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Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) i članka 34. stavka 1. točka 22 
Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/2013), Općinski načelnik Općine 
Barban, donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 
 Pravilnika o unutarnjem redu  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban (Službene novine 
Općine Barban 15/2014 i 31/2016) u dodatku Sistematizacija radnih mjesta u jedinstvenom 
upravnom odjelu u točki 4. Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne 
projekte, u Opisu razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta u djelu koji se 
odnosi na  Stručno znanje, nakon riječi tehničkog usmjerenja dodaje se; „ili magistar prava“. 
Za radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta u djelu koji se odnosi na  Stručno 
znanje sada glasi:  
„magistar ili stručni specijalist ekonomije ili tehničkog usmjerenja ili magistar prava  i najmanje 
jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, državni stručni ispit, poznavanje 
rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije“. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine 
Barban«. 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Dalibor Paus, prof., v.r. 

 
 
KLASA: 023-01/14-01/59 
UR.BROJ: 2168/06-17-02-4 
Barban, 04.08.2017. 
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Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11) i članka 34. Statuta Općine 
Barban ("Službene novine Općine Barban" broj 22/13) načelnik Općine Barban utvrđuje 
slijedeći 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 
ZA 2017. GODINU 

 

Članak 1. 
Ovim  Planom  prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban za 2017.  godinu,  
(dalje  u  tekstu:  Plan  prijma) utvrđuje se prijam u službu u Jedinstveni Upravni odjel Općine 
Barban tijekom 2017. godine.   
 

Članak 2. 
 Plan prijma sadrži:  
- broj sistematiziranih radnih mjesta, 
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban,  
- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme za 2017. 
godinu,  
- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke za 2017. godinu.   
 

Članak 3. 
Jedinstveni upravni  odjel  Općine Barban  popunjava  slobodna  radna  mjesta  prema  ovom  
Planu,  sukladno  Zakonu  o  radu  (NN  br.  93/2014),  Zakonu  o  službenicima i 
namještenicima  u  lokalnoj  i  područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 ,61/11), 
Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog  odjela  Općine Barban (Službene novine 
Općine Barban br. 15/2014 i 31/2016) i  ostalim aktima Općine Barban,  sve  u  skladu s 
financijskim  sredstvima  osiguranim  Proračunom Općine Barban za 2017. godinu. 
 

Članak 4. 
Utvrđuje se broj sistematiziranih  radnih  mjesta,  stvarno  stanje  popunjenosti  radnih mjesta, 
potreban  broj službenika, namještenika i vježbenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Barban za 2017. godinu prema tabeli 1. u prilogu ovog Plana. 
 

Članak 5. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Barban“. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Dalibor Paus, prof., v.r. 

 
KLASA:023-01/17-01/70 
UR. BROJ: 2168/06-17-02-1 
Barban, 04.08.2017. 
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Prilog Planu prijma u službu za 2017. godinu 
Tabela 1. 
Redni 
broj 

Naziv radnog mjesta Broj 
sistematizira- 

nih radnih 
mjesta 

Stvarno 
stanje 

popunjenosti 
radnih mjesta 

Potreban broj 
novih 

službenika / 
namještenika 

1. Pročelnik jedinstvenog upravnog 
odjela 

1 1 0 

2. Referent za administrativne 
poslove i komunalno gospodarstvo 

1 1 0 

3. Viši stručni suradnik za proračun i 
financije 

1 1 0 

4. Viši stručni suradnik za 
gospodarstvo, poduzetništvo i 
razvojne projekte 
 

  

1 0 1 

5. Viši stručni suradnik za turizam i 
društvene djelatnosti 

1 0 0 

 UKUPNO 5 3 1 
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Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), 
članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15-pročišćeni tekst) i 
članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinski 
načelnik Općine Barban dana 24.07.2017. godine donosi 

ODLUKU 
o imenovanju članova Upravnog vijeća  

Dječjeg vrtića Tratinčica Barban 

Članak 1. 

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tratinčica Barban imenuju se: 

1. Aldo Osip 
2. Iva Špada 
3. Rozana Zulijan 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine 
Barban. 

 

KLASA: 601-01/17-01/13 
UR.BROJ: 2168/06-17-02-1 
 
Barban, 04.08.2017. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Dalibor Paus, prof., v.r. 
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Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/2013) i 
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Službene novine 
Općine Barban 2/2017), načelnik Općine Barban, donosi 
 

ODLUKU 
O POČETKU POSTUPKA JENDOSTAVNE NABAVE 

za predmet 
Geoinformacijski sustav (GIS) Općine Barban za upravljanje poljoprivrednim i 

građevinskim zemljištem u privatnom i javnom/državnom vlasništvu 
 

 
Članak 1. 

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja 
proračunskih sredstava, Pravilnikom o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi 
projektnih natječaja Općine Barban (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se pravila, uvjeti i postupci 
nabave roba i usluga te provedba projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 
kuna i nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna, određene Zakonom o javnoj 
nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) (u daljnjem tekstu: ZJN) kao jednostavna nabava za koju je 
naručitelj Općina Barban (u daljnjem tekstu: Općina), a uzimajući u obzir načela javne nabave te 
mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.   
 

Članak 2. 
Pokreće se postupak jednostavne nabave pod nazivom „Geoinformacijski sustav (GIS) Općine 
Barban za upravljanje poljoprivrednim i građevinskim zemljištem u privatnom i 
javnom/državnom vlasništvu.“ 
 
Procijenjena vrijednost nabave je 70.000,00kn bez PDV-a. 
 
Evidencijski broj iz plana nabave je 23/2017. 
 
Rok izvršenja je 60 dana od stupanja Ugovora na snagu. 
 
Način i uvjeti plaćanja: 50% po potpisivanju ugovora, a 50% po izradi GIS-a. 
 
Opis predmeta nabave: Potrebno je izraditi Geoinformacijski sustav (GIS) Općine Barban za 
upravljanje poljoprivrednim i građevinskim zemljištem u privatnom i javnom/državnom 
vlasništvu. GIS mora biti usklađen sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15), 
Zakonom o lokalnim porezima (NN 115/2016) i Pravilnikom o utvrđivanju korektivnih 
koeficijenata i evidenciji o nekretninama (NN 1/2017). Uspostava takvog sustava podrazumijeva 
da se inventarizacijom i sistematizacijom podataka o zemljištu izradi GIS baza podataka 
cjelokupnog zemljišta i Evidencija o nekretninama i obveznicima poreza na nekretnine na 
području općine. GIS Općine Barban treba biti funkcionalan za potrebe obračuna komunalne 
naknade i obračuna jednostavnog poreza na nekretnine kao i za potrebe upravljanja zemljištem 
(za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, provedbu smjernica i preporuke za 



  

 

daljnji razvoj poljoprivrede ili pojedinih grana poljoprivredne proizvodnje i za razvoj 
građevinskih područja). 
 
 
 

Petak, 04. kolovoza 2017.  SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN    Stranica 161 -Broj 3 
 
U postupku uspostave i implementacije sustava potrebno je: 
1.Sistematizirati sve podatake o zemljištu/nekretninama na području općine koje uključuju: 
a) Analiza postojećeg stanja podataka u Općini Barban – analiza podataka poljoprivrednog i 
građevinskog zemljišta, katastra i zemljišne knjige. 
b) Sistematizacija podataka Agencije za poljoprivredno zemljište, Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatskih šuma, zaštićenih područja, prostornih 
planova 
c) Analiza podataka preuzetih od Državne geodetske uprave, Porezne uprave, Ministarstva 
graditeljstva za potrebe usklađivanja Evidencije obveznika komunalne naknade sukladno Zakonu 
o lokalnim porezima. 
d) Transformacija modela prostornih podataka i konverzija formata prostornih podataka 
 
2. Izraditi informacijski sustav za obračun komunalne naknade/poreza na nekretnine i 
upravljanje poljoprivrednim zemljištem, koja uključuje: 
a) Izradu baze podataka građevinskog zemljišta, obveznika komunalne naknade i poreza na 
nekretnine i baze podataka poljoprivrednog zemljišta 
b) Povezivanje prostornih i alfanumeričkih podataka u sustavu, modeliranje geobaze podataka, 
obrada podataka - topološka obrada i procesiranje geometrije podataka 
c) GIS analize i unos novih podataka, Obrada podataka – spajanje baza (postojeće i nove) 
d) Implementacija aplikacije i edukacija korisnika  
 
Evidencija o nekretninama i obveznicima poreza mora sadržavati: 
1. Unos i pretraživanje strukturiranih podataka o poreznim obveznicima i drugim osobama 
bitnim za oporezivanje i grafički prikaz nekretnina po pojedinom poreznom obvezniku 
2. Unos i pretraživanje strukturiranih podataka o nekretnini i drugim bitnim elementima za 
oporezivanje i grafički prikaz nekretnina koje se nalaze u sustavu obračuna poreza na nekretnine 
3. Štampanje rješenja o porezu na nekretnine 
4. Export strukturiranih podataka o poreznim obveznicima i njihovim nekretninama  (podaci se 
mogu učitati u financijske aplikacije postojećih isporučitelja, te štampati rješenja, uplatnice i 
pratiti naplata) 
5. SIMULACIJA prihoda PNE prema vrijednosti boda po namjeni, dobi i stanju nekretnine i 
TRAGAČA neevidentiranih nekretnina  
6. strukturirani šifrarnik kreiran na temelju Zakona, Pravilnika, Odluka jedinica lokalne 
samouprave, podataka iz Registra prostornih jedinica / adresnog registra (RPJ) i digitalnog 
katastarskog plana,  
7. grafički prikaz podataka digitalnog katastarskog plana, Registra prostornih jedinica/Adresnog 
registra 
8. grafički prikaz podataka iz DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE korištenjem javno dostupnih 
servisa: Digitalni ortofoto (DOF), Hrvatska osnovna karta (HOK) i Topografska karta (TK) 
9. Program za pretraživanje i grafički prikaz knjižnih podataka o katastarskim česticama, 
osobama upisanim u posjedovne listove, osobama upisanim u zemljišnoknjižne uloške 
10. Pretraživanje podataka iz OIB sustava (podaci dobiveni iz Porezne uprave), podaci 
neophodni za kreiranje evidencije obveznika poreza na nekretnine  



  

 

11. Pretraživanje podataka o porezu na promet nekretnina, legalizaciji objekata, važećim 
prostornim planovima 
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12. Vezu sa javno dostupnim podacima: Zaštićena područja RH, Registar postrojenja u kojima su 
prisutne opasne tvari, Registar geografskih imena, Pokrov i namjena korištenja zemljišta 
CORINE Land Cover (CLC), Očevidnik prijavljenih velikih nesreća, Karta staništa RH, 
Geografski sustav popisa odašiljača, Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u 
Republici Hrvatskoj, Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske, Karte opasnosti od 
poplava, Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava. 
 
Dokazi sposobnosti: izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar 
 
 
Jamstva: 
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora    
(po potpisu Ugovora zadužnica na iznos prihvaćene ponude utvrđen Odlukom o odabiru 
najpovoljnije ponude) 
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena 
Rok valjanosti ponude: 90 dana od dana dostave ponude  
Način izvršenja: ugovor 
Postupak jednostavne nabave provodi se slanjem poziva na dostavu ponuda na tri adrese i 
objavom na web stranici Općine Barban: www.barban.hr  
 

Članak 3. 
Za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave u predmetu „Geoinformacijski sustav 
(GIS) Općine Barban za upravljanje poljoprivrednim i građevinskim zemljištem u privatnom i 
javnom/državnom vlasništvu“, imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 
 

1. Danijela Kontošić, predsjednica 

2. Vlado Kožljan, član 

3. Grozdana Dobran, član 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine 
Barban. 
 
 
Klasa: 350-01/17-01/29 
Urbroj: 2168/06-17-02-1 
 
Barban, 04.08.2017. 
 

Općinski načelnik: 
Dalibor Paus, prof., v.r. 

 

http://www.barban.hr/�
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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 glasilo. 
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