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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

7. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 19. siječnja 2022. godine  

elektroničkim putem od 08-20 sati 

 

Početak: 08.00 sati 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika s održane 6. sjednice Općinskog vijeća Općine  Barban 

2. Donošenje Odluke izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban 

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu utvrđivanja plaća za djelatnike u 

Dječjem vrtiću „Tratinčica“ koje se financiraju iz proračuna Općine Barban 

4. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Općine Barban 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja uz korištenje 

potpora.  

 

Utvrđuje se, da se elektroničkim putem (putem zajedničke mail grupe) izjasnilo 10 do 13 

vijećnika Općinskog vijeća te su pristupili glasovanju elektroničkim putem  kako slijedi: 

 

17. siječnja 2022. godine 

Nino Rojnić 17:01 sati, ne prihvaća Dnevni red te se izjašnjava s PROTIV po točkama 

Dnevnog reda br. 1., 2. 4. i 5. te ZA po točki Dnevnog reda br. 3. 

 

19. siječnja 2022. godine 

Aleksa Vale  11:47 sati, prihvaća Dnevni red te se izjašnjava sa ZA u vezi prihvaćanja svih 

točki dnevnog reda 

 

Toni Uravić 14:22 sati, prihvaća Dnevni red te se izjašnjava sa ZA u vezi prihvaćanja svih 

predloženih točki dnevnog reda  

 

Andi Kalčić 14:41 sati prihvaća Dnevni red te se izjašnjava sa ZA u vezi prihvaćanja svih 

točki dnevnog reda 

 

Edi Radola 15:25 sati, prihvaća Dnevni red te se izjašnjava sa ZA u vezi prihvaćanja svih 

točki dnevnog reda 

 

Vedran Rojnić 16:34 sati, prihvaća Dnevni red te se izjašnjava sa ZA u vezi prihvaćanja svih 

točki dnevnog reda 

 

Dalibor Biletić 16:49 sati, prihvaća Dnevni red te se izjašnjava sa ZA u vezi prihvaćanja svih 

točki dnevnog reda 

 

Dorothy Zenzerović 16:54 sati prihvaća Dnevni red te se izjašnjava sa ZA u vezi prihvaćanja 

svih točki dnevnog reda 

 

Dalibor Frančula 17:58 sati prihvaća Dnevni red te se izjašnjava sa ZA u vezi prihvaćanja 

svih točki dnevnog reda 
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Igor Ljubić 18:48 sati- prihvaća Dnevni red te se izjašnjava sa ZA u vezi prihvaćanja svih 

točki dnevnog reda 

 

Vijećnici Luka Camlić, Stanko Beloč i Sandra Kolić nisu glasovali. 

 

1. Verifikacija zapisnika s održane 6. sjednice Općinskog vijeća Općine  Barban 

Zapisnik s održane 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban usvojen je s 9 glasova ZA i 1 

glasom PROTIV. 

 

2. Donošenje Odluke izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Barban 

Općinsko vijeće je s 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijelo Odluku o izmjeni Odluke o 

osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Barban 

 

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu utvrđivanja plaća za 

djelatnike u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ koje se financiraju iz proračuna Općine 

Barban 

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu 

utvrđivanja plaća za djelatnike u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ koje se financiraju iz proračuna 

Općine Barban. 

 

4. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Općine Barban 

Općinsko vijeće je s 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijelo Odluku o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Barban 

 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja uz korištenje 

potpora.  

Općinsko vijeće je s 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijelo Odluku o raspisivanju 

natječaja za osnivanje prava građenja uz korištenje potpora.  

 

Utvrđuje se da je sjednica u potpunosti održana sukladno Pravilima za održavanje 7. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Barban koji čine sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

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

 

 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 

 

Zapisničar:                          Predsjednik Općinskog vijeća: 

Elis Pinter, v.r.                   Andi Kalčić, v.r. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/01 

URBROJ: 2163-12-02-22-2 

Barban, 19. siječnja 2022. godine 


