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Na temelju članka 24. Statuta općine Barban („Službene novine općine Barban“ br. 22/2013.)
Općinsko vijeće Općine Barban na svojoj 12. sjednici održanoj 01. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o doradi Prostornog plana uređenja
Općine Barban
Članak 1.
Donosi se Odluka kojom se pristupa izradi dorade Prostornog plana uređenja općine Barban (u
nastavku: Dorada plana) .
Doradom plana dorađuje se Prostorni plan uređenja Općine Barban („Službene novine Općine
Barban“ br 13/14, u nastavku: Prostorni plan).
Članak 2.
Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja Dorade plana je Jedinstveni upravni odjel
Općine Barban, a odgovorna osoba je načelnik Općine Barban.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DORADE PLANA
Članak 3.
Dorada plana temelji se na odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), članka 201.
stavak 1. i na temelju objašnjenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Klasa: 350-01/
14-01/183, Urbroj: 531-01-14-1, od 7. srpnja 2014.
RAZLOZI ZA DONOŠENJE DORADE PLANA
Članak 4.
Doradi plana pristupa se kako bi se stvorili preduvjeti za izdavanje akata za građenje na dijelu
uređenog neizgrađenog građevinskog zemljišta bez obveze izrade urbanističkih planova uređenja
istih područja.
OBUHVAT DORADE PLANA
Članak 5.
Dorada plana razlučit će neuređeno od uređenog neizgrađenog građevinskog zemljišta te za uređeno
neizgrađeno građevinsko zemljište propisati uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću
propisanom za urbanistički plan uređenja.
Uređenim neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se ono koje ima osnovnu infrastrukturu
(pristup do građevne čestice, javno parkiralište, građevinu za odvodnju otpadnih voda i
niskonaponsku elektroenergetsku mrežu).
Dorada plana ne može obuhvatiti uređeno građevinsko zemljište za kojeg je obveza urbanističkog
plana utvrđena Prostornim planom županije.
SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU DORADE PLANA
Članak 6.
U skladu s odredbama ranije važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09,
55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) Prostorni plan je odredio područja za koja je obvezna izrada
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urbanističkih planova uređenja. Do donošenja UPU-a nije bilo moguće izdavanje akata za građenje
te je tako došlo do zastoja u građenju.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA DORADE PLANA
Članak 7.
Temeljni cilj Dorade plana je da se ostvare preduvjeti za oživljavanje građenja na području općine
Barban i tako potaknu nove investicije.
Polazišta za izradu Dorade plana biti će podaci o osnovnoj infrastrukturi za neizgrađeno
građevinsko zemljište (pristup do građevne čestice, javno parkiralište, građevine za odvodnju
otpadnih voda i niskonaponska elektroenergetska mreža).
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA I STUDIJA
Članak 8.
Za izradu Dorade plana nisu potrebne posebne strategije, planovi i studije te će se koristiti samo već
postojeća dokumentacija.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 9.
Jedinstveni upravni odjel Općine Barban pribavit će od mjerodavnih javnopravnih tijela i drugih
mjerodavnih izvora, kao i iz svojih izvora podatke o izvedenoj osnovnoj infrastrukturi (javne
prometne površine, mreža vodovoda, građevine za odvodnju otpadnih voda te niskonaponska
elektroenergetska mreža).
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA I DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI DORADE PLANA

1.
2.
3.
4.
5.

Članak 10.
Zavod za prostorno uređenje Istarske županija
Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste Istarske Županije
Vodovod Pula d.o.o. Pula, Radićeva 9, 52100 Pula
Pula Herculanea d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, 52100 Pula
HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Vergerijeva 6, 52100 Pula
PLANIRANI ROK IZRADE DORADE PLANA

Članak 11.
Rokovi za izradu pojedinih faza Dorade plana su:
Obavijest javnopravnim tijelima i drugim sudionicima iz članka 10. ove Odluke odmah po
donošenju iste s rokom od 7 dana za dostavu njihovih podataka,
izrada Dorade plana u roku 90 dana od ugovaranja s izrađivačem Dorade plana,
predaja elaborata Dorade plana u roku 7 dana po donošenju Dorade plana od strane
Općinskog vijeća.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DORADE PLANA
Članak 12.
Izrada Dorade plana financirat će se sredstvima iz proračuna Općine Barban za 2015. godinu.
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ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Barban.

Klasa: 021-05/14-01/21
Urbroj: 2168/06-14-02-3
Barban, 01 prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof.

Na temelju članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013.) te po
prijedlogu Odbora za Statut, Poslovnik i druge opće akte od 08. srpnja 2014., Općinsko vijeće
Općine Barban, na 12. sjednici održanoj dana 01. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENI
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BARBAN
Članak 1.
Članak 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barban mijenja se na način da se u popisu stalnih
radnih tijela nakon Odbora za statut, poslovnik i druge opće akte, a prije Komisije za proračun,
financije i gospodarstvo dodaje Odbor za mjesnu samoupravu.
U preostalom dijelu članak ostaje neizmijenjen.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Barban“.
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OBRAZLOŽENJE:
Statut Općine Barban člancima 84. i 85. predviđa postojanje Odbora za mjesnu samoupravu, te se
Odlukom o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barban usklađuje Poslovnik Općinskog
vijeća Općine Barban sa Statutom Općine Barban.
Klasa: 021-05/14-01/21
Urbroj: 2168/06-14-02-4
Barban, 01. prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof.

Temeljem članaka 9.,10. i 11. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(N.N. br. 28/10), članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013),
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban (Službene novine
Općine Barban br. 15/2014) i Pravilnika o poslovanju i unutarnjem ustrojstvu
Vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban
(Službene novine Općine Barban br. 15/2014), Općinsko vijeće Općine Barban je na svojoj 12.
redovnoj sjednici, održanoj 01. prosinca 2014. godine, donijelo slijedeću

ODLUKU
o utvrđivanju mjerila za obračun plaća
službenika i namještenika
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i osnove za određivanje plaća službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban i u Vlastitom pogonu za obavljanje određenih
komunalnih djelatnosti na području Općine Barban, sukladno Zakonu.
Članak 2.
Djelokrug poslova, te prava i obveze službenika i namještenika utvrđeni su odredbama Zakona,
Kolektivnog ugovora, Statuta, Poslovnika, te ostalim podzakonskim aktima i općim aktima Općine
Barban.
Članak 3.
Plaća za obavljanje poslova iz članka 2. ove Odluke utvrđena je na osnovu zakona i predstavlja
umnožak koeficijenta za obračun plaće i osnovice za obračun plaće službenika i namještenika,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Kao osnovica za obračun plaće uzima se osnovica utvrđena Kolektivnim ugovorom.
Ako osnovica za obraćun plaće nije utvrđena Kolektivnim ugovorom, utvrđuje ju odlukom općinski
načelnik.
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Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika određuju se prema složenosti radnih mjesta
ustrojenih Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, u
okviru raspona određenog zakonom, kako slijedi:

Redni broj i naziv radnog mjesta

Koeficijent za
obračun plaće

Potkategorija
radnog mjesta

Klasifikacijski
rang

KATEGORIJA
RADNOG
Jedinstveni upravni odjel
MJESTA

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Glavni
rukovoditelj

1.Pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela

1.

3

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

Stručni suradnik

2. Stručni suradnik za proračun i
financije

8.

2,4

Stručni suradnik

3. Stručni suradnik za gospodarstvo,
poduzetništvo i razvojne projekte

8.

2,4

Stručni suradnik

4. Stručni suradnik za turizam i
društvene djelatnosti

8.

2,4

Referent

5. Referent za administrativne
poslove i komunalno gospodarstvo

11.

2,1

Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika određuju se prema složenosti radnih mjesta
ustrojenih Pravilnikom o poslovanju i unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona za obavljanje
određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban, u okviru raspona određenog
zakonom, kako slijedi:

Koefici
jent za
obraču
n plaće

Vlastiti pogon
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Klasifi
kacijsk
i rang

KATEGORIJA
RADNOG
MJESTA

Razina
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Potkategorija
radnog mjesta

Redni broj i naziv radnog
mjesta

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Rukovoditelj

1. Upravitelj vlastitog pogona

3.

10.

2,3

-

11.

1,7

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

Referent

2. Referent - ekonom

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
Radnik na
održavanju

3. Komunalni radnik I

-

13.

1,5

Grobar

4. Komunalni radnik II

-

13.

1,5

Članak 5.
U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika.
Rješenje o plaći pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela donosi općinski načelnik.
Članak 6.
Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta
najniže složenosti njegove stručne spreme.
Članak 7.
Službenici i namještnici ostala prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s općim propisima o radu,
općim aktima Općine Barban, odnosno Kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na službenike i
namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban.
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Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju mjerila za obračun plaća
službenika i namještenika od 13. travnja 2011., Klasa: 021-05/11-01/2 i Ur.broj: 2168/06-11-02-6.
(Službene novine Općine Barban 10/2011)
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Barban.
Klasa: 021-05/14-01/21
Ur.broj: 2168/06-14-02-5
Barban, 01. prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof.

Na temelju članka 3. i članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, br. 28/10.) ) i članka 24. Statuta Općine Barban (“Službene novine Općine
Barban” br. 22/2013.), Općinsko vijeće Općine Barban je na 12. sjednici, održanoj 01. prosinca
2014. godine, donijelo slijedeću

ODLUKU
o plaći i visini naknade za rad Općinskog načelnika i njegova zamjenika
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće Načelnika Općine Barban (u
daljnjem tekstu: Općinski načelnik) i zamjenika Općinskog načelnika, za slučaj kada bi dužnost
obavljali profesionalno, kao i visina naknade za rad u slučaju da dužnosti na koje su izabrani
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.
Ovom Odlukom uređuju se i druga pitanja vezana za ostvarivanje plaće, odnosno naknade za rad, i
drugih materijalnih prava dužnosnika iz stavka 1. ovog članka.
Članak 2.
Plaću dužnosnika iz članka 1. ove Odluke čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Članak 3.
Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iz članka 1. ove Odluke su slijedeći:
- za obračun plaće općinskog načelnika: 4,26
- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika koeficijent može iznositi najviše do 85%
koeficijenta općinskog načelnika, a iznosi 1,00
Osnovica za obračun plaće dužnosnika iz gore navedenog stavka iznosi: 4.221,762 kuna.
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Članak 4.
Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika imaju pravo na plaću, odnosno pravo na
naknadu za rad bez zasnivanja radnog odnosa i pravo na staž osiguranja.
Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave posebnim aktom urediti će prava lokalnih
dužnosnika na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti.
Članak 5.
Dužnosnici iz čl. 1. ove Odluke koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa imaju
pravo na naknadu za rad koja može iznositi najviše do 50 % umnoška koeficijenta za obračun plaće
odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.
Sukladno stavku 1. ovog članka naknada za rad općinskom načelniku i zamjeniku općinskog
načelnika utvrđuju se na slijedeći način:

naknada za rad općinskom načelniku utvrđuje se umnoškom 50 % koeficijenta 4,26, čime
koeficijent za obračun naknade načelnika iznosi 2,13 i osnovice za izračun plaće državnih
dužnosnika
naknada za rad zamjeniku općinskog načelnika utvrđuje se umnoškom 50% koeficijenta
1,00, čime koeficijent za obračun naknade zamjenika načelnika iznosi 0,5 i osnovice za izračun
plaće državnih dužnosnika.
Članak 6.
Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad dužnosnika iz članka 1. ove Odluke,
donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Općinskog vijeća Općine Barban o
plaći i visini naknade za rad Općinskog načelnika i njegova zamjenika (“Službene novine Općine
Barban” br. 10/2011).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Barban”.
Klasa: 021-05/14-01/21
Ur.broj: 2168/06-14-02-6
Barban, 01. prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof.
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Temeljem čl. 103. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11) i čl. 24.. Statuta Općine
Barban (Službene novine Općine Barban, br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban na 12.
sjednici održanoj dana 01. prosinca 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o isključenju nekretnina iz statusa javnog
dobra u općoj upotrebi
I

Utvrđuje se da k.č.br. 2756/28 upisana u Popis I za k.o. Prnjani, , površine 461 m2 i k.č.br.
2756/29 upisana u Popis I za k.o. Prnjani, površine 34 m2, u zemljišnim knjigama upisane kao
javno dobro-cesta
- ne čine sastavni dio javne ceste;
- ne čine sastavni dio planirane razvrstane, odnosno nerazvrstane ceste;
- ne služe niti su predviđene za javnu upotrebu svih kao javno dobro u općoj upotrebi.
II
Slijedom utvrđenja iz točke I ove Odluke, k.č. br. 2756/28 i 2756/29 k.o. Prnjani, isključuju se iz
statusa javnog dobra u općoj upotrebi.
III
Općinski sud kao nadležni zemljišno knjižni sud provest će ovu Odluku u zemljišnim knjigama
na način da će nekretnine iz točke I ove Odluke uknjižiti s pravom vlasništva Općine Barban, uz
prethodno brisanje uknjižbe iste kao javnog dobra u općoj upotrebi.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 024-05/14-01/21
Urbroj: 2168/06-14-02-7
Barban, 01. prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof.
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Temeljem čl. 103. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11) i čl. 24.. Statuta Općine
Barban (Službeni novine Općine Barban, br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban na svojoj
12. redovnoj sjednici održanoj dana 01. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o isključenju nekretnine iz statusa javnog
dobra u općoj upotrebi
I

Utvrđuje se da k.č.br. 2756/2, upisana u Popis I za k.o. Prnjani, u naravi – put, površine 385 m2, u
zemljišnim knjigama upisana kao javno dobro
- ne čini sastavni dio javne ceste;
- ne čini sastavni dio planirane razvrstane, odnosno nerazvrstane ceste;
- ne služi niti je predviđena za javnu upotrebu svih kao javno dobro u općoj upotrebi.
II
Slijedom utvrđenja iz točke I ove Odluke, k.č. br. 2756/2 k.o. Prnjani, isključuje se iz statusa
javnog dobra u općoj upotrebi.
III
Općinski sud kao nadležni zemljišno knjižni sud provest će ovu Odluku u zemljišnim knjigama
na način da će nekretninu iz točke I ove Odluke uknjižiti s pravom vlasništva Općine Barban, uz
prethodno brisanje uknjižbe iste kao javnog dobra u općoj upotrebi.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 021-05/14-01/21
Urbroj: 2168/06-14-02-8
Barban, 01. prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof.

Utorak, 02. prosinca 2014. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN

Stranica 475 - Broj 16

Temeljem čl. 103. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11) i čl. 24.. Statuta Općine
Barban (Službene novine Općine Barban, br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban na 12.
sjednici održanoj dana 01. prosinca 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o isključenju nekretnine iz statusa javnog
dobra u općoj upotrebi
I

Utvrđuje se da k.č.br. 2756/21 upisana u Popis I za k.o. Prnjani, , površine 139 m2, u zemljišnim
knjigama upisana kao javno dobro-cesta
- ne čini sastavni dio javne ceste;
- ne čini sastavni dio planirane razvrstane, odnosno nerazvrstane ceste;
- ne služi niti je predviđena za javnu upotrebu svih kao javno dobro u općoj upotrebi.
II
Slijedom utvrđenja iz točke I ove Odluke, k.č. br. 2756/21 k.o. Prnjani, isključuje se iz statusa
javnog dobra u općoj upotrebi.
III
Općinski sud kao nadležni zemljišno knjižni sud provest će ovu Odluku u zemljišnim knjigama
na način da će nekretninu iz točke I ove Odluke uknjižiti s pravom vlasništva Općine Barban, uz
prethodno brisanje uknjižbe iste kao javnog dobra u općoj upotrebi.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/14-01/21
Ur.broj: 2168/06-14-02-9
Barban, 01. prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof.
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Temeljem članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013.),
Općinsko vijeće Općine Barban na 12. sjednici, održanoj dana 01.12.2014. godine, donijelo je

ODLUKU
1. Raspisuje se javni natječaj za dodjelu 7 studentskih stipendija za darovite studente i 3
socijalne stipendije sa područja Općine Barban u akademskoj godini 2014./2015.

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim
novinama Općine Barban”.
Klasa: 021-05/14-01/21
Ur.broj: 2168/06-14-02-10
Barban, 01.12.2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof.

Temeljem članka 13. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/13),
Općinsko vijeće Općine Barban na 12. sjednici održanoj dana 01.12.2014. godine donijelo je

ODLUKU
1. Povodom Dana Općine Barban – 06.12., na Svečanoj sjednici Općine Barban, koja će se
održati dana 05. prosinca 2014. godine, dodjelit će se javna priznanja Općine Barban za 2014.
godinu:
Plaketa Općine Barban:
DARKO PAVLIĆ
za izuzetan doprinos u razvoju društvenih odnosa, te očuvanju tradicijske i kulturne baštine
Barbana i Barbanštine
Plaketa Općine Barban:
OTAVIO PRHAT
za izuzetan doprinos u izgradnji i razvoju, te promicanju ugleda Općine Barban
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Nagrada Općine Barban:
Obrt AUTOSERVIS FILIPOVIĆ
za poduzetnički pothvat i izuzetan doprinos razvoju gospodarstva te promicanju ugleda
Općine Barban izgradnjom pogona u Poduzetničkoj zoni Barban.
Počasni građanin:
Predsjednik Republike Hrvatske
Prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ
za izuzetan doprinos promicanju ugleda Općine Barban i barbanske Trke na prstenac
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 061-01/14-01/1
Ur.broj: 2168/06-14-02-12
Barban, 01.12.2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof.

Temeljem čl. 103. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11) i čl. 24.. Statuta Općine
Barban (Službeni novine Općine Barban, br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban na 12.
sjednici održanoj dana 01. prosinca 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o dopuni odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog
dobra u općoj upotrebi
I
Utvrđuje se da Općinsko vijeće Općine Barban, svojom Odlukom, klasa: 021-05/13-01/8 od
16.10.2013.god. odlučilo da se k.č.br. 2756/30 i 2756/23 obje k.o. Prnjani izuzimaju iz statusa
javnog dobra u općoj upotrebi.
II.
U Odluci o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi Općine Barban, dodaje
se toč. II. koja glasi:
„
II.
k.č.br. 2756/30 i k.č.b. 2756/23 obje k.o. Prnjani
- ne čini sastavni dio javne ceste;
- ne čini sastavni dio planirane razvrstane, odnosno nerazvrstane ceste;
- ne služi niti je predviđena za javnu upotrebu svih kao javno dobro u općoj upotrebi. „
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III
U Odluci o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi Općine Barban, dodaje
se toč. III. koja glasi:
„
III.
Slijedom utvrđenja iz točke I ove Odluke, k.č. br. 2756/30 i k.č.br. 2756/23 obje k.o. Prnjani,
isključuju se iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi.
Općinski sud u Puli – Pola, kao nadležni zemljišno knjižni sud provest će ovu Odluku u
zemljišnim knjigama na način da će nekretnine iz točke I ove Odluke uknjižiti s pravom
vlasništva Općine Barban, uz prethodno brisanje uknjižbe iste kao javnog dobra u općoj upotrebi.“
IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 944-05/14-01/9
Urbroj: 2168/06-14-02-22
Barban, 01.12.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof.
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