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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

32. elektroničke sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 03.prosinca 2020. godine  

elektroničkim putem od 08-20 sati 

 

Početak: 08.00 sati 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Prijedlog Proračuna Općine Barban za 2021.godinu s pripadajućim programima-prvo 

čitanje 

2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Barban za 2020.godinu 

3. Donošenje Odluke ukidanju statusa javnog dobra 

 

Utvrđuje se da su se elektroničkim putem( putem zajedničke mail grupe) svi vijećnici izjasnili 

o prihvaćanju Dnevnog reda 32. elektroničke sjednice Općinskog vijeća te pristupili 

glasovanju elektroničkim putem  kako sljedi: 

 

Dorothy Zenzerović -10:20 sati, prihvaća Dnevni red te se izjašava sa ZA u vezi prihvaćanja 

svih predloženih točki dnevnog reda  

 

Toni Uravić- 08:39 sati, prihvaća Dnevni red te se izjašnjva sa ZA u vezi prihvaćanja svih 

točki dnevnog reda 

 

Renata Pliško -dostavljeno pisano očitovanje, prihvaća Dnevni red te se izjašnjva sa ZA u 

vezi prihvaćanja svih točki dnevnog reda 

 

Dean Maurić- 08:42 sati- prihvaća Dnevni red te se izjašnjva sa ZA u vezi prihvaćanja svih 

točki dnevnog reda 

 

Denis Kontošić- 08:30 sati- prihvaća Dnevni red te se izjašnjva sa ZA u vezi prihvaćanja 

točke 1.,točke 3. i točke 4 dnevnog reda, u vezi točke 2. dnevnog reda suzdržan 

 

Andi Kalčić- 11:16 sati prihvaća Dnevni red te se izjašnjva sa ZA u vezi prihvaćanja svih 

točki dnevnog reda 

 

Irena Jelčić- 16:09 prihvaća Dnevni red te se izjašnjva sa ZA u vezi prihvaćanja točke 

1.,točke 3. i točke 4 dnevnog reda, u vezi točke 2. dnevnog reda suzdržana 

 

Vedran Rojnić- 11:41 sati prihvaća Dnevni red te se izjašnjva sa ZA u vezi prihvaćanja točke 

1.,točke 3. i točke 4 dnevnog reda, u vezi točke 2. dnevnog reda suzdržan 

 

Aleksa Vale-  10:13 sati, prihvaća Dnevni red te se izjašnjva sa ZA u vezi prihvaćanja svih 

točki dnevnog reda 

 

Dalibor Frančula-  14:33 sati, prihvaća Dnevni red te se izjašnjva sa ZA u vezi prihvaćanja 

svih točki dnevnog reda 
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Mihael Glavaš- 10:57 sati prihvaća Dnevni red te se izjašnjva sa ZA u vezi prihvaćanja svih 

točki dnevnog reda 

 

Edi Radola- 10:45 sati, prihvaća Dnevni red te se izjašnjva sa ZA u vezi prihvaćanja točke 

1.,točke 3. i točke 4 dnevnog reda, u vezi točke 2. dnevnog reda suzdržan 

 

Eduard Grgorinić –16:12 sati, prihvaća Dnevni red te se izjašnjva sa ZA u vezi prihvaćanja 

točke 1.,točke 3. i točke 4 dnevnog reda, u vezi točke 2. dnevnog reda suzdržan 

 

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa održane 31.sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

 

Zapisnik sa održane 31.sjednice Općinskog vijeća Općine Barban jednoglasno je usvojen. 

 

Ad.2. Prijedlog Proračuna Općine Barban za 2021.godinu sa pripdajućim Programima 

 

U svezi Prijedloga Proračuna Općine Barban za 2021.godinu vijećnici Denis Kontošić,  

Vedran Rojnić, Edi Radola, i Irena Jelčić suzdržani su, dok su se vijećnici Andi Kalčić, Toni 

Uravić, Dalibor Frančula, Dorothy Zenzerović,Renata Pliško, Aleksa Vale, Dean Maurić i 

Mihael Glavaš izjasnili sa „za”- odnosno da prihvaćaju Prijedlog proračuna za 2021.godinu sa 

pripadajućim Programima. 

 

Ad.3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Barban za 2020.godinu 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Barban za 

2020.godinu.  

 

Ad.4. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog dobra. 

 

Ostalo 

 

Utrvđuje se da je sjednica u potpunosti održana sukladno Pravilima za održavanje 

32.izvanrednne sjednice Općinskog vijeća Općine Barban u posebnim uvjetima, koji čine 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Sastavni dio ovog zapisnika čine i potvrde o elektroničkom glasovanju Općinskih vijećnika, te 

pisano očitovanje vijećnice Renate Pliško. 

 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 

 

Zapisničar:                                   Predsjednik OV: 

Doris Pužar, v.r.                    Dean Maurić, v.r. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/10 

URBROJ:2168/06-02-20-2 

Barban,03. prosinca 2020. godine 


