
Na temelju članka 107. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i 
članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban, br. 22/13, 12/18), 
Općinsko vijeće Općine Barban na svojoj 9. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018. godine 
donosi 

Odluku o izmjenama i dopunama 
Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Barban 

 
Članak 1. 

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Barban (Službene novine Općine 
Barban 9/14, 12/18) u članku 47.a dodaje se, na početak rečenice, riječ najvažnije, a nakon 
riječi Popisu dodaje se riječ najvažnijih te članak 47.a sada glasi: 

 
„Članak 47.a 

Najvažnije nerazvrstane ceste na području Općine Barban evidentirane su u Popisu 
najvažnijih nerazvrstanih cesta na području Općine Barban koji se nalazi u prilogu ove 
Odluke i koji čini njen sastavni dio.“ 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Barban“. 
 
Klasa: 340-01/18-01/01 
Ur.broj:2168/06-18-02-2 
Barban, 17. svibnja 2018. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BARBAN 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Toni Uravić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE  

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 
148/13, 92/14.). 

2. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE 

Izmjenom i dopunom Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Barban (Službene 
novine Općine Barban 12/18) evidentiralo se najvažnije nerazvrstane ceste na području 
Općine Barban, ali na tom popisu nisu sve nerazvrstane ceste. 
 
Sukladno članku 2. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Barban (Službene 
novine Općine Barban 9/14) mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine čine: ceste koje 
povezuju naselja, ceste unutar granica građevinskog područja, pristupne ceste do stambenih, 
poslovnih, gospodarskih  i drugih građevina, seoska cesta ili put, poljski put, biciklistička 
staza, druge nerazvrstane javne prometne površine na području Općine, a Izmjenama i 
dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Barban (Službene novine 
Općine Barban 12/18) na popis nerazvrstanih cesta se uvrstilo samo najvažnije i najduže 
nerazvrstane ceste na području Općine Barban. 
 
U svrhu uklanjanja dvojbi prilikom provedbe ove Odluke predlaže se usvajanje predloženih 
izmjena. 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE: 

Za provedbu ove Odluke financijska sredstva neće biti potrebna. 
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