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Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13), članka
12. Pravilnika o dodjeli stipendija (Službene novine Općine Barban 29/2015.) i Odluke o broju
studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018. (Službene novine Općine Barban
5/2017), Općinski načelnik Općine Barban, donosi
ODLUKU
o dodjeli stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2017./2018.
I
Općina Barban u studentskoj godinu 2017./2018. dodijelit će ukupno 13 studentskih stipendija
kako slijedi.
- Pet stipendija studentima koji su primali stipendiju Općine Barban u studentskoj godini
2016./2017., a dostavili su dokaz o nastavku studija i prijepis ocjena te ostvaruju pravo
na nastavak stipendiranja;
1. Elena Roce
2. Mauro Bulić
3. Tamara Batel
4. Nikolina Dobran
5. Hani Koroman
-

Šest stipendija studentima koji su ostvarili pravo na redovnu stipendiju temeljem
Natječaja za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.;
1. Filip Vale
2. Ariana Žudih
3. Eleonora Rojnić
4. Mario Pauletić
5. Stephani Jelčić
6. Petra Dobran

-

Dvije stipendije studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju studentima iz obitelji
slabijeg imovinskog stanja temeljem Natječaja za dodjelu stipendija Općine Barban za
akademsku godinu 2017./2018.;
1. Josip Tomo Licardo
2. Samona Broskvar

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Barban
www.barban.hr.
KLASA: 604-01/17-01/7
URBROJ: 2168/06-18-01-20
Barban, 12. siječnja 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus, v.r.
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Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik
Klasa: 214-01/18-01/02
Ur.br.: 2168/06-18-01-2
Barban, 8. siječnja 2018. godine
Na temelju članka 30. st. 2. Zakona o vatrogastvu (NN, 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04,
38/09, 80/10) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013),
dana 08. siječnja 2018. godine, načelnik Općine Barban donosi sljedeću
ODLUKU
o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sutivanac
I
Sukladno Zapisniku DVD-a Sutivanac od 20.03.2017. godine, Općinski načelnik Općine Barban
potvrđuje sljedeće osobe imenovane na skupštini DVD-a Sutivanac:
-

na funkciju zapovjednika DVD-a Sutivanac – Dalibor Frančula
na funkciju zamjenika zapovjednika DVD-a Sutivanac – Franko Frančula
II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Općinski načelnik:
Dalibor Paus, v.r.

Dostaviti:
1. Ured državne uprave u Istarskoj županiji, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti,
2. DVD Sutivanac
3. Arhiva, ovdje
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Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik
Klasa: 214-01/18-01/03
Ur.br.: 2168/06-18-01-1
Barban, 8. siječnja 2018. godine
Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu („Narone novine” broj 106/99, 117/01, 36/02,
96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine
Barban” br. 22/2013) Načelnik Općine Barban, dana 08. siječnja 2018. godine donosi
ODLUKU
o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina i uvjeti za dobivanje naknade za dobrovoljne vatrogasce kada
sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Općine Barban.
Članak 2.
Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu za sudjelovanje u vatrogasnoj intervenciji
imaju pravo na novčanu naknadu u visini naknade koja ne može biti manja od naknade za
obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca na području njenog djelovanja, a određuje ju
načelnik općine.
Članak 3.
Dobrovoljni vatrogasci pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju podnošenjem
pismenog zahtjeva Općini Barban uz koji prilažu potvrdu vatrogasnog društva u čijem sastavu je
sudjelovao u intervenciji s naznačenim vremenom, mjestom i vremenom sudjelovanja na
intervenciji te uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je u vrijeme intervencije imao
status nezaposlene osobe, odnosno uvjerenje obrazovne institucije ako je u vrijeme intervencije
imao status učenika ili redovitog studenta.
Članak 4.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji za
vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće od općine na čijem području je
obavljena vatrogasna intervencija.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji poslije
radnog vremena, tijekom noći dulje od 4 sata, imaju pravo na neradne sate u dvostrukom trajanju
od vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu plaće za to vrijeme od općine na
čijem je području obavljena vatrogasna intervencija.
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Članak 5.
Isplata naknade iz ove Odluke vršit će se iz proračuna Općine Barban, a na teret sredstava
planiranih za tekuće donacije Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Barban i Sutivanac.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine Barban.
Općinski načelnik:
Dalibor Paus, v.r.
_____________________________________________________________________________

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik
Klasa: 363-02/18-01/02
Ur.br.: 2168/06-18-01-1
Barban, 16. siječnja 2018. godine
Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 2. i 6. Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Barban ("Službene novine Općine Barban”, broj 10/2014) i
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine
Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 8/2017), Općinski načelnik Općine Barban dana
16. siječnja 2018.godine donio je slijedeću
ODLUKU
Članak 1.
Općina Barban provest će postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti održavanje javne rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine Barban.
Članak 2.
Postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na temelju pisanog ugovora provodi se jer se ocjenjuje da će se provedbom istog
postupka osigurati kvalitetnije i učinkovitije obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne
rasvjete na području Općine Barban.
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Članak 3.
Postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine Barban, provest će se pozivom na
dostavu ponuda, a poziv će se uputiti slijedećim osobama registriranim za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete:
1. BION, obrt za postavljanje rasvjete, vl. Ivica Ban, Somljanci 49, Svetvinčenat
2. VINTIJAN d.o.o, Vintijan 26, Pula
3. ELEKTRA d.o.o, Labinska, Rudarska 9, Labin
4. ZANITEL d.o.o., Zagrebačka 35, Pula
Članak 4.
Za provedbu postupka prikupljanja ponuda iz članka 1. ove Odluke osniva se Povjerenstvo za
provedbu prikupljanja ponuda.
U Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda imenuju se:
1. Danijela Kontošić, za predsjednika
2. Aldo Osip, za člana
3. Doris Frančula, za člana
1. Grozdana Dobran, za zamjenika predsjednika
2. Vlado Kožljan, za zamjenika člana
3. Elis Pinter, za zamjenika člana.
Članak 5.
Cijena za obavljanje komunalnih djelatnosti određuje se ovisno o pojedinoj vrsti radova koju
obuhvaća komunalna djelatnost javne rasvjete, koja se izražava po komadu predmeta/usluge, sve
sukladno troškovniku.
Rok plaćanja je 30 (trideset) dana od dana ispostave računa, uz uvjet da su radovi odgovarajuće
kvalitete, obavljeni sukladno pravilima struke. Račun se ispostavlja na adresu Općine Barban,
Barban 69, 52207 Barban.
Članak 6.
Financijska sredstva za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području
Općine Barban osiguravaju se u Proračunu Općine Barban, a sukladno utvrđenom opsegu
poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete određenom godišnjim Programom
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban.
Članak 7.
Ponuda mora sadržavati:
- ponudu (potpisanu i ovjerenu od strane ponuditelja);
- troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
- odgovarajući dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili dr. odgovarajući registar kojom
ponudtelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje djelatnosti;
- izjavu o nekažnjavanju koju odgovorna osoba ponuditelja daje za sebe i gospodarski subjekt;
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- izjavu da će radove čije bi odgađanje uzrokovalo opasnost za ljude i imovinu izvršiti odmah po
dojavi, bez obzira na vremenske uvjete i u bilo koje doba dana;
- izjavu da će ugrađivati zamjensku opremu istih podataka koje ima opremu koju treba
zamijeniti, a u slučaju tehničke zastarjelosti da će ugrađivati opremu prema važećoj tehničkoj
regulativi uz suglasnost Naručitelja;
- izjavu o nepromjenjivosti jediničnih cijena za vrijeme trajanja ugovora;
- izjavu da je upoznat sa stanjem javne rasvjete na području Općine Barban;
- BON 2 li SOL 2 kojima ponuditelj dokazuje da nije bio u blokadi posljednjih 6 mjeseci;
- potvrdu Općine Barban da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini
Barban
Članak 8.
Kriterij za odabir najpovljnije ponuda je najniža ponuđena cijena.
Članak 9.
Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka Poziva na dostavu ponude,
odnosno od objave na web stranicama Općine Barban.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Općine
Barban”.
Općinski načelnik
Dalibor Paus, v.r.
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