosinca 2019. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban
Početak: 19.00 sati
Nazočni vijećnici - Aleksa Vale, Renata Pliško, Edi Radola, Denis Kontošić, Irena Jelčić,
Eduard Grgorinić, Andi Kalčić, Dorothy Zenzerović, Vedran Rojnić, Dalibor Frančula,
Mihael Glavaš, Toni Uravić, Dean Maurić
Odsutni vijećnici –
Ostali nazočni: Dalibor Paus – općinski načelnik, Dalibor Biletić - zamjenik općinskog
načelnika, Aldo Osip - voditelj Vlastitog pogona
Zapisničar: Aldo Osip
Dnevni red:
1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata
3. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju
Općine Barban za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u djelatnosti
predškolskog odgoja Općine Barban za 2019. godinu
5. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi
Općine Barban za 2019. godinu
6. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi i zdravstvu Općine Barban za 2019. godinu
7. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne
infrastrukture na području Općine Barban za 2019. godinu
8. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Barban za 2019. godinu
9. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2019. godinu
10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2019.
godinu
11. Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
12. Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka
13. Donošenje Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban
za 2020. godinu
14. Donošenje Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Barban za 2020. godinu
15. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2020. godinu
16. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Barban za 2020. godinu
17. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnog skrbi i zdravstvu Općine Barban za
2020. godinu
18. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Barban
za 2020. godinu
19. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban
za 2020. godinu
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20. Donošenje Proračuna Općine Barban za 2020. godinu
21. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Barban za 2020.
22. Odluka o II izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi
23. Odluka o zajedničkom obavljanju dimnjačarskih poslova
24. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova Barban
25. Razmatranje zahtjeva Humanitarne udruge Oaza
Predsjednik Općinskog vijeća Aleksa Vale otvara sjednicu, te konstatira da sjednici
prisustvuje svih 13 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća.
Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno.
Prorada Dnevnog reda:
Dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno.
Ad.1. Vijećnička pitanja
Denis Kontošić - vezano na Odluku Županijske skupštine o visini turističke pristojbe po osobi
i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na
području Istarske županije za 2021. godinu sve su općine i gradovi predložili 350,00 kuna
paušala po krevetu osim Općine Barban čije je Turističko vijeće predložilo 500,00 kuna
paušala po krevetu za 2021. godinu. S obzirom da se radi samo o Općini Barban smatra da
treba sazvati Turističko vijeće te preispitati i promjeniti svoje mišljenje tako da se uskladi
iznos od 350,00 kuna sa ostalim gradovima i općinama u Istarskoj županiji. Pomenuto traži iz
razloga što se povećenjem nameta direktno utječe na ulaganja u kvalitetu smještaja a samim
time i razvoj turizma.
Načelnik - ovo pitanje treba uputiti Turističkom vijeću Turističke zajednice Općine Barban
koje je donijelo takvu Odluku odnosno dalo svoje mišljenje smatrajući da neće utjecati na
kvalitetu smještaja a Turistička zajednica bi dobila malo veći iznos sredstva koja bi mogla
ulagati u razvoj turizma na području Općine Barban.
Denis Kontošić - zamolio da se vijećnicima dostavi zapisnik Turističkog vijeća koji je
dostavljen Istarskoj županiji.
Denis Kontošić - na kakav način i kada se upućuje poziv medijima da prisustvuju sjednicama
Općinskog vijeća i zašto skoro nikada ne prisustvuju.
Načelnik - za ovu sjednicu Općinskog vijeća napravljen je propust od strane djelatnice općine.
Inače, uobičajeno je da se poziv medijima upućuje isti dan kada i vijećnicima a neprisustvo
novinara ne mogu objasnit iako sam i prije ove sjednice razgovarao sa novinarkom Glasa
Istre.
Denis Kontošić - Odluka županije o visini turističkih pristojbi koju vlasnik kuće, apartmana ili
stana za odmor plaća za sebe i članove uže obitelji u godišnjem paušalnom iznosu 150 - 100 25 za Općinu Barban, iznos je prevelik.
Načelnik - prijedlog je dalo Turističko vijeće TZ Barban, poštujem proceduru, pitanje je za
Turističko vijeće iako nitko na području Općine Barban ne plaća ovu pristojbu.
Denis Kontošić - zatražio da se u narednom Barbanskom glasniku objave ove teme.
Vedran Rojnić - neka se imenom i prezimenom navede sve vijećnike Turističkog vijeća i
predlagača koji je to predložio.
Načelnik - u Turističkom vijeću sjede ljudi koji se bave turizmom i koji smatraju da se
povećanjem naknada može više ulagati u razvoj turizma.
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Toni Uravić - ne sviđa mi se da smo jedini u županiji sa 500,00 kuna, što nije malo, tako da bi
trebalo ispravit i uskladit sa svima drugima.
Edi Radola - za 10 kreveta plaćat 3.500,00 kuna ili 5.000,00 kuna na uštrb iznaajmljivača,
treba mijenjat odluku na bilo koji način.
Aleksa Vale - Odluku o visini naknade donosi Županijska skupština a praksa je da se poštuje
mišljenje predlagača, možda postoji mogućnost sazivanja skupštine u siječnju 2020. godine
kako bi se moglo promjenit Odluku o visini naknade.
Denis Kontošić - potrebno je sazvati Turističko vijeće krajem 2019. godine da promjeni svoje
mišljenje i uskladi iznos sa ostalima općinama i gradovima pa razgovarati sa Županijom da se
vidi mogućnost sazivanja skupštine.
Načelnik - Turističko vijeće ne donosi Odluku već daje mišljenje, obavit ćemo sastanak čim
prije i prosljedit mišljenje Županijskoj skupštini.
Zaključak: Sazvati Turističko vijeće Turističke zajednice Barban da ponovno analizira visinu
turističke pristojbe za smještaj po krevetu kako bi se ista uskladila sa ostalim općinama u
Istarskoj županiji.
Edi Radola - vezano za postavljanje ivičnjaka u Melnici koji su previsoki i kao takvi
predstavljaju opasnost u prometu (trebalo bi ih spustit - polegnut)
Načelnik - odgovorio da će poć pogledat kako su postavljeni ivičnjaci
Dean Maurić - problem brzine u naselju Petehi, treba nešto poduzet da se uspori promet.
Načelnik - kontaktirat ćemo ŽUC da daju adekvatno rješenje, da li ležeće policajce ili neki
drugi prijedlog za usporavanje prometa.
Denis Kontošić - potrebno izraditi pješački prijelaz te postaviti treptajuće svijetlo sa
ograničenjem brzine.
Irena Jelčić - što je sa rupama na cesti u naselju Rebići.
Aldo Osip - zbog vremenskih neprilika krpanje rupa se odužilo ali danas je to napravljeno
(zatrpane rupe sa hladnim asfaltom) što sam osobno prisutvovao kada se popravljalo.
Ad.2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata
Načelnik je obrazložio razloge donošenja odluke.
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Odluku o raspodjeli rezultata.
Ad.3. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
obrazovanju Općine Barban za 2019. godinu
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Odluku o I. izmjenama i
dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Barban za 2019. godinu.
Ad.4. Donošenje Odluke o o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban za 2019. godinu
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Odluku o I. izmjenama i
dopunama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban za
2019. godinu
Ad.5. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Odluku o I. izmjenama i
dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2019. godinu
Ad.6. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Barban za 2019. godinu
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Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Odluku o I. izmjenama i
dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Barban za 2019.
godinu
Ad.7. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne
infrastrukture na području Općine Barban za 2019. godinu
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Odluku o II. izmjenama i
dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2019.
godinu
Ad.8. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Barban za 2019. godinu
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Odluku o I. izmjenama i
dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za
2019. godinu
Ad.9. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2019. godinu
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Druge izmjene i dopune
Proračuna Općine Barban za 2019. godinu
Ad.10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za
2019. godinu
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o
izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2019. godinu
Ad.11. Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Odluku o izmjeni Programa
utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019.
godinu
Ad.12. Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Odluku o raspodjeli rezultata i
pokriću dijela planiranog manjka
Ad.13. Donošenje Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine
Barban za 2020. godinu
Načelnik - obrazložio prijedloge koji se namjeravaju ostvariti u 2020. godini a što se tiče
danas pristiglih amandmana SDP-a smatra nekorektno jer o proceduri donošenja proračuna su
svi bili pismeno obavješteni, imali smo prvo čitanje na kojem nije bilo nikakvih primjedbi ni
prijedloga kao ni nakon toga. Amandmani pristigli danas nisu dostavljeni u regularnom
vremenu pa se o njima neće glasovati iako je općina u svojem proračunu već predvidjela
sredstva za stavke navedene u amandmanima SDP-a.
Andi Kalčić - vezano za krov svlačionice u Barbanu napominje da krov nije u tako lošem
stanju a sportsko društvo radi na tome da dobije sredstva za uređenje svlačionice od
nogometnog saveza Istarske županije.
Vedran Rojnić - ne postoji suradnja sa Mjesnim odborima a projekte koji su započeti treba
završiti i planirati nove kao dio krova kod doma u Želiskima.
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Načelnik - ako ne treba krov na svlačionici ovi drugi projekti već se nalaze u proračunu za
2020. godinu. Općina vodi računa o izgradnji i održavanju svih objekata na području Općine
Barban pa tako i za dom i igralište u Žaliskima.
Vedran Rojnić - što je sa dogovorom sa Jurcon projektom vezano za novi dječji vrtić.
Aleksa Vale - čeka se Jurcon projekt da da svoju ponudu, kontaktira ih se emailom.
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Program javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban za 2020. godinu
Ad.14. Donošenje Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Barban za 2020.
godinu
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Program javnih potreba u
obrazovanju Općine Barban za 2020. godinu
Ad.15. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2020. godinu
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Program javnih potreba u
kulturi Općine Barban za 2020. godinu
Ad.16. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Barban za 2020. godinu
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Program javnih potreba u
sportu Općine Barban za 2020. godinu
Ad.17. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnog skrbi i zdravstvu Općine
Barban za 2020. godinu
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Program javnih potreba u
socijalnog skrbi i zdravstvu Općine Barban za 2020. godinu
Ad.18. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine
Barban za 2020. godinu
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Program građenja komunalne
infrastrukture na području Općine Barban za 2020. godinu
Ad.19. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Barban za 2020. godinu
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Program održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2020. godinu
Ad.20. Donošenje Proračuna Općine Barban za 2020. godinu
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojilo Proračun Općine Barban za
2020. godinu
Ad.21. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Barban za 2020.
Vijeće je sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova donijelo Odluku o izvršavanju
proračuna Općine Barban za 2020.
Ad.22. Odluka o II izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi
Vjeće je jednoglasno donijelo Odluku o II izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi
Ad.23. Odluka o zajedničkom obavljanju dimnjačarskih poslova
Načelnik je obrazložio razloge i potrebu donošenja takve Odluke.
Vjeće je jednoglasno donijelo Odluku o zajedničkom obavljanju dimnjačarskih poslova
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Ad.24. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova Barban
Vjeće je jednoglasno donijelo Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova Barban
Ad.25. Razmatranje zahtjeva Humanitarne udruge Oaza
Vedran Rojnić - greška je napravljena u startu ali je treba ispravit, objekat se može koristiti
samo na način kako je Ugovorom definirano, nikakve druge aktivnosti.
Denis Kontošić - treba sazvati sastanak Mjesnog odbora Petehi, Humanitarne udruge Oaza i
Općine Barban i dogovoriti o daljnjem korištenju zgrade.
Zaključak: Temeljem zamolbe Humanitarne udruge Oaza za nastavak aktivnosti vezano na
Ugovor o darovanju nekretnine na korištenje za zgradu stare škole u Petehi Općinsko vijeće
predlaže da Općina Barban organizira sastanak sa Mjesnim odborom Petehi i Humanitarnom
udrugom Oaza na kojem će se dogovoriti način daljnjeg korištenja zgrade do isteka Ugovora.
Sjednica je završila u 21.00 sati.

Zapisničar:
Aldo Osip, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Aleksa Vale, v.r.

Klasa: 021-01/19-01/11
Ur.broj: 2168/06-02-19-2
Barban, 19. prosinca 2019. godine
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