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Temeljem članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18) i članka 24.
Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18), Općinsko vijeće
Općine Barban je na svojoj 26. sjednici održanoj elektroničkim putem dana 09. travnja 2020.
godine, donijelo sljedeću

ODLUKA
O DOPUNI ODLUKE
o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine Općine Barban“ broj 21/18) u
članku 2. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
(3) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz članka 11. stavak 2. ovog članka
Općinsko vijeće Općine Barban može odlukom odrediti i da se dio naplaćenih sredstava
komunalne naknade i to najviše do 50% naplaćenih sredstava komunalne naknade može
koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 91. Zakona o
komunalnom gospodarstvu i to :
-

-

za podmirenje izdataka za dovršenje investicijskih projekata započetih prije nastupa
posebnih okolnosti, odnosno za podmirenje obveza za te investicijske projekte
(rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine)
za podmirenje izdataka za Program protupožarne zaštite
za podmirenje izdataka za Program kulture
za podmirenje izdataka za Programa sporta
za podmirenje izdataka za Program obrazovanja
za podmirenje izdataka za Program predškolskog odgoja
za podmirenje izdataka za Program socijalne skrbi i obrazovanja
Članak 2.
U članku 11. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

(2) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili
određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje
ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava
gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi
ministar nadležan za graditeljstvo, Općinsko vijeće Općine Barban može odlukom osloboditi
obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Barban“.
KLASA: 363-03/18-01/07
UR.BROJ: 2168/06-02-20-4
Barban, 09. travnja 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Vedran Rojnić, v.r.

Temeljem članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18) i članka 24.
Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18), Općinsko vijeće
Općine Barban je na svojoj 26.sjednici održanoj 09. travnja 2020. godine elektroničkim putem
donijelo sljedeću

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE
o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U članku 2. Odluke o komunalnom doprinosu ( „Službene novine Općine Barban“ broj
21/2018) iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
(3) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje
građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili
uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za
graditeljstvo, Općinsko vijeće Općine Barban može odlukom odrediti da se dio naplaćenih
sredstava komunalnog doprinosa i to najviše do 50% može koristiti i za druge namjene
različite od namjena propisanih člankom 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu i to:
- za podmirenje izdataka za dovršenje investicijskih projekata započetih prije nastupa
posebnih okolnosti, odnosno za podmirenje obveza za te investicijske projekte (rashodi za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine)
- za podmirenje izdataka za Program protupožarne zaštite
- za podmirenje izdataka za Program kulture
- za podmirenje izdataka za Programa sporta
- za podmirenje izdataka za Program obrazovanja
- za podmirenje izdataka za Program predškolskog odgoja
- za podmirenje izdataka za Program socijalne skrbi i obrazovanja
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Barban.“
KLASA: 363-01-20-01/06
UR.BROJ: 2168/06-02-20-4
Barban, 09. travnja 2020.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća:
Vedran Rojnić, v.r.
Temeljem članka 95. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“broj
68/18,110/18 i 32/20) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“
22/13,12/18), Općinsko vijeće Općine Barban je na svojoj 26. sjednici održanoj 09. travnja
2020. godine elektroničkim putem donijelo sljedeću
ODLUKU
O DJELOMIČNOM OSLOBOĐENJU
PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
I KORIŠTENJU SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 1.
Uslijed nastupanja posebnih okolnosti iz članka 95. stavak 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, čije je nastupanje utvrđeno Odlukom ministra graditeljstva i prostornog
uređenja o nastupanju posebnih okolnosti KLASA: 804-08/20-01/1, URBROJ:531-01-20-1 od
20.ožujka 2020.godine (uvjeti proglašene epidemije bolesti COVID -19), uzrokovane virusom
SARS-CoV-2 na području Republike Hrvatske) određuje se da će se na zahtjev obveznika
komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti koji se ne može obavljati zbog naloženih mjera vezanih za te posebne
okolnosti, isti djelomično osloboditi komunalne naknade, i to:
-

za poslovni prostor u visini razlike vrijednosti komunalne naknade utvrđene važećim
rješenjem o komunalnoj naknadi za taj poslovni prostor i visini komunalne naknade
koja bi se za taj prostor plaćala u istom području zone kada bi on imao stambenu
namjenu

-

za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti u visini razlike
vrijednosti komunalne naknade utvrđene važećim rješenjem o komunalnoj naknadi za
to građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i visine komunalne
naknade koja bi se za tu površinu građevinskog zemljišta plaćala u istom području
zone za neizgrađeno građevinsko zemljište
Članak 2.

Djelomično oslobođenje iz članka 1. ove Odluke odnosi se na razdoblje isključivo dok traju
posebne okolnosti.
Djelomično oslobođenje iz članka 1. ove Odluke ne odnosi se na:
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banake,
osiguravajuća društava,
društva javne vodoopskrbe,
društva- pružatelje usluga opskrbe električnom energijom,
telekomunikacijske poslovne subjekte,
trgovine na malo (prodavaonice) prehrambenim i higijenskim proizvodima
ljekarne
benzinske postaje
trgovine na malo u kioscima
Članak 3.

Zahtjev za djelomično oslobođenje plaćanja komunalne naknade iz članaka 1. ove odluke
podnosi se Upravnom odjelu za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i
imovinu Općine Barban za vrijeme dok traju posebne okolnosti, a najkasnije u roku od 3
mjeseca po prestanku tih posebnih okolnosti.
Članak 4.
Pravo na djelomično oslobođenje utvrđuje se posebnim rješenjem Upravnog odjela za opće
poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, u roku od 15 dana od dana
zaprimanja zahtjeva.
Članak 5.
Dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i to najviše do 50% može se koristiti i za
druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. Zakona o komunalnom
gospodarstvu i to:
- za podmirenje izdataka za dovršenje investicijskih projekata započetih prije nastupa
posebnih okolnosti, odnosno za podmirenje obveza za te investicijske projekte (rashodi za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine)
- za podmirenje izdataka za Program protupožarne zaštite
- za podmirenje izdataka za Program kulture
- za podmirenje izdataka za Programa sporta
- za podmirenje izdataka za Program obrazovanja
- za podmirenje izdataka za Program predškolskog odgoja
- za podmirenje izdataka za Program socijalne skrbi i obrazovanja
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Barban.“
KLASA: 363-03/20-01/07
UR.BROJ: 2168/06-02-20-1
Barban, 09. travnja 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća:
Vedran Rojnić, v.r.
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Temeljem članka 95. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18, 110/18 i
32/20) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine“ Općine Barban 22/13 i 12/18),
Općinsko vijeće Općine Barban je na svojoj 26. sjednici održanoj dana 09. travnja 2020.
godine elektroničkim putem donijelo sljedeću

ODLUKA
O ODGODI I OBROČNOM PLAĆANJU
KOMUNALNOG DOPRINOSA
I KORIŠTENJU SREDSTAVA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 1.
Uslijed nastupanja posebnih okolnosti iz članka 95. stavak 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, čije je nastupanje utvrđeno Odlukom ministra graditeljstva i prostornog
uređenja o nastupanju posebnih okolnosti KLASA: 804-08/20-01/1, URBROJ:531-01-20-1 od
20.ožujka 2020.godine (uvjeti proglašene epidemije bolesti COVID -19), uzrokovane virusom
SARS-CoV-2 na području Republike Hrvatske) određuje se da će se omogućiti obvezniku
koji namjerava graditi građevinu za potrebe svoje poslovne djelatnosti, a koji zbog naloženih
mjera ne može redovito poslovati, da zatraži odgodu plaćanja dospjele obveze komunalnog
doprinosa sukladno izdanom rješenju o komunalnom doprinosu najkasnije do završetka
trajanja posebnih okolnosti i/ili obročno plaćanje komunalnog doprinosa do maksimalno 10
obroka.
Članak 2.
Zahtjev za odgodu plaćanja komunalnog doprinosa i/ili obročno plaćanje komunalnog
doprinosa iz članaka 1. ove odluke podnosi se Upravnom odjelu za opće poslove, prostorno
uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban, za vrijeme dok traju posebne okolnosti
sukladno članku 1. ove Odluke, odnosno najkasnije 3 mjeseca po prestanku tih okolnosti.
Članak 3.
Rješenje o odgodi plaćanja komunalnog doprinosa te obročnom plaćanju komunalnog
doprinosa donosi Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i
imovinu u roku od 15 dana od dana primtika zahtjeva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Barban.“

KLASA: 361-03/20-01/03
UR.BROJ: 2168/06-02-20-1
Barban, 09. travnja 2020.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Zamjenik predsjednika Općisnkog vijeća:
Vedran Rojnić, v.r.
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Temeljem članka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08,136/12 i 15/15), članka
17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,118/18 i 31/20), članka 35.
Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17. i 98/19), članka 95.st.
2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18. i 32/20) i članka
24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 22/13, 12/18), Općinsko vijeće
Općine Barban je na svojoj 26. sjednici održanoj 09. travnja 2020. godine elektroničkim
putem donijelo sljedeću

ODLUKU
o posebnim mjerama za ublažavanje gospodarskih posljedica izazvanih epidemijom
bolesti COVID -19, na području Općine Barban
Članak 1.
Ovom se odlukom određuju posebne mjere za ublažavanje gospodarskih posljedica
izazvanih epidemijom bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS- Cov-2 na području
Općine Barban odnosno provedbom protuepidemijskih mjera.
Mjere za ublažavanje gospodarskih posljedica epidemije iz stavka 1. ovog članka koje se
odnose na komunalno gospodarstvo uređuju se posebnim odlukama.
Članak 2.
Zbog provedbe naloženih protuepidemijskih mjera obustave rada u pojedinim djelatnostima
iz Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/20, dalje:
Odluka) i drugih primjenjivih odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje budu
donesene u cilju suzbijanja zaraze koronavirusom COVID-19, a zbog kojih poduzetnici ne
smiju obavljati svoju djelatnost, provodit će se sljedeće mjere potpore poduzetnicima:
1) oslobađanje plaćanja naknade i poreza za uporabu javnih površina i za ugostiteljske terase
u cijelosti od 01.ožujka 2020.godine do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera
zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja u
navedenoj Odluci
2) smanjenje iznosa ugovorene zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine Barban za
mjesec ožujak 2020. godine, i nadalje do kraja mjeseca u kojem takve mjere završavaju u
iznosu od 50% za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja
iz navedene Odluke, s time da tako smanjenu zakupninu mogu plaćati s odgodom od najviše
3 (tri) mjeseca
3) točka 2. ovog članka nije primjenjiva u odnosu na trgovine na malo (prodavaonice)
prehrambenim i higijenskim proizvodima, ljekarne i Hrvatske pošte d.d.
Članak 3.
Zbog provedbe naložene protuepidemijske mjere obustave redovnog rada vezanog uz prijam
djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja iz Odluke o obustavi izvođenja
nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova
predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu („Narodne novine“ broj
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29/20 i 32/20, dalje: Odluka) i prethodno donesene Odluke stožera civilne zaštite Istarske
županije istog sadržaja, sve u cilju spriječavanja zarazre koronavirusom – COVID 19,
provodit će se sljedeće mjere:
1) Dječji vrtić „Tratinčica“ Barban nastavit će se financirati iz općinskog proračuna u visini
nužnoj za podmirenje tekućih obveza prema zaposlenima i drugih tekućih obveza, s time da
roditelji djece za razdoblje od dana obustave rada dječjeg vrtića pa do ponovnog početka
njegova rada ne plaćaju dnevno učešće u financiranju tih programa predškolskog odgoja
2) Dječje vrtiće drugih osnivača, koje polaze djeca s područja Općine Barban sukladno danim
odobrenjima za upis i sklopljenim ugovorima s tim predškolskim ustanovama nastavit će se
financirati iz sredstava općinskog proračuna u dosadašnjoj visini po djetetu sukladno broju
djece koja su upisana u te vrtiće sa stanjem na kraju ožujka 2020., s time da obveza plaćanja
Općine Barban prestaje u slučaju da roditelji ispišu dijete iz tog dječjeg vrtića, i to danom
ispisa.
3) Plaća i drugi troškovi učitelja i drugih zaposlenih u produženom boravku djece u osnovnoj
školi „Jure Filipović“ Barban, nastavit će se i dalje financirati iz sredstava općinskog
proračuna u visini nužnoj za podmirenje tekućih obveza prema zaposlenima u produženom
boravku
Zadužuje se Općinski načelnik za provedbu mjera iz ovog članka.
Članak 4.
Za vrijeme važenja protuepidemijskih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske,
odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate, izuzev za dugovanja kojima prijeti
zastara, i to za sva potraživanja Općine Barban i Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Barban.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Barban“.
KLASA: 415-01/20-01/02
UR.BROJ: 2168/06-02-20-1
Barban, 09. travnja 2020.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća:
Vedran Rojnić
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Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17,
14/19) i članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13,
12/18), Općinsko vijeće Općine Barban na svojoj 26. sjednici održanoj dana 09. travnja
2020.godine elektroničkim putem donosi sljedeću

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i poduzetim radnjama te troškovima uklanjanja
odbačenog otpada na području Općine Barban u 2019. godini

Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja
odbačenog otpada na području Općine Barban u 2019. godini.
Članak 2.
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog
otpada na području Općine Barban u 2019. godini čini sastavni dio ove odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Barban“.

KLASA: 351-01/20-01/06
UR.BROJ: 2168/06-02-20-2
Barban, 09. travnja 2020.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BARBAN
Zamjenik predsjednik Općinskog vijeća
Vedran Rojnić, v.r.

Utorak, 14. travnja 2020. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN

Stranica | 2114
- Broj 47

Na temelju čl. 36. st.10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19)
i članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13., 12/18) Općinsko
vijeće Općine Barban na svojoj 26. sjednici održanoj dana 09. travnja 2020. godine
elektroničkim putem donijelo sljedeću
ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na
lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.
Članak 2.
Na temelju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja
odbačenog otpada na području Općine Barban u 2019. godini utvrđuje se lokacija na kojoj će
se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada:
1. Područje između sela Bašići i Balići (kč.br. 1983/6 k.o. Sutivanac)
Članak 3.
Na lokaciji iz članka 2. provodit će se sljedeće posebne mjere:
- učestala kontrola lokacije putem Vlastitog pogona i komunalnog redarstva Općine Barban
- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada
- postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska
- putem medija, objava telefonskog broja na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje
otpada
- izrada i distribucija letaka „zaštita javnih površina“ i letaka o načinu zbrinjavanja otpada
- postava videonadzora
Članak 4.
Za realizaciju posebnih mjera iz čl.3. koristit će se sredstva iz Proračuna Općine Barban za
2020. godinu.
.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Barban“.
KLASA: 351-01/20-01/06
URBROJ: 2168/06-02-20-3
U Barbanu, 09. travnja 2020.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Vedran Rojnić, v.r.
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Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 , 70/17 pročišćeni tekst) i članka 24. Statuta Općine
Barban (“Službene novine Općine Barban” br. 22/13, 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban
je na 26. sjednici, održanoj elektroničkim putem 09. travnja 2020. godine, donijelo
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2020. godinu
za redovito financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Barban
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Barban (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2020. godinu.
Članak 2.
U Proračunu Općine Barban za 2020. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 30.000,00 kuna.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj
stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu
Općinskog vijeća.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 2.255,64 kuna.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od
2.481,20 kuna.
Članak 5.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u
Proračunu Općine Barban za 2020. godinu u iznosima kako slijedi:
- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
4.511,28 kuna
- Istarski demokratski sabor – IDS
11.503,76 kuna
- Istarska stranka umirovljenika – ISU
2.481,20 kuna
- Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
11.503,76 kuna
Članak 6.
Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuju se na žiroračun političke stranke tromjesečno u
jednakim iznosima.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Barban”.
KLASA: 402-08/20-01/08
UR.BROJ: 2168/06-02-20-1
Barban, 09. travnja 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća:
Vedran Rojnić, v.r.
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