
 
Republika Hrvatska 

Istarska županija 

     Općina Barban 

            Općinsko vijeće        
 

KLASA: 021-05/22-01/10 

URBROJ: 2163-12-02-22-1 

Barban, 22. studenog 2022. godine  

 

 

VIJEĆNICIMA 

      Općinskog vijeća Općine Barban 
 
 

Temeljem odredbi čl. 27. Statuta Općine Barban („Službene novine” Općine Barban broj 

22/13, 12/18, 60/21 i 4/22) te članka 66. i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barban 

predsjednik Općinskog vijeća saziva 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Barban, koja će se 

održati u prostoriji Općinske vijećnice Općine Barban 

 

dana 28. studenog  2022. godine 

s početkom u 19,00 sati 

 

Predsjednik Općinskog vijeća za predmetnu sjednicu predlaže sljedeći 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika s održane 13. sjednice Općinskog vijeća Općine  Barban, 

2. Vijećnička pitanja, 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje Sporazuma o zajedničkom 

sufinanciranju troškova obavljanja poslova izdavanja akata temeljem Zakona o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, 

4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje Sporazuma o sufinanciranju 

kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj 

bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, 

5. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti sakupljanja napuštenih i 

izgubljenih životinja te njihovog zbrinjavanja Gradu Pula-Pola, 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora za prodaju 

nekretnina k.č. 2756/28 i 1477/29 k.o. Prnjani, 

7. Donošenje Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina 

putem prikupljanja pisanih ponuda, 

      



8. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 

Barban, 

9. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Barban za 2022. godinu, 

10. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Barban za razdoblje 

srpanj - rujan 2022. godine 

11. Prijedlog Proračuna Općine Barban za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu – 

I. čitanje 

 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća 

         Andi Kalčić, v.r. 
 

 

 

 

NAPOMENE: 

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljeni su elektroničkim putem, a mogu se preuzeti i 

na web stranici Općine Barban, www.barban.hr  

2. Prijedlog Odluke za točku 9. dostavit će se po održanoj sjednici Komisije za dodjelu općinskih 

priznanja i nagrada, 

3. Nastavno na odredbe Zakona o proračunu, Prijedlog Proračuna Općine Barban za 2023. godinu i 

projekcije za 2024. i 2025. godinu  (točka 11. dnevnog reda), dostavljen Vam je dana 14.11.2022. 

godine putem e-maila. 

 

 

 

http://www.barban.hr/

