ZAPISNIK SA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BARBAN
ODRŽANE 10.06.2021.GOD. U PROSTORIMA OPĆINSKE VIJEĆNICE
Početak: 19.00 sati
Nazočni vijećnici - kandidati: Dalibor Paus, Andi Kalčić, Dalibor Biletić, Toni Uravić,
Dalibor Frančula, Stanko Beloč, Dorothy Grgorović, Nino Rojnić, Igor Ljubić, Nenad
Filipović, Mario Pauletić, Edi Radola
Odsutni vijećnici - kandidati: - Aleksa Vale
Ostali nazočni: Doris Pužar, mag.iur.- privremena pročelnica Upravnog odjela za opće
poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Aldo Osip, Marina Cetinaprivremena pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, i
gđa. Sandra Kolić
Zapisničar: Aldo Osip
Konstituirajuću sjednicu je otvorila gđa. Doris Pužar, privremena pročelnica Upravnog odjela
za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, a sukladno članku 87.
stavak 1. Zakona o lokalnim izborima.
Privremena pročelnica pozdravlja sve prisutne vijćenike i ostale, te poziva načelnika g.
Dalibora Pausa da pozdravi sve prisutne uzvanike prije nego se krene sa službenim dijelom
sjednice.
Nastavlja se sa službenim dijelom sjednice te gđa. Doris Pužar, privremena pročelnica
utvrđuje sljedeći
Dnevni red:
1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor Mandatnog povjerenstva
3. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova
Općinskog vijeća te utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati
sjednicom do izbora predsjednika
4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća
5. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
6. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Barban
7. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Barban
8. Odluka o naknadama vijećnika Općinskog vijeća Općine Barban
Dnevni red se daje na glasovanje i jednoglasno je usvojen.
Ad.1. Utvrđivanje kvoruma
Privremena pročelnica Doris Pužar obaviještava nazične vijećnike da je g. Aleksa Vale iz
osobnih zdravstvenih razloga opravdao svoj izostanak sa današnje konstituirajuće sjednice.
Privremena pročelnica izvještava o Konačnim rezultatima izborima za članove Općinskog
vijeća Općine Barban koje je 19. svibnja 2021. godine dostavilo Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Barban, a sukladno kojima su Istarski demokratski sabor – IDS i
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Istarska stranka umirovljenika dobili su ukupno 7 mjesta u Općinskom vijeću Općine Barban ,
Socijaldemnkratska partija Hrvatske dobila je ukupno 4 mjesta u Općinskom vijeću dok je
Hrvatska demokratkska zajednica dobila 2 mjesta u Općinskom vijeću Općine Barban.
Nakon što su svi izabrani vijećnici, sukladno konačnim rezultatima lokalnih izbora,
poimenično prozvani da potvrde svoju prisutnost na sjednici, privremena pročelnica Doris
Pužar izvjestila je da se ovoj sjednici odazvalo 12 od ukupno 13 kandidata izabranih na
izborima, pa sukladno članku 36. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
utvrđuje se da je prisutno 12 članova za Općinsko vijeće, te da radnje oko konstituiranja
Vijeća mogu valjano započeti.
Ad.2. Izbor Mandatnog povjerenstva
Utvrđujem da je zaprimljen prijedlog Istarske demokratske stranke- i Istarske stranke
umirovljenika kojim se za člana Mandatnog povjerestva predlaže g.Stanko Beloč, te da on
ujedno bude i predsjednik Mandatnog povjerenstva, da je od strane Socijaldemokratske partije
Hrvatske zaprimljen prijedlog kojim je za člana Mandatnog povjerenstva predlažen_g. Nino
Rojnić, te da je zaprimljen prijedlog Hrvatske demokratske zajednice kojim se za člana
Mandatnog povjerenstva predlaže g. Edi Radola.
Privremena pročelnica Doris Pužar poimenično je upitala na sjednici predložene kandidate g.
Stanka Beloča, g. Nina Rojnića i g. Edija Radolu da li isti prihvaćuju predložene kandidature
za izbor u Mandatno povjerenstvo.
Privremena pročelnica Doris Pužar utvrđuje da g. Stanko Beloč, g. Nino Rojnić, i g. Edi
Radola prihvaćaju predložene kandidature za Mandatno povjerenstvo, te da ujedno g. Stanko
Beloč prihvaća da bude predsjednik Mandatnog povjerenstva .
Doris Pužar daje prijedlog o izboru Mandatnog povjerenstva na glasanje.
Utvrđuje se da je jednoglasno – sa 12 glasova ZA, izabrano Mandatno povjerenstvo u
sljedećem predloženom sastavu:
1. g.Stanko Beloč, predsjednik
2. g.Nino Rojnić, član
3. g. Edi Radola, član
Pauza od 19,30 do 19,40 sati kako bi se sastalo Mandatno povjerenstvo i pripremilo izvješće.
Ad.3. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
te utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
Mandatno povjerenstvo izvršilo je uvid u akte Općinskog izbornog povjerenstva Općine
Barban, (KLASA: 013-03/21-01/01, URBROJ: 2168/06-21-02-22), kojim su dana 19. svibnja
2021. godine objavljeni Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Barban,
na izborima provedenim 16. svibnja 2021. godine.
Slijedom navedene objave utvrđuje se da Općinsko vijeće Općine Barban ima ukupno 13
članova.
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Predsjednik Mandatnog povjerenstva, g. Stanko Beloč, utvrđuje izabrane članove Općinskog
vijeća kako sljedi:
1. Dalibor Paus
2. Andi Kalčić
3. Dalibor Frančula
4. Stanko Beloč
5. Dorothy Zenzerović
6. Dalibor Biletić
7. Toni Uravić
8. Nino Rojnić
9. Igor Ljubić
10. Nenad Filipović
11. Mario Pauletić
12. Edi Radola
13. Aleksa Vale
Mandatno povjerenstvo izvršilo je uvid u Konačne rezultate izbora za načelnika Općine
Barban Općinskog izbornog povjerenstva Općine Barban, Klasa: 013-02/21-01/01, Ur.broj:
2168/06-21-02- od 02. lipnja 2021. godine, slijedom kojih je, na temelju članka 94. stavka 1. i
2. Zakona o lokalnim izborima, za Načelnika Općine Barban izabran Dalibor Paus.
Odredbom članka 89. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima određeno je da načelnik
za vrijeme obnašanja dužnosti ne može biti član predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave, te je temeljem članka 90. stavka 4. Zakona određeno da u tom slučaju mandat
načelnika u predstavničkom tijelu miruje po sili zakona.
Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je koalicijska lista Istarski demokratski sabor
(IDS) i Istarska stranka umirovljenika (ISU) dostavila 09.06.2021.god. Odluku o određivanju
zamjenika kojom se utvrđuje da umjesto
-

Dalibora Paus, kandidata pod rednim brojem 1. Liste, u Općinskom vijeću
dužnost vijećnice obnaša zamjenica gđa.Sandra Kolić, kandidatkinja pod rednim
brojem 8. Liste.
III.

Mandatno povjerenstvo verificira mandate članova Općinskog vijeća Općine Barban u
sastavu:
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VIJEĆNIK
Andi Kalčić
Dalibor Frančula
Stanko Beloč
Dorothy Zenzerović
Dalibor Biletić
Toni Uravić
Sandra Kolić

LISTA
IDS-ISU
IDS-ISU
IDS-ISU
IDS-ISU
IDS-ISU
IDS-ISU
IDS-ISU
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nino Rojnić
Igor Ljubić
Nenad Filipović
Mario Pauletić
Edi Radola
Aleksa Vale

SDP
SDP
SDP
SDP
HDZ
HDZ

Utvrđuje se da Konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika predsjedava i vodi
vijećnik ANDI KALČIĆ, kao kandidat čija je lista dobila najviše glasova, sukladno članku
87. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima.
Ad.4. Polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća
Predsjedavatelj g. Andi Kalčić obaviještava nazočne vijećnike kako će g. Aleksa Vale
svečanu prisegu položiti na prvoj idućoj održanoj sjednici Općinskog vijeća.
Sukladno članku 6. Poslovnika Općinskog vijeća, g-din Andi Kalčić pročitao je tekst prisege
kako sljedi:
““Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika Općinskog vijeća u Općinskom vijeću
Općine Barban obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava
Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Barban, te da ću se zauzimati za svekoliki
napredak Općine Barban i Republike Hrvatske.”
Nakon toga g. Andi Kalčić poimenično je prozvao svakoga od 12 prisutnih članova-vijećnika
Općinskog vijeća da polože svečanu prisegu - Andi Kalčić, Dalibor Frančula, Stanko Beloč,
Dorothy Zenzerović, Dalibor Biletić, Toni Uravić, Sandra Kolić, Nino Rojnić, Igor Ljubić,
Nenad Filipović, Mario Pauletić i Edi Radola nakon čega su vijećnici prisegli te prisegu u
pisanom obliku i potpisali.
Ad.5. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
Predsjedavatelj Andi Kalčić utvrđuje da je zaprimljen prijedlog Istarske demokratske strankei Istarske stranke umirovljenika kojim se za člana Odbora za izbor i imenovanje predlaže gđa.
Dorothy Zenzerović, te da ona ujedno bude i predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, da je
od strane Socijaldemokratske partije Hrvatske zaprimljen prijedlog kojim je za člana
Mandatnog povjerenstva predlažen g. Igor Ljubić, te da je zaprimljen prijedlog Hrvatske
demokratske zajednice kojim se za člana Odbora za izbor i imenovanje predlaže g. Edi
Radola.
Predsjedavatelj Andi Kalčić poimenično je upitao na sjednici predložene kandidate gđu.
Dorothy Zenzerović, g. Igora Ljubića , i g. Edija Radolu da li isti prihvaćuju predložene
kandidature za izbor u Odbor za izbor i imenovanje.
Predsjedavatelj Andi Kalčić utvrđuje da gđa. Dorothy Zenzerović, g. Igor Ljubić, i g. Edi
Radola prihvaćaju predložene kandidature za Odbor za izbor i imenovanje, te da ujedno gđa.
Dorothy Zenzerović prihvaća da bude predsjednica Odbora za izbor i imenovanje.
Obzirom da je prijedlog valjan, Predsjedavatelj Andi Kalčić daje prijedlog o izboru Odbora za
izbor i imenovanje na glasanje.
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Andi Kalčić utvrđuje da je jednoglasno – sa 12 glasova ZA Općinsko vijeće Općine Barban
izabralo Odbor za izbor i imenovanje u sljedećem predloženom sastavu:
1. Dorothy Zenzerović, predsjednica
2. Igor Ljubić, član
3. Edi Radola, član
Ad.6. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Barban
Predsjedavatelj g. Andi Kalčić utvrđuje da je pristigao je 1 (jedan) prijedlog za izbor
predsjednika Općinskog vijeća i to od strane Istarske demokratske stranke- IDS i Istarske
stranke umirovljenika- ISU kako sljedi:
1. Prijedlog su u pisanom obliku podnijeli vijećnici: Stanko Beloč, Dalibor Biletić,
Dorothy Zenzerović, Toni Uravić, Dalibor Frančula, Andi Kalčić i Sandra Kolić,: za
predsjednika Općinskog vijeća predlažu G. ANDIJA KALČIĆA.
Predloženi kandidat za predsjednika Općinskog vijeća g. Andi Kalčić prihvatio je kadidaturu
za predsjednika Općinskog vijeća.
Na temelju čl. 13. Poslovnika Općinskog vijeća Odbor za izbor i imenovanje održao je
sjednicu radi očitovanja o podnijetim prijedlozima za izbor predsjednika Općinskog
vijeća Općine Barban.
Odbor za izbor i imenovanje utvrdio je da je zaprimljeni Prijedlog valjan i da je u
skladu s člankom 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barban.
Predloženo je da se o prijedlogu izjasni Općinsko vijeće glasovanjem.
Vijeće je nastavilo sa radom te je predsjedavajući g. Andi Kalčić dao na glasovanje prijedlog
imenovanja Andija Kalčića za predsjednika Općinskog vijeća Općine Barban. Prijedlog je
prihvaćen sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM.
Utvrđuje se da je Vijeće donijelo Odluku o izboru Andija Kalčića za predsjednika Općinskog
vijeća Općine Barban temeljem čl. 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi te je time konstituirano Općinsko vijeće Općine Barban.
Uslijedio je izvođenje Himne Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino” i Istarske županije
“Krasna zemljo, Istro Mila”.
Nakon izvršenog glasovanja predsjedavanje Općinskim vijećem nastavio je novoizabrani
predsjednik Andi Kalčić, zahvalio svim vijećnicima na ukazanom povjerenju te je pozvao sve
vijećnike na suradnju i konstruktivan rad, a sve u cilju razvoja Općine. se na izboru te
nastavio sa radom sjednice.
Vijećnicima se obratio i Dalibor Paus načelnik Općine Barban čestitavši svim izabranim
vijećnicima. Paus je istaknuo kako su im ukazanim povjerenjem građani dali veliku
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odgovornost da bez obzira koju političku stranku zastupaju zajednički teže ostvarenju ciljeva
i realizaciji strateških projekata važnih za razvoj Općine i dobrobit svih građana.
Ad.7. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Barban
Predsjednik vijeća g. Andi Kalčić nastavlja dalje sa radom sjednice, te poziva prisutne
vijećnike da podnesu prijedlog za izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Barban.
Andi Kalčić utvrđuje da nije zaprimljen niti jedan prijedlog za izbor potpredsjednika
Općinskog vijeća te predlaže da se o izboru potpredsjednika odluči na prvoj idućoj sjednici
vijeća.
Vijećnici su jednoglasno podržali prijedlog predsjednika Vijeća, te će se o izboru
potpredsjednika odluka donijeti na prvoj idućoj sjednici Općinskog vijeća.
Ad. 8. Donošenje Odluke o naknadama Vijećnika Općinskog vijeća Općine Barban
Odluku o naknadama Vijećnika Općinskog vijeća Općine Barban obrazlaže privremena
pročelnica Doris Pužar. Ističe kako vijećnicima naknada ostaje ista, 300, 00 kn po održanoj
sjednici, dok se predsjedniku vijeća naknada umanjuje sa dosadašnjih 1.500,00 kn na 450,00
kn mjesečeno, a potpredsjedniku se naknada umanjuje sa dosadašnjih 500,00 kn mjesečno na
390,00 kuna sve sukladno izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.
Predsjednik Andi Kalčić daje predmetnu Odluku na glasanje.
Predsjednik Andi Kalčić konstatira da je Odluka o naknadama Vijećnika Općinskog vijeća
Općine Barban donijeta jednoglasno sa 12 glasova ZA.
Uslijedio je završni govor Općinskog načelnika Dalibora Pausa.
Sjednica je dovršena u 20.00 sati.
Zapisničar:
Aldo Osip, v.r.

Privremena pročelnica:
Doris Pužar, v.r.
Predsjedavatelj:
Andi Kalčić, v.r.
Predsjednik Općinskog
vijeća:
Andi Kalčić, v.r.

KLASA: 021-05/21-01/07
UR.BROJ: 2168/06-21-02-5
Barban, 10. lipnja 2021.god.
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