
Na temelju članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne 

novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene 

novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici 

održanoj ___. prosinca 2019. godine donijelo  

 

ODLUKU 

o izmjeni Programa utroška sredstava 

od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  

za 2019. godinu 

 

I. 

Ovim prvim Izmjenama mijenjaju se odredbe Programa utroška sredstava od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu usvojenog od strane 

Općinskog vijeća Općine Barban dana 09. svibnja 2019. godine (KLASA: 402-04/19-01/02; 

URBROJ: 2168/06-02-19-3, „Službene novine Općine Barban“ broj 30/19). 

 

II. 

U Programu utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2019. godinu, članak 2. se mijenja i glasi: 

 

Prihod prikupljenih sredstava od naknade planiran je u Proračunu Općine Barban za 2019. 

godinu u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna, a utrošit će se kako slijedi: 

Redni 

broj 
OPIS POSLOVA IZNOS 

1. UPU Gospodarske zone Barban – Krvavci II. i III. 15.000,00 kn 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban“. 

 

 

 

KLASA: 

UR.BROJ: 

Barban, ___. prosinca 2019. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Aleksa Vale  

  



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE 

Člankom 31. Zakona propisano je da je 30% sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru prihod jedinice lokalne samouprave na čijem se području zgrada 

nalazi i da se ova sredstva namjenski koriste za izradu prostornih planova kojima se propisuju 

uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za 

poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja prema programu koji donosi 

predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.  

Člankom 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18) 

propisano je da Općinsko vijeće donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba 

od značaja za Općinu Barban. 

 

II.   RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE 

Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj 08. svibnja 2019. godine donijelo 

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 

za 2019. godinu. 

Kako su sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. 

godinu realizirana u iznosu većem od planiranog bilo je potrebno pristupiti izmjeni istog. 

Slijedom navedenog predlaže se Općinskom vijeću Općine Barban razmatranje i donošenje 

Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2019. godinu. 

 

III.    FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

Potrebna sredstva za provedbu Odluke o Izmjenama Programa utroška sredstava od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu Zakonom su propisana i 

osigurana Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Barban za 2019. godinu. 

 


