
Na temelju čl.36. st.10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) i 
članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/2013.) Općinsko vijeće 
Općine Barban na svojoj 8. sjednici održanoj 22. ožujka 2018. godine, donijelo je sljedeću 

 
ODLUKU 

o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada  
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na 
lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.   

 
Članak 2. 

Na temeljuIzvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja 
odbačenog otpada na području Općine Barban u 2017. godini utvrđuju se lokacije na kojima 
će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada: 
1. Zemljište uz cestu iz smjera Pule prema Poduzetničkoj zoni Barban oko 1000 m prije 
Poduzetničke zone. 
2. Zemljište uz cestu iz smjera Pule kroz Poduzetničku zonu Barban, preko puta tvrtke A.B.S. 
3. Zemljište na izlazu ceste koja vodi kroz Poduzetničku zonu na cestu Barban – Žminj. 
4. Zemljište uz cestu Barban – Sutivanac kod table za skretanje prema Camlićima. 
 

Članak 3. 
Na lokacijama iz članka 2.provodit će se sljedeće posebne mjere: 
- učestala kontrola lokacija putem Vlastitog pogona 
- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada  
- postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska  
- putem medija, objava telefonskog broja na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje 
otpada 
- izrada i distribucija letaka „zaštita javnih površina“ i letaka o načinu zbrinjavanja otpada 
- postava videonadzora  

 
Članak 4. 

Za realizaciju posebnih mjera iz čl.3. koristit će se sredstva iz Proračuna Općine Barban za 
2018. godinu.              . 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine 
Barban. 
 
Klasa: 351-01/18-01/3 
Ur.broj: 2168/06-18-02-3 
U Barbanu, 22. ožujka 2018. godine 
 

OPĆINSKOVIJEĆEOPĆINEBARBAN 
Predsjednik: 
Toni Uravić 



 
OBRAZLOŽENJE 

 
 

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Pravni temelj za donošenje odluke sadržan je u članku 36. stavku 10. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) – u daljnjem tekstu: Zakon. 
 
Člankom 36. stavkom 10. Zakona, propisano je da je predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave dužno, temeljem Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te 
troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Barban u 2017. godini, donijeti 
odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na 
kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. 
 
 

2. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE 
Ovom Odlukom  određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na 
lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada., a sukladno 
obvezi Općine Barban utvrđene Zakonom. 
Izvješćem o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog 
otpada na području Općine Barban u 2017. godini navedene su lokacije i poduzete radnje, a 
mjerama koje se propisuju ovom odlukom nastojat će se sprječiti buduće odbacivanje otpada 
na evidentiranim lokacijama. 
 
Odluka se donosi u cilju ispunjenja Zakonskih odredbi i unaprjeđenja stanja u prostoru u 
odnosu na postupanje s nepropisno odloženim otpadom. 
 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 
 
Za provedbu ove odluke financijska sredstva planirana su u Proračunu Općine Barban za 
2018. godinu. 
 
Sukladno gore navedenom, predlaže se donošenje ove Odluke. 
 
 


