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Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 24.
Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013.) Općinsko vijeće Općine
Barban na 19. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2015. godine donosi

ODLUKU
o prodaji nekretnina
Članak 1.
Daje se na prodaju putem javnog natječaja nekretnine - građevinsko zemljište:
k.o. Gočan: k.č. 2514/32 pašnjak 6.268 m²
k.o. Prnjani: k.č. 2524/49 pašnjak 739 m²
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Barban“
Klasa: 021-05/15-01/8
Ur. broj: 2168/06-15-02-3
Barban, 26. studenog 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
______________________________________________________________________________
Na temelju članka 24. Statuta Općine Barban («Službene novine Općine Barban“ br. 22/13),
Općinsko vijeće Općine Barban je na 19. sjednici održanoj 26. studenoga 2015. razmatralo Izvješće
o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Barban za 2014. godinu, te donijelo sljedeći,
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Barban za 2014. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin o obavljenoj financijskoj
reviziji Općine Barban za 2014. godinu, KLASA: 041-01/15-02/60, URBROJ: 613-20-15-6 od 1.
listopada 2015.
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Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Općine
Barban.
Klasa: 021-05/15-01/8
Urbroj: 2168/06-15-02-4
Barban, 26. studenoga 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
________________________________________________________________________________
Na temelju članka 24. Statuta Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” br. 22/2013) i
Osnova pravila Mjesnih odbora na području Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” br.
9/02), Općinsko vijeće Općine Barban na 19. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2015. godine,
donijelo je
ODLUKU
O RASPISIVANJU IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA MANJADVORCI
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora Manjadvorci. Članovi Vijeća: Mjesnog
odbora Manjadvorci birat će se na biračkom mjestu u Manjadvorci,
Izbori će se održati u nedjelju, 20. prosinca 2015. god., u vremenu od 08,00 do 17,00 sati.
Članak 2.
Odlukom o područjima Mjesnih odbora Općine Barban (“Službene novine Općine Barban”br.
9//02.) utvrđeno je područje Mjesnog odbora Manjadvorci, te na tom području moraju imati
prijavljeno prebivalište kandidati za članove i zamjenike članova Vijeća Mjesnog odbora, kao i
njihovi predlagatelji.
Mjesni odbor Manjadvorci čini jednu izbornu jedinicu.
Članak 3.
U Vijeće Mjesnog odbora Manjadvorci bira se po 5 članova i 5 zamjenika.
Članak 4.
Izbore za članove Vijeća Mjesnog odbora Manjadvorci provodi Izborna komisija, sastavljena od 3
člana i 3 zamjenika koje imenuje Općinsko vijeće.
Sjedište Izborne komisije je u Barbanu, Barban 69.
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Članak 5.
Prijedlozi kandidata dostavljaju se Izbornoj komisiji na posebnom listiću, zaključno s danom 09.
prosinca 2015. godine do 10,00 sati.
Izborna komisija u roku od 48 sati od isteka roka iz prethodnog stavka objavljuje zbirnu listu
abecednim redom predloženih kandidata za Vijeće Mjesnog odbora.
Zajedno sa članom Vijeća Mjesnog odbora bira se i njegov zamjenik, za kojeg se posebno ne
glasuje.
Članak 6.
Prijedlog kandidata za člana Vijeća Mjesnog odbora i za njegovog zamjenika mogu podnijeti birači
s područja Mjesnog odbora za koji se pojedini kandidat predlaže.
Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 5 potpisa birača s područja Mjesnog
odbora.
Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata.
U prijedlogu kandidata navode se ime i prezime, adresa i OIB predloženog kandidata i zamjenika
kandidata, te se prilažu njihove izjave da prihvaćaju kandidaturu.
Kandidat i zamjenik kandidata moraju biti upisani u popis birača na području Mjesnog odbora za
čije se Vijeće kandidiraju.
Uz potpis birača koji predlaže kandidata i zamjenika kandidata za Vijeće Mjesnog odbora, navodi
se ime i prezime birača, adresa i OIB – birača.
Listići za podnošenje kandidature i listići za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za
člana i zamjenika člana Vijeća Mjesnog odbora preuzimaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Barban, na adresi: Barban 69, radnim danom od 09,00 do 14,00 sati.
Članak 7.
Članovi Vijeća i njihovi zamjenici biraju se tajnim glasovanjem. Glasački listić na kojem se glasuje
sadrži:
- naznaku Vijeća Mjesnog odbora,
- ime i prezime svakog kandidata i njegovog zamjenika,
- oznaku i serijski broj glasačkog listića.
Na glasačkom listiću kandidati se navode abecednim redom. Ispred imena i prezimena svakog
kandidata stavlja se redni broj.
Tiskanje glasačkih listića obavit će JUO Barban, pod nadzorom Izborne komisije.
Glasovanje se obavlja osobno i to tako da birač zaokruži redni broj kandidata za kojeg se glasuje,
najviše 5 (pet) kandidata.
Članak 8.
Za članove Vijeća Mjesnog odbora izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova
birača koji su glasovali.
Ako dva ili više kandidata dobiju jednaki broj glasova, izbori se ponavljaju za te kandidate i to
samo onda ako rezultat glasovanja utječe na popunu posljednjeg mjesta u Vijeću toga Mjesnog
odbora.
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Članak 9.
Tijelo nadležno za vođenje popisa birača izvršit će provjeru jesu li u popis birača upisani svi
državljani Republike Hrvatske koji su navršili 18 godina života, a imaju prebivalište na području
Mjesnog odbora, kao i jesu li s tog popisa brisana imena osoba s biračkim pravom koje su umrle, ili
osoba koje su navršile 18 godina života, a koje su odjavile prebivalište.
Članak 10.
Općinsko vijeće u roku od 3 dana od donošenja ove Odluke obavijestit će birače s prebivalištem na
području Mjesnog odbora iz članka 1. ove Odluke:
- o donošenju Odluke o raspisivanju izbora, o danu i vremenu provođenja izbora, ukupnom broju
članova Vijeća Mjesnog odbora koji se biraju,
- o mogućnosti pregledavanja popisa birača te traženja njegovog ispravka ili dopune.
Članak 11.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može se podnijeti u roku 48 sati od isteka dana kada
je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor i to Izbornoj komisiji.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Općine Barban.
Klasa: 021-05/15-01/8
Ur.broj: 2168/06-15-02-5
Barban, 26. studenoga 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
________________________________________________________________________________
Na temelju članka 24. Statuta Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” br. 22/2013), i na
temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Barban za provođenje postupka formiranja Izbornog
povjerenstva za provedbu izbora za Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Barban, Općinsko
vijeće Općine Barban donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Izborne komisije za provođenje izbora članova
Vijeća Mjesnog odbora Manjadvorci
I.
U Izbornu komisiju za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Manjadvorci (u daljnjem
tekstu: Izborna komisija) imenuju se:
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1. Racan Stern Suzana, za predsjednicu,
2. Kontošić Danijela, za člana,
3. Bulić Mirko, za člana.
a kao njihovi zamjenici:
1. Pavletić Vesna, za zamjenicu predsjednice,
2. Pinter Elis, za zamjenicu člana,
3. Mirković Milan, za zamjenika člana.
II.
Sjedište Izborne komisije je u prostorijama Općine Barban, Barban, Barban 69.
Izborna komisija brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih
odbora na području Općine Barban, imenuje članove biračkih odbora i nadzire njihov rad, obavlja
sve tehničke pripreme za provođenje izbora, na temelju pravovaljanih prijedloga sastavlja i
objavljuje zbirnu listu predloženih kandidata za Vijeće Mjesnog odbora, izborni materijal i zapisnik
o svom radu dostavlja Općinskom vijeću u roku tri dana od dana provedenih izbora.
III.
Imenovani članovi i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu prema Odluci Općinskog vijeća.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 021-05/15-01/8
Urbroj: 2168/06-15-02-6
Barban, 26. studenoga 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
________________________________________________________________________________________
Temeljem članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013.),
Općinsko vijeće Općine Barban na 19. sjednici, održanoj dana 26. studenoga 2015. godine, donijelo
je
ODLUKU
o naknadama članova Izborne komisije i članova Biračkih odbora za
provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Manjadvorci
1. Naknada za članove Biračkih odbora na izborima za Vijeće Mjesnog odbora iznosi 150,00 kn po
članu.
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2. Naknada za članove Izborne komisije za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora
iznosi 300,00 kn po članu, a za predsjednicu i zamjenicu Izborne komisije iznosi 1.000,00 kuna.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 021-05/15-01/8
Ur.broj: 2168/06-15-02-7
Barban, 26. studenoga 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
________________________________________________________________________________________
Temeljem članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013.),
Općinsko vijeće Općine Barban na 19. sjednici, održanoj dana 26.11.2015. godine, donijelo je

ODLUKU
1. Imenuje se Komisija za provedbu natječaja za prodaju nekretnina-građevinskog zemljišta, k.č.br.
2524/49, K.O. Prnjani, pašnjak, površine 739 m2, i k.č.br. 2514/32, K.O. Gočan, pašnjak, površine
6.268 m2, u vlasništvu Općine Barban, putem prikupljanja pismenih ponuda, u sastavu:
1.Vedran Rojnić, predsjednik
2.Denis Poljak, član
3.Aleksa Vale, član
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 021-05/15-01/8
Ur.broj: 2168/06-15-02-8
Barban, 26. studenoga 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
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Temeljem članka 13. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/13), Općinsko
vijeće Općine Barban na 19. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Barban za 2015. godinu
1. Povodom Dana Općine Barban – 06.12., na Svečanoj sjednici Općine Barban, koja će se održati
dana 04. prosinca 2015. godine, dodijelit će se javna priznanja Općine Barban za 2015. godinu:
Plaketa Općine Barban: BARBANCOMMERC
-za poduzetnički poduhvat i izuzetan doprinos razvoju gospodarstva te promicanju ugleda Općine
Barban izgradnjom pogona u Poduzetničkoj zoni Barban
Nagrada Općine Barban: LUCIJAN BENKOVIĆ
-za doprinos razvoju i unaprjeđenju društvenih odnosa, gospodarstva, obrazovanja, znanosti,
kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite od požara i vatrogastva i komunalne izgradnje,
značajnih za Općinu Barban
Nagrada Općine Barban: SILVANA BRGIĆ
-za dugogodišnji rad kao medicinska sestra u ambulanti primarne zdravstvene zaštite u Barbanu, za
pomaganje ljudima i skrb o pacijentima uz iskazivanje primjernih ljudskih i stručnih kvaliteta
Nagrada Općine Barban: KATICA ŠPADA
-za 35 godina rada u prosvjeti i 18 godina nesebičnog ulaganja u učenike Osnovne škole „Jure
Filipovića“, Barban, kao i za doprinos očuvanju i njegovanju kulturne baštine i čakavštine na
području Općine Barban
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine
Barban.
Klasa: 061-01/15-01/3
Ur.broj: 2168/06-15-02-6
Barban, 26. studenoga 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
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Na temelju članka 24. Statuta Općine Barban («Službene novine Općine Barban“ br. 22/13),
Općinsko vijeće Općine Barban je na 19. sjednici održanoj 26. studenoga 2015. donijelo sljedeći,
ZAKLJUČAK
o podržavanju Zahtjeva Mjesnog odbora Sutivanac za održavanje javne rasprave o projektu
izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naselju Sutivanac
Članak 1.
Podržava se Zahtjev Mjesnog odbora Sutivanac za održavanje javne rasprave o projektu izgradnje
sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naselju Sutivanac.
Članak 2.
Zahtjev iz članka 1. ovoga Zaključka čini sastavni dio Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Općine
Barban.
Klasa: 026-01/15-01/16
Urbroj: 2168/06-15-02-2
Barban, 26. studenoga 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
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