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Temeljem članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013.), Općinsko
vijeće Općine Barban na 23. sjednici, održanoj dana 18.02.2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju financijskog izvještaja
Dječjeg vrtića Tratinčica Barban za 2015. godinu
Članak 1.
Prihvaća se financijski izvještaj Dječjeg vrtića Tratinčica Barban za 2015. godinu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Barban“.
Klasa: 601-01/16-01/1
Ur.broj: 2168/06-16-02-2
Barban, 18.02.2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine 82/15) i članka 24. Statuta
Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013.), Općinsko vijeće Općine Barban na 23.
sjednici, održanoj dana 18.02.2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite
Općine Barban u 2015. god.

1.Prihvaća se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite Općine Barban u 2015. godini, u tekstu koji je
sastavni dio ove Odluke.
2.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Barban“.
Klasa: 021-05/16-01/1
Ur.broj: 2168/06-16-02-3
Barban, 18.02.2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
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Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine 82/15) i članka 24. Statuta
Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013.), Općinsko vijeće Općine Barban na 23.
sjednici, održanoj dana 18.02.2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Barban za 2016. god.

1.Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Barban za 2016. godinu, u tekstu koji
je sastavni dio ove Odluke.
2.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Barban“.
Klasa: 021-05/16-01/1
Ur. broj: 2168/06-16-02-4
Barban, 18.02.2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine 82/15) i članka 24. Statuta
Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013.), Općinsko vijeće Općine Barban na 23.
sjednici, održanoj dana 18.02.2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
na području Općine Barban za razdoblje 2016. – 2019. god.
1.Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
na području Općine Barban za razdoblje 2016. – 2019. god., u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.
2.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Barban“.
Klasa: 021-05/16-01/1
Ur. broj: 2168/06-16-02-5
Barban, 18.02.2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
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Na temelju članka 18. st. 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15) i članka 24.
Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/13), Općinsko vijeće Općine Barban,
na 23. sjednici, održanoj dana 18.02.2016. godine, donosi:
ODLUKU
o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Barban
Članak 1.
Ovom Odlukom, određuje se organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine
Barban na način da se poslovi civilne zaštite iz samoupravnog djelokruga općine za potrebe općine
obavljaju pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije.
Članak 2.
Zajedničko organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite podrazumijeva organiziranje poslova iz
samoupravnog djelokruga općine, a koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
U cilju provedbe odredbe st 1. ovog članka Vatrogasna zajednica Istarske županije, za potrebe
nadležnih tijela Općine Barban:
priprema godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava ,
sudjeluje u izradi procjena rizika od velikih nesreća,
sudjeluje u pripremi odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
sudjeluje u pripremi odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite ,
sudjeluje u izradi plana djelovanja civilne zaštite,
sudjeluje u izradi plana vježbi civilne zaštite,
sudjeluje u osiguravanju uvjeta za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite,
sudjeluje u uspostavljanju vođenja evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Članak 3.
Međusobne odnose u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite iz svog
samoupravnog djelokruga Općina Barban i Vatrogasna zajednica Istarske županije uređuju posebnim
Sporazumom.
Članak 4.
Sporazumom iz članka 3. ove Odluke uređuje se financiranje, način upravljanja, odgovornost i druga
pitanja od važnosti za njegove potpisnike.
Članak 5.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Barban za potpisivanje Sporazuma iz članka 4. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana ,od dana objave u „Službenim novinama Općine Barban“.
Klasa: 021-05/16-01/1
Ur.broj: 2168/06-16-02-6
Barban, 18.02.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
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Temeljem članaka 9.,10. i 11. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(N.N. br. 28/10), članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013),
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban (Službene novine Općine
Barban br. 15/2014, 31/2016) Općinsko vijeće Općine Barban je na svojoj 23. redovnoj sjednici,
održanoj 18.02.2016. godine, donijelo slijedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o utvrđivanju mjerila za obračun plaća
službenika i namještenika

Jedinstveni upravni odjel

Potkategorija
radnog
mjesta

Redni broj i naziv radnog
mjesta

Koeficijent
za obračun
plaće

KATEGORIJA
RADNOG
MJESTA

Klasifikacijs
ki rang

Članak 1.
Članak 4. stavak 1. mijenja se i sada glasi:
Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika određuju se prema složenosti radnih mjesta
ustrojenih Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, u
okviru raspona određenog zakonom, kako slijedi:

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
Glavni
rukovoditelj

1.Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela

1.

3

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
Viši stručni
suradnik

2. Viši stručni suradnik za
proračun i financije

6.

2,4

Viši stručni
suradnik

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

6.

2,4

Viši stručni
suradnik

4. Viši stručni suradnik za
turizam i društvene
djelatnosti

6.

2,4
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RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

Referent

5. Referent za administrativne poslove i
komunalno gospodarstvo

11.

2,1

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine Barban«.
Klasa: 021-05/16-01/1
Ur.broj: 2168/06-16-02-7
Barban, 18.02.2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11, 64/15) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene
novine Općine Barban“, br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban na 23. sjednici održanoj dana
18.02.2016. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora
I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora s
pravom vlasništva, raspolaganja ili korištenja Općine Barban, te međusobna prava i obveze
zakupodavaca i zakupnika.
Članak 2.
Poslovnim prostorom sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, smatraju se
poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.
II. UVJETI NATJEČAJA

Članaka 3.
Pod uvjetima natječaja smatraju se uvjeti pod kojima osoba može, odnosno ne može biti ponuditelj za
zakup poslovnog prostora.
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Članak 4.
U postupku provedbe natječaja najprije se utvrđuje koji ponuditelj svojim ponudama ispunjava opće i
posebne uvjete natječaja, polazeći od općih propisa (opći uvjeti) te posebnim
odredbama natječaja (posebni uvjeti).

Ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka, odbacit će se kao nevaljane.
Članak 5.
Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i posebni uvjeti
natječaja, te kojom se ponudi najviša zakupnina.
Članak 6.
Pravo na zasnivanje zakupa temeljem najpovoljnije ponude utvrđene u smislu članka 19.
ove Odluke ograničeno je prvenstvenim pravom zakupa u slučaju kada je to predviđeno zakonom ili
drugim propisom.
Osobe koje ostvaruju prvenstveno pravo moraju sudjelovati i udovoljavati uvjetima natječaja.
III. POSTUPAK NATJEČAJA

Članak 7.
Natječaj se može provesti na dva načina:
a) usmenim nadmetanjem
b) prikupljanjem pisanih ponuda
Usmeno nadmetanje je postupak u kojem se ponuditelji usmeno nadmeću o visini ponude.
Prikupljanje pisanih ponuda je postupak u kojem ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pisanom
obliku u zatvorenim omotnicama.
Članak 8.
Odluku o raspisivanju natječaja donosi Općinski načelnik.
Temeljem Odluke iz stavka 1. ovog članka natječaj raspisuje Jedinstveni upravni odjel Općine Barban.
Članak 9.
Natječaj se objavljuje na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Barban u, a obavijest o natječaju u
dnevnom tisku.
Objava u dnevnom tisku mora biti vremenski najkasnija i dan te objave smatra se danom objave
natječaja.
Članak 10.
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora sadrži:
1. podatke o poslovnom prostoru (adresa, površina, te ostale podatke za pobližu oznaku
poslovnog prostora),
2. vrijeme trajanja zakupa,
3. početni iznos mjesečne zakupnine,
4. iznos jamčevine, rok i način plaćanja,
5. rok za sklapanje ugovora,
6. rok i način plaćanja zakupnine,
7. rok, način i mjesto dostave prijave (kod usmenog nadmetanja), odnosno ponude (za
prikupljanje pisanih ponuda),
8. mjesto i vrijeme usmenog nadmetanja, odnosno otvaranja pisanih ponuda.
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Članak 11.
Elemente natječaja u smislu članka 10. ove Odluke utvrđuje Općinski načelnik prilikom donošenja
odluke iz članka 8. stavka 1. ove Odluke, na prijedlog nadležnog upravnog tijela.

Članak 12.
Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici, koje imenuje Općinski načelnik na
vrijeme od četiri godine.
Usmeno nadmetanje
Članak 13.
Usmeno nadmetanje vodi Povjerenstvo za provedbu natječaja na način da na mjestu i u
vrijeme određenom objavljenim natječajem, uvodno otvara nadmetanje i zaprima prijave,
utvrđuje koji ponuditelji ispunjavaju uvjete iz natječaja, te u tome smislu donosi odgovarajuću
odluku koju odmah objavljuje.
Valjanost prijave dokazuje ponuditelj prilaganjem uplatnice o uplaćenoj jamčevini i dokazom o
državljanstvu, odnosno registraciji za pravne osobe.
O tijeku usmenog nadmetanja vodi se zapisnik.
Po okončanju nadmetanja zapisnik potpisuju nazočni članovi Povjerenstva i zapisničar, te nazočni
ponuditelji.
Članak 14.
Usmeno nadmetanje provodi se povećanjem usmene ponude.
Najmanji iznos povećanja usmene ponude za zakup iznosi 10% početne mjesečne zakupnine.
Usmeno nadmetanje okončat će se po isteku dvije minute od davanja najpovoljnije ponude.
Ako se za usmeno nadmetanje za pojedini poslovni prostor prijavi samo jedan ponuditelj, a ispunjava
uvjete iz natječaja, Povjerenstvo utvrđuje njegovu ponudu početnoj visini kao najpovoljniju.
Članak 15.
Po okončanju nadmetanja Povjerenstvo utvrđuje koja se ponuda smatra najpovoljnijom,
te takvo utvrđenje unosi u zapisnik.
Nakon utvrđenja najpovoljnije ponude Povjerenstvo utvrđuje da li neki od nazočnih
ponuditelja želi ostvariti svoje prvenstveno pravo iz članka 6. ove Odluke.
Ako ponuditelj koji se dokaže da ostvaruje prvenstveno pravo, iskaže da to pravo želi ostvariti,
njegova izjava unosi se u zapisnik, a takvu izjavu ponuditelj potpisuje.
Zapisnik o provedenom nadmetanju, s prijedlogom ponude za koju smatra da je potrebno prihvatiti,
Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku.
Članak 16.
Općinski načelnik donosi odluku o prihvaćanju ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog
prostora.
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Prikupljanje pisanih ponuda

Članak 17.

Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom u pisarnici
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, u zatvorenoj omotnici uz naznaku „NE OTVARAJ –
PONUDA ZA NATJEČAJ“.
Pisana ponuda obavezno sadrži
1. ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta,
2. oznaku poslovnog prostora,
3. ponuđenu mjesečnu zakupninu,
Uz ponudu prilaže se:
1. dokaz o državljanstvu ili registraciji,
2. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
3. ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno punomoćnike),
4. dokaz o prvenstvenom pravu osoba iz članka 6. ove Odluke (za osobe koje takvo pravo
žele ostvariti)
Članak 18.
Otvaranje i razmatranje prispjelih ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja na mjestu i u
vrijeme određenom objavljenim natječajem, na način da uvodno utvrdi koliko je
pisanih ponuda zaprimljeno i koji su ponuditelji nazočni.
O tijeku sjednice Povjerenstva vodi se zapisnik.
Po okončanju sjednice zapisnik potpisuju nazočni članovi Povjerenstva i zapisničar, te
nazočni ponuditelji.
Nakon otvaranja svake omotnice Povjerenstvo upoznaje nazočne ponuditelje sa sadržajem ponude.
Zakašnjele i nepotpune ponude Povjerenstvo neće uzeti u raspravljanje već će odmah zapisnički
utvrditi nevaljanost i donijeti odluku o njihovu odbacivanju.
Valjane ponude Povjerenstvo razmatra usporedbom ponuđenih zakupnina te zapisnički utvrđuje koju
ponudu smatra najpovoljnijom.
Ako je za iste nekretnine prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda raznih ponuditelja koje su
istovjetne glede ponuđene visine zakupnine, Povjerenstvo će usmenim nadmetanjem između takvih
ponuditelja utvrditi koja je ponuda najpovoljnija.
Ako su takvi ponuditelji nazočni sjednici usmeno nadmetanje provest će se odmah po otvaranju
prispjelih ponuda.
U slučaju izostanaka kojeg ponuditelja s valjanom istovjetnom ponudom, usmeno nadmetanje provest
će Povjerenstvo u vrijeme i na mjestu koje će naknadno odrediti, te o tome obavijestiti sve ponuditelje
sa valjanom istovjetnom ponudom.
Članak 19.
Po okončanju postupka utvrđivanja najpovoljnijih ponuda, Povjerenstvo će pristupiti utvrđivanju koji
od nazočnih ponuditelja želi ostvariti prvenstveno pravo iz članka 6. ove Odluke, uz prihvat najviše
postignute zakupnine.
Ako ponuditelj za kojega se prema prispjeloj ponudi utvrdi da ima osnova za ostvarivanje
prvenstvenog prava, nije nazočan otvaranju ponuda, Povjerenstvo će takvog ponuditelja pismenim
putem pozvati da pristupi kod nadležnog upravnog tijela radi upoznavanja s najvišom postignutom
zakupninom i zaprimanja izjave o eventualnom ostvarivanju
prvenstvenog prava uz prihvat najviše postignute zakupnine.
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Članak 20.

Po okončanju postupka natječaja, zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom ponude za koju se
smatra da je potrebno prihvatiti, Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku radi donošenja odluke u
smislu članka 16. ove Odluke.
Članak 21.
Ponuditelji koji nakon donošenja odluke iz članka 16. ove Odluke o prihvatu njihove ponude, odustanu
od sklapanja ugovora ili ne pristupe u roku određenom za sklapanje ugovora gube pravo na povrat
uplaćene jamčevine, a nekretnina će se ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom uz
uvjet da prihvati najvišu ponuđenu zakupninu ili ponovno izložiti natječaju.
Ponuditelji kojima su ponude utvrđene kao nevaljane i nepovoljne, uplaćena jamčevina vratit će se u
roku od pet dana od donošenja odluke iz članka 16. ove Odluke.
Ponuditeljima iz stavka 2. ovog članka koji odustanu od ponude prije donošenja odluke
iz članka 16. ove Odluke, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od pet dana od dostave ili
zaprimanja izjave o odustajanju od ponude.
Članak 22.
Iznimno, bez natječaja Općinski načelnik može dati na uporabu određene poslovne prostore za
obavljanje djelatnosti koja se u cijelosti ili većem dijelu financiraju iz općinskog proračuna ili su od
interesa za Općinu.
Način i vrijeme uporabe utvrđuje se odlukom Općinskog načelnika na prijedlog Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Barban.
IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORENIH STRANA
Članak 23.
Općinski načelnik može odobriti ustupanje prava i obveze dosadašnjeg zakupnika i to:
-nasljednicima u slučaju smrti zakupnika ukoliko ispunjava uvjete za nastavak ugovorene djelatnosti i
podmire dospjela dugovanja po osnovi zakupa poslovnog prostora,
-pravnom slijedniku zakupnika pod uvjetom da po osnovi zakupa nema dospjelih dugova. Pravno
sljedništvo dokazuje se rješenjem nadležnog trgovačkog suda odnosno upravnog tijela.
Članak 24.
U slučaju postojanja zakupnog odnosa u kojem se kao zakupnik pojavljuje zdravstvena ustanova,
Općinski načelnik može odobriti zakupniku davanje dijela ili cijelog zakupljenog poslovnog prostora u
podzakup zdravstvenim djelatnicima te ustanove, prema uvjetima utvrđenim posebnim propisima u
svezi privatizacije primarne zdravstvene zaštite.
Članak 25.
Zakup poslovnog prostora prestaje važiti na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i Ugovorom o
zakupu.
Zakupodavac može otkazati ugovor i u slučaju:
-ako zakupnik korištenjem prostora ometa ostale suvlasnike nekretnine u mirnom korištenju
suvlasničkih dijelova,
-ako zakupnik bez opravdanih razloga duže od 30 dana ne koristi poslovni prostor,
-ako se poslovni prostor mora rušiti radi dotrajalosti ili urbanističkih razloga,
-ako se nakon sklapanja Ugovora o zakupu posebnim propisom utvrdi da se poslovni prostor
može koristiti samo za obavljanje određene djelatnosti koja nije ugovorena,
-ako zakupnik izgubi pravo na obavljanje djelatnosti,
-ako zakupnik bez dopuštenja zakupodavca vrši preinake poslovnog prostora,
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-ako poslovni prostor nije racionalno iskorišten,

-u drugim slučajevima utvrđenim od Općinskog načelnika.
Članak 26.
O promjeni ili dopuni ugovorene djelatnosti u poslovnom prostoru odlučuje Općinski načelnik.
Promjena djelatnosti može se odobriti pod sljedećim uvjetima:
1. da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje godinu
dana prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti
2. da će zakupnik o svom trošku, bez povrata uloženih sredstava, izvršiti dopuštene preinake
poslovnog prostora potrebne radi obavljanja promjene djelatnosti,
3. da zakupnik nije već izvršio adaptaciju poslovnog prostora radi obavljanja ugovorene
djelatnosti za koju mu je odobreno obeštećenje kroz prebijanje sa zakupninom
4. da zakupnik uredno plaća dospjelu zakupninu.
Članak 27.
Glede prava i obveza ugovorenih strana koje nisu posebno utvrđene ovom Odlukom primjenjuju se
odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE
Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Barban.
Klasa: 021-05/16-01/1
Ur.broj: 2168/06-16-02-8
Barban, 18.02.2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst i 2/14) i članka 24. Statuta Općine
Barban (“Službene novine Općine Barban” br. 22/2013.), Općinsko vijeće Općine Barban je na 23.
sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donijelo
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2016. 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 2016. godinu koja se osiguravaju u
Proračunu Općine Barban za 2016. godinu.
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Članak 2.

U Proračunu Općine Barban za 2016. 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 razmjerno broju izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog
spola.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 2.272,72 kuna.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 2.500,00
kuna.
Članak 5.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu
Općine Barban za 2016. godinu prema člancima 3. i 4. ove Odluke u iznosima kako slijedi:
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ 4.545,45 kuna
- Hrvatskoj seljačkoj stranci – HSS 7.045,45 kuna
- Istarskom demokratskom saboru - IDS 4.545,45 kuna
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske - SDP 13.863,60 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: 021-05/16-01/1
Ur.broj: 2168/06-16-02-9
Barban, 18.02.2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
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Na temelju članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013.) Općinsko
vijeće Općine Barban na 23. sjednici održanoj dana 18. veljače 2016. godine donosi
ODLUKU
o rekonstrukciji krova na staroj Osnovnoj školi u Šajini
Članak 1.
Izvršiti će se rekonstrukcija krova stare Osnovne škole u Šajini.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Barban“
Klasa: 021-05/16-01/1
Ur. broj: 2168/06-16-02-10
Barban, 18.02.2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof., v.r.
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 2016. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban za 2016. godinu, (dalje u
tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam u službu u Jedinstveni Upravni odjel Općine Barban tijekom
2016. 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 2016. godinu,
- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke za 2016. 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 financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Općine Barban
za 2016. godinu
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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 2016.
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
Denis Kontošić, mag.educ.
KLASA: 023-01/16-01/12
UR.BROJ: 2168/06-16-02-2
Barban, 19. veljače 2016.
Prilog Planu prijma u službu za 2016. godinu
Tabela 1.
Redni
Naziv radnog mjesta
broj

1.
2.
3.
4.

5.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela
Referent za administrativne poslove i
komunalno gospodarstvo
Viši stručni suradnik za proračun i
financije
Viši stručni suradnik za
gospodarstvo, poduzetništvo i
razvojne projekte
Viši stručni suradnik za turizam i
društvene djelatnosti
UKUPNO

Broj
sistematiziranih radnih
mjesta
1

Stvarno
stanje
popunjenosti
radnih mjesta
1

Potreban broj
novih
službenika/
namještenika
0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

5

2

2
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