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Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 

144/12), članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013) i 

članka 12. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 

22/13 i 12/18), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 04. lipnja 2020. godine, donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o izboru predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Barban 

 

 

I. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Barban bira se gospodin 

 

Dean Maurić 

 

 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Barban.“ 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/06 

UR.BROJ: 2168/06-02-20-5 

Barban, 04. lipnja 2020.godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE BARBAN 

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća: 

Vedran Rojnić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Stranica | 2141 

Ponedjeljak, 08. lipnja 2020.  SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN    - Broj 50 

 

 

 

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) i članka 

24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13, 12/18), Općinsko 

vijeće Općine Barban na svojoj 28. sjednici dana 04. lipnja2020. godine donosi sljedeći 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

Općine Barban za 2019. godinu 

 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za 2019. godinu, 

u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 

Članak 2. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Barban za 2019. godinu 

čini sastavni dio ovog zaključka. 

 

Članak 3. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Barban za 2019. godinu 

dostavlja se Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije. 

 

Članak 4. 

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Barban. 

 

Klasa: 351-01/20-01/08 

Ur.broj: 2168/06-02-20-4 

Barban, 04. lipnja 2020.godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Dean Maurić, v.r. 
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Republika Hrvatska 

Istarska županija 

     Općina Barban 

            Općinski načelnik        

 

KLASA: 351-01/20-01/08 

UR.BROJ: 2168/06-20-01-2 

 

Barban, 20. svibnja 2020.  

 

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

94/13, 73/17) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban 22/213, 

12/18) Općinski načelnik Općine Barban,  20.svibnja 2020. godine podnosi  

 

IZVJEŠĆE  

o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Barban 

za 2019. godinu 

 

1. UVOD 

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) Općinsko vijeće 

Općine Barban donijelo je Plan gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje 2017. – 

2022. godine („Službene novine“ Općine Barban 2/17) te sukladno navedenom Zakonu 

izrađuje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za 2019. godinu. 

 

U Izvješću se daje pregled stanja gospodarenja otpadom na području Općine Barban te 

provedene aktivnosti iz područja održivog gospodarenja otpadom tijekom 2019. godine s 

posebnim naglaskom na provedbu mjera propisanih Planom gospodarenja otpadom Općine 

Barban za 2019. godinu. 

 

2. STANJE GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN  

Komunalno poduzeće zaduženo za sakupljanje komunalnog otpada s područja Općine Barban 

je Pula Herculanea d.o.o. iz Pule čiji suosnivač je Općina Barban sa suvlasničkim udjelom od 

1%. 

 

Na području Općine Barban, ukupne površine oko 94 km2 i 2721 stanovnika (Popis 

stanovništva iz 2011. godine), nalazi se 70-ak sela i zaseoka obuhvaćenih u 23 naselja. 

 

Sva naselja pokrivena su spremnicima za mješani komunalni otpad, a odvoz smeća se vrši 

jedan ili dva puta tjedno, ovisno o veličini naselja te razdoblju sezone. 

Postojeći cjenik odvoza mješanog komunalnog otpada za domaćinstva baziran je na litri 

predanog otpada. 
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Za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Barban nalazi se deset zelenih otoka, 

odnosno na području svakog mjesnog odbora po jedan zeleni otok te jedan kod adrenalinskog 

parka u Glavani. 

Zeleni otoci uključuju: plavi spremnik za prikupljanje kartonske ambalaže, zeleni spremnik za 

prikupljanje staklene ambalaže te žuti spremnik za prikupljanje plastične i metalne ambalaže. 

 

Glomazni otpad se prikuplja na zahtjev mještana putem mjesnih odbora, a spremnike (5m3) 

postavlja i odvozi Pula Herculanea d.o.o. 

 

Općina Barban uspostavila je sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu 

putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Općine Barban. 

 

Tijekom 2019. godine evidentirano je nekoliko lokacija odbačenog otpada te su poduzete 

radnje glede sanacije lokacija u smislu izdavanja rješenja vlasnicima zemljišta odnosno 

preuzimanja obveze Općine Barban glede sanacije jednog odlagališta budući je vlasnik 

navedenog zemljišta Republika Hrvatska. 

 

3. MJERE PROVEDENE TIJEKOM 2019. GODINE 

3.1. Mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom 

 

U 2019. godini nastavilo se s postavljanjem spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te je u 

konačnici postavljeno deset zelenih otoka sa plavim, zelenim i žutim spremnicima za 

odvojeno prikupljanje papira, stakla i plastike. 

Putem mjesnih odbora te općinskog glasila informirana je javnost o postavljanju zelenih otoka 

te mogućnosti odvojenog odlaganja otpada. 

 

S komunalnim poduzećem pokrenuti su razgovori i radnje glede nove metode obračuna 

odvoza mješanog komunalnog otpada. 

 

3.2. Mjere sanacije lokacija onečišćenih otpadom 

 

Lokacije odbačenog otpada i poduzete radnje: 

 

1. Neasfaltirana cesta na području između sela Bašići sela Balići (kč.br.1983/6 k.o. 

Sutivanac) 

Obavljenim uviđajem utvrđeno je kako se na navedenoj lokaciji nalazi odbačeni otpad 

i to: miješani komunalni otpad, građevinski otpad te madraci, sjedeće garniture i 

spužve. 

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

nastavila je sa sanacijom tijekom 2019. godine. 

Odvojen je komunalni otpad od građevinskog te propisno zbrinut.  

Lokacija se redovito nadzirala učestalim kontrolama lokacije od strane ovlaštene 

osobe Općine Barban. 

2. Uklanjanje otpada u Barbanskoj boški, kč.br. 1/22 (šuma) k.o. Prnjani. 
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Na predmetnoj  lokaciji se nalazio odbačeni otpad i to: miješani komunalni otpad u 

plastičnim vrećama, otpad od starog namještaja, staklene boce, plastika te stari računi. 

 

Zemljište na navedenoj lokaciji je u vlasništvu Mirele Bulić. 

Obzirom da je poznat  prijavljeni počinitelj naloženo mu je uklanjanje otpada, 

odnosno čišćenje lokacije i zbrinjavanje odloženog otpada, zahtjevom od 30.12.2019, 

Klasa:351-01/19-01/26, Ur.broj:2168/06-01/19-3. 

 

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

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

 Evidentirane lokacije nepropisno odbačenog otpada sanirane su ili je započet postupak 

sanacije, odvojen je komunalni otpad od građevinskog te propisno zbrinut. 

 Kritične lokacije su se pojačano nadzirale. 

 Na nekim lokacijama postavljeni su natpisi zabrane odlaganja otpada te su postavljene 

prepreke koje onemogućuju odlaganje otpada. 

 

3.3. Mjere za provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti 

 

Općina Barban je putem općinskog glasila informirala građane o aktivnostima koje provodi 

temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom.  

Građani su informirani o lokacijama postavljanja zelenih otoka te o donošenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje 2017. – 2022. godine. 

 

3.4. Mjere unaprjeđenja nadzora nad gospodarenjem otpadom 

 

Općina Barban objavila je na web stranici upute i obrazac putem kojeg se može prijaviti 

lokacija nepropisno odbačenog otpada, a putem Vlastitog pogona provodi se nadzor čitavog 

područja Općine Barban s posebnim osvrtom na lokacije na kojima je već uočavan problem 

odlaganja otpada. 

 

4. ZAKLJUČAK 

Plan gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje 2017. – 2022. godine usvojen je 

sredinom 2017. godine te je Općina Barban u 2017. godini krenula s provođenjem mjera 

propisanih Planom.  

U cilju učinkovite provedbe Plana gospodarenja otpadom, Općina Barban je aktivno 

provodila isti tijekom 2019. godine, kao što isti čini i u 2020.godini. (nadgledanje prostora 

Općine s ciljem uočavanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš,uspostava službe 

komunalnog redarstva, sanirana uočena i prijavljena divlja odlagališta otpada i dr.). 

Mjere planirane za provedbu u 2019. godini u većem su djelu provedene ili su pokrenute 

radnje za provedbu u sljedećoj godini. 

 

        Općinski načelnik: 

        Dalibor Paus, v.r. 
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Temeljem članka 25. stavak 9. i članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

(NN 20/18 i 115/18) i članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 

22/2013, 12/2018), Općinsko vijeće Općine Barban na svojoj 28. sjednici održanoj 04. lipnja 

2020. godine, donijelo je  

IZVJEŠĆE  

o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Barban u 2019. godini 

 

I 

Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i 

davanja na korištenje izravnom pogodbom prihod su državnog proračuna 25%, 10% 

proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave i 65% proračuna jedinice lokalne 

samouprave odnosno na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi. 

Navedena sredstva koja su prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

namijenjena su isključivo za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, za 

podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i 

zemljišnih knjiga, za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja 

poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, za podmirenje dijela stvarnih troškova u 

vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, za program razminiranja zemljišta, 

program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane 

za poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja zemljišta u postupku komasacije i 

hidromelioracije, za troškove održavanja sustava za navodnjavanje, za program očuvanja 

ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i za program sufinanciranja aktivnosti 

izrade programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpore iz 

Programa ruralnog razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz toga 

Programa i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture. 

 

II 

Ostvareni prihodi od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Općinu Barban u 2019. godini odnose se na prihode od zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i iznose 1.342,56 kn. 

 

III 

Sredstva iz točke II. ovog Izvješća utrošena su na izradu kopija katastarskih planova za 

potrebe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 

IV 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Barban. 

KLASA: 320-02/20-01/02 

UR.BROJ: 2168/06-02-20-1 

Barban, 04. lipnja 2020.godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Dean Maurić, v.r. 
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Temeljem članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013, 

12/2018), Općinsko vijeće Općine Barban na svojoj 28. sjednici održanoj 04. lipnja 2020. 

godine, donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti  

na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2019. godinu  

i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2019. godinu 

 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2019. godinu i na 

Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2019. godinu. 

 

Članak 2. 

Izvješća iz članka 1. čine sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

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

Barban. 

 

KLASA: 214-01/20-01/06 

UR.BROJ: 2168/06-02-20-3 

Barban, 04. lipnja 2020.godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Dean Maurić, v.r. 
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Na temelju članaka 24. i 100. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 

22/13 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban na 28. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2020. 

godine donosi 

 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Izvještaja o stanju i poslovanju  

trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. 

za razdoblje I - III 2020. godine 

 

I. 

 

Usvaja se Izvještaj o stanju i poslovanju trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. za razdoblje 

I - III 2020. godine, u predloženom tekstu s prilozima. 

 

II. 

 

Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenim  novinama Općine Barban“, a stupa na snagu 

danom donošenja. 

 

KLASA: 325-01/20-01/09 

UR.BROJ:2168/06-02-20-2 

Barban, 04. lipnja 2020. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Dean Maurić, v.r.
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“Službene novine Općine Barban” izdaje i umnožava Općina Barban sa sjedištem u Barbanu 

69, 52 207 Barban (MB 255549, OIB 98875297738 ) kao svoje službeno javno glasil



 

 

 

 


