
 
 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 

110/18 i 32/20) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 

22/13, 12/18, 60/21 i 4/22) Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 28. 

studenog 2022. godine donosi   

 

ODLUKU 

o povjeravanju komunalne djelatnosti sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te 

njihovog zbrinjavanja Gradu Pula-Pola 

 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom Gradu Pula-Pola povjerava komunalna djelatnost sakupljanja napuštenih i 

izgubljenih životinja te njihovog zbrinjavanja. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka dostavit će se Gradu Pula-Pola na nadležno postupanje. 

 

Članak 3. 

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

Barban“. 

 

 

 

KLASA:  

URBROJ: 2163-12-02-22- 

Barban, 28. studenog 2022. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 

  



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNI TEMELJI ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelji za donošenje Akta sadržani su u članku 28.  Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članku 24. Statuta Općine Barban („Službene 

novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22). 

  

 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA  

Općinsko vijeće Općine Barban dana 5. svibnja 2022. godine donijelo je Odluku o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Barban („Službene novine“ broj 5/22). Sukladno odredbama 

članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20, 

dalje u tekstu: ZKG), komunalnom djelatnošću  proglašena je i djelatnost sakupljanja 

napuštenih i izgubljenih životinja te njihovog zbrinjavanja. 

Člankom 28. ZKG-a propisano je da jedinica lokalne samouprave koja ne može samostalno niti 

zajednički osigurati obavljanje komunalne djelatnosti, može odlukom predstavničkog tijela 

obavljanje te djelatnosti povjeriti drugoj jedinici lokalne samouprave na području iste ili druge 

županije, ako na to pristane predstavničko tijelo druge jedinice lokalne samouprave. 

Budući da Općina Barban ne može samostalno osigurati obavljanje komunalne djelatnosti 

sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovog zbrinjavanja, a Grad Pula-Pola je 

izgradio sklonište za životinje s pratećim sadržajima na lokaciji Partizanski put bb, Veli Vrh, 

Pula, predlaže se donošenje Akta kao u prijedlogu.  

 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Za provedbu ovog Akta potrebno je osigurati financijska sredstva u Proračunu Općine Barban 

za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.  

 


