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SKRAĆENI  ZAPISNIK 

10. sjednice Općinskog vijeća Općine Barban 

održane 05. svibnja 2022. godine u prostorijama vijećnice Općine Barban 

 

Početak: 19.00 sati 

 

Nazočni vijećnici: Andi Kalčić, Dalibor Frančula, Stanko Beloč, Dorothy Zenzerović, Sandra 

Kolić, Nino Rojnić, Igor Ljubić, Aleksa Vale, Dalibor Biletić, Toni Uravić, Luka Camlić, 

Vedran Rojnić 

Odsutni vijećnici: Edi Radola 

Ostali nazočni: Dalibor Paus – općinski načelnik, Vlado Kožljan - pročelnik Upravnog odjela 

za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, Aldo Osip- voditelj Vlastitog pogona, 

 

Zapisničar: Aldo Osip 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika s održane 9. sjednice Općinskog vijeća Općine  Barban 

2. Vijećnička pitanja 

3. Donošenje Programa potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na 

području Općine Barban 

4. Donošenje Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području 

Općine Barban 

5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne vatrogasne 

postrojbe Pula za 2021. godinu 

6. Donošenje Odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice 

komunalnog redara 

7. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban 

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za 

obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban 

9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o grobljima na području Općine Barban 

10. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge ukopa pokojnika 

11. Donošenje Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju 

pisanog ugovora 

12. Donošenje Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju 

ugovora o koncesiji 

13. Donošenje Odluke o davanju u zakup i privremeno korištenje javnih površina i 

zemljišta 

14. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama  

15. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske 

16. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Barban za         

razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu te konstatira da sjednici prisusutvuje 12 

vijećnika te se mogu donositi pravovaljanje Odluke. 
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Prorada Dnevnog reda: 

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika s održane 9. sjednice Općinskog vijeća Općine  Barban 

Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno. 

 

Ad.2. Vijećnička pitanja 

Vijećnik Nino Rojnić ima primjedbe na zapisnik na postavljena viječnička pitanja na 9. 

Sjednici Općinskog vijeća te traži da se u zapisnik doda. 

Nino Rojnić – vezano za pitanja postavljena e-mailom te Ugovora o pravu građenja za 

Gospodarsku zonu Barban, kada može očekivati odgovor Klubu vijećnika SDP-a. 

Vijeće jednoglasno prihvatilo prijedlog. 

Na primjedbu da je u izjavi Edija  Radole u izlaganju spomenuo riječ DORH.Vijeće se nije 

složilo te glaslo 11 PROTIV i  1 ZA. 

Ad.3. Donošenje Programa potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na 

području Općine Barban 

 

U 19.20  sati sjednici pristupio vijećnik Edi Radola. 

 

Načelnik je upoznao vijećnike sa razlozima donošenja Programa. 

Vijeće je jednoglasno donijelo Program potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija 

na području Općine Barban. 

 

Ad.4. Donošenje Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području 

Općine Barban 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na 

području Općine Barban. 

 

Ad.5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne vatrogasne 

postrojbe Pula za 2021. godinu 

Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne 

vatrogasne postrojbe Pula za 2021. godinu. 

 

Ad.6. Donošenje Odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice 

komunalnog redara 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene 

iskaznice komunalnog redara. 

 

Ad.7. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Barban. 

 

Ad.8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona 

za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog 

pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban. 

 

Ad.9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o grobljima na području Općine Barban 
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Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama Odluke o grobljima na području Općine 

Barban. 

 

Ad.10. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge ukopa pokojnika 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 

isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika. 

 

Ad.11. Donošenje Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na 

temelju pisanog ugovora 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju 

na temelju pisanog ugovora. 

 

Ad.12. Donošenje Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na 

temelju ugovora o koncesiji 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na 

temelju ugovora o koncesiji. 

 

Ad.13. Donošenje Odluke o davanju u zakup i privremeno korištenje javnih površina i 

zemljišta 

Vijeće je sa 12 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijelo Odluku o davanju u zakup i 

privremeno korištenje javnih površina i zemljišta. 

 

Ad.14. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama  

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama. 

 

Ad.15. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 

Ad.16. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Barban za         

razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine 

Načelnik je obrazložio Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna 

Općine Barban za         razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine 

 

Sjednica je dovršena u 21.30 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća:

    

Aldo Osip, v.r.       Andi Kalčić, v.r. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/05 

UR.BROJ: 2163-12-02-22-2 

Barban, 05. svibnja 2022.god. 
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