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Barban, 22. ožujka 2018.  

 

Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ broj 94/13, 73/17) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine 

Barban 22/2013) Općinski načelnik Općine Barban,  22. ožujka 2018. godine podnosi  

 

 

I Z V J E Š Ć E 

o lokacijama i količinama  odbačenog otpada te troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Barban u 2017. godini 

 

 

I. UVOD 

 

Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ("Narodne novine" 

broj: 94/13, 73/17), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o lokacijama 

i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera 

podnijeti predstavničkom tijelu te jedinice do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu 

kalendarsku godinu. 

 

II. LOKACIJE I PODUZETE RADNJE 

  

Na području Općine Barban utvrđene su sljedeće lokacije na kojima je odbačen otpad: 

 

1. Zemljište uz cestu iz smjera Pule prema Poduzetničkoj zoni Barban oko 1000 m prije 

Poduzetničke zone. 

Na navedenoj lokaciji odbačena je veća količina miješanog komunalnog otpada, 

građevinskog otpada od rušenja, ambalaža od građevinskog materijala, stvrdnuti 

otpadni beton, otpadni asfalt, zemlja od iskopa, glomazni otpad te zdrobljene azbestne 

ploče. 

Zemljište na navedenoj lokaciji je u vlasništvu Republike Hrvatske, a Općina Barban 

krenula je u sanaciju lokacije te je dio otpada propisno zbrinut, a s nastavkom sanacije 

nastavit će se tijekom 2018. godine, 

 

      
      



2. Zemljište uz cestu iz smjera Pule kroz Poduzetničku zonu Barban, preko puta tvrtke 

A.B.S. 

Na lokaciji su se nalazila otpadna vozila. 

Općina Barban identificirala je vlasnika zemljišta te mu je Rješenjem naloženo 

uklanjanje otpadnih vozila o vlastitom trošku što je vlasnik i učinio. 

 

3. Zemljište na izlazu ceste koja vodi kroz Poduzetničku zonu na cestu Barban – Žminj. 

Na lokaciji se nalazila velika količina otpada od rušenja (betonski bloketi, betonske 

grede, zdrobljene azbestne ploče, suho granje od uređenja okoliša). 

Općina Barban identificirala je vlasnike zemljišta te im je Rješenjem naloženo 

uklanjanje građevinskog otpada o vlastitom trošku što su vlasnici i učinili. 

 

4. Zemljište uz cestu Barban – Sutivanac kod table za skretanje prema Camlićima. 

Na lokaciji se nalazio veći broj otpadnih vozila. 

Općina Barban identificirala je vlasnika zemljišta te mu je Rješenjem naložila 

uklanjanje otpadnih vozila o vlastitom trošku što je vlasnik i učinio. 

 

Na gore navedenim lokacijama provodile su se posebne mjere radi sprječavanja odbacivanja 

otpada i to učestala kontrola lokacija od strane ovlaštene osobe Općine Barban. 

 

 

III. TROŠKOVI UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA U 2017. GODINI  

 

Iz Proračuna Općine Barban je za troškove uklanjanja odbačenog otpada na divljim 

odlagalištima utrošen iznos od 8.800,00 kuna.  

U Proračunu Općine Barban je za troškove uklanjanja odbačenog otpada s nelegalnih 

odlagališta za 2018. godinu planiran iznos od 15.000,00 kuna. 

   

 

IV. ZAKLJUČAK 

 

Unatoč zakonski uređenom sustavu gospodarenja otpadom prisutno je neodgovorno odlaganje 

otpada na lokacijama koje za to nisu predviđene, što za posljedicu ima nepovoljan učinak na 

okoliš i financijski teret za proračun Općine Barban.  

Tijekom 2017. godine ovlaštena osoba je u okviru redovitih obilazaka terena provodila nadzor 

nad divljim odlagalištima, a uočene lokacije divljih odlagališta sanirane su ili je pokrenut 

postupak sanacije. 

 

 

Općinski načelnik: 

                                                                                               Dalibor Paus 

 


