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Na temelju članka 28. st.1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“,broj 120/2016), te članka  
34.točke 12. Statuta Općine Barban  („Službene novine općine Barban“br. 22/13 ), načelnik 
Općine Barban, dana 15.02.2017.godine donosi: 
 
 

   PLAN NABAVE ZA 2017 .GODINU 
 
I 

U skladu s Proračunom Općine Barban za 2017. godinu („Službene novine Općine Barban “, 
broj 40/2016), utvrđuje se Plan nabave Općine  Barban za 2017. godinu 
 

II 
Plan nabave za 2017. godinu obuhvaća nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 
20.000,00 kn i to kako slijedi: 
 

Evid. 
br. nab. Predmet nabave Planirana sredstva 

(s PDV) 
Procijenjena 

vrijednost nabave Pozicija proračuna 

1/17 Reprezentacija 60.000,00 48.000,00 R0008 
2/17 Gorivo 30.000,00 24.000,00 R0033 

3/17 Usluge mobilne telefonije i 
interneta 36.000,00 28.800.00 R0035 

4/17 Usluga tiskanja općinskog glasila 50.000,00 37.500,00 R0038 
5/17 Usluga pripreme za fondove EU 50.000,00 37.500,00 R0043 

6/17 Usluge izrade energetskih 
certifikata općinskih objekata 50.000,00 37.500,00 R0044 

7/17 Premije osiguranja 45.000,00 36.000,00 R0045 
8/17 Uredska oprema i  namještaj 50.000,00 37.500,00 R0064 
9/17 Sanacija i čišćenje kule u Barbanu 300.000,00 240.000,00 R0098 

10/17 Tekuće i investicijsko održavanje 
sportski objekti 50.000,00 37.500,00 R0101 

11/17 Uređenje javnih površina za 
odlaganje otpada 70.000,00 56.000,00 R0115 

12/17 Nabava komunalne opreme za 
odlaganje otpada 80.000,00 60.000,00 R0116 

13/17 Tekuće i investicijsko održavanje 
groblja i mrtvačnica 50.000,00 37.500,00 R0132 

14/17 Tekuće i investicijsko održavanje  
općinskih zgrada   R0133 

14/17 -1  Stara škola u Barbanu  70.000,00  56.000,00 R0133 
14/17 -2 Društveni dom Hrboki  30.000,00  24.000,00  R0133 

15/17 Tekuće i investicijsko održavanje 
javnih površina   R0134 

15/17-1 Izgradnja dječjih igrališta  40.000,00  32.000,00 R0134 
15/17-2 Izgradnja pješačke staze  40.000,00 32.000,00 R0134 
16/17 Veterinarske usluge 30.000,00 24.000,00 R0135 

17/17 Izgradnja javnih površina u 
stambenim naseljima   R0138 

17/17-1 Izgradnja kanalizacije Barban-
sjever – 1.faza 30.000,00 24.000,00 R0138 

17/17-2 
Rješavanje odvodnje oborinskih 
voda iz smjera Ravnice prema 

središtu Barbana 
30.000,00 24.000,00 R0138 

17/17-3 Izgradnja igrališta u Želiski – 2. 
faza 30.000,00 24.000,00 R0138 

17/17-4 Izgradnja malonogometnog 
igrališta u Hrboki – 1. faza 50.000,00 37.500,00 R0138 

17/17-5 Izgradnja Sportskog centra 
Manjadvorci – 2. faza 50.000,00 37.500,00 R0138 
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17/17-6 Izgradnja igrališta u Rojnići - 1. 
faza 50.000,00 37.500,00 R0138 

17/17-7 Izgradnja dječjih igrališta u Bičići 
i Glavani 30.000,00 24.000,00 R0138 

18/17 Dodatna ulaganja u građevinske 
objekte   R0140 

18/17-1 Izrada fasade i unutarnja žbukanja 
na donjoj školi u Barbanu 100.000,00 80.000,00 R0140 

18/17-2 Izgradnja Vatrogasnoga doma na 
Sv.Pavlu – 1. faza 50.000,00 37.500,00 R0140 

19/17 Izgradnja poduzetničke zone 
Barban 100.000,00 80.000,00 R0141 

20/17 Rekonstrukcija zgrade  PI Šajini    

20/17 -1 Konzultantske usluge -EU 
Fondovi 37.500,00 30.000,00 R0142 

20/17-2 Projektna dokumentacija 50.000,00 37.500,00 R0143 
21/17 Geodetsko katastarske usluge 50.000,00 37.500,00 R0150 
22/17 Izrada izmjena i dopuna PPU 70.000,00 56.000,00 R0152 

 
Nabava male vrijednosti 

 
 

Evid. 
br. 
nab 

Predmet 
nabave 

Planirana 
sredstva 
(s PDV) 

Procij. 
vrijed. 
nabave 

Vrsta 
postupka 

javne 
nabave 

Ugovor 
o javnoj 
nabavi/ 

OS 

Planirani 
početak 

postupka 

Planirano 
trajanje 

ugovora o 
jn/OS 

Pozicija 
proračuna 

1-MV 
/2017 

Nabava el 
energije 450.000,00  360.000,00 Otvoreni 

postupak 

OS s 
jednim 

GS 
III kvartal 2 godine  R0129 

2/MV 
- 2017 

Rekonstrukcija 
zgrade  PI Šajini 1.000.000,00 800.000,00 Otvoreni 

postupak Ugovor III kvartal 3 godine  R0147 

3/MV-
2017 

Opremanje 
poduzetničkog 

inkubatora 
250.000,00 200.000,00 Otvoreni 

postupak Ugovor III kvartal 3 godine  R0148 

4/MV-
2017 

Izgradnja i 
opremanje DV u 

Barbanu 
5.000.000,00 4.000.000,00 Otvoreni 

postupak Ugovor III kvartal 2 godine  R0149 

 
 

III 
Ovaj Plan  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine 
Barban 
 

OPĆINA BARBAN 
 
KLASA: 023-01/17-01/19 
URBROJ: 2168/06-17-02-1 
Barban, 15.02. 2017. 

Općinski načelnik:  
Denis Kontošić, mag.educ., v.r. 
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Na temelju članka 20., stavak 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova 
sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020., („NN broj 71/16.) i članka 24. Statuta općine Barban („Službene novine općine 
Barban“ br. 22/13.), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 09. ožujka 2017. 
godine, donijelo je 

O D L U K U 
 o davanju suglasnosti na provedbu projekta  

„Gradnja i opremanje Dječjeg vrtića Barban“ 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće općine Barban suglasno je s provedbom ulaganja u gradnju i opremanje dječjeg 
vrtića na području Općine Barban u okviru projekta „Gradnja i opremanje Dječjeg vrtića 
Barban“. 

Članak 2. 
Ova suglasnost daje se u svrhu prijave ulaganja iz članka 1. ove Odluke na natječaj za Mjeru 07, 
Podmjeru 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu“, te se njome ovlašćuje Općina Barban za prijavu na natječaj. 

Članak 3. 
Sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis projekta/operacije“, u kojem su sadržani:  
1) naziv projekta/ operacije; 
2) korisnik projekta/ operacije; 
3) opis projekta/ operacije; 
4) društvena opravdanost projekta/ operacije; 
5) financijski kapacitet korisnika i procjena troškova projekta; 
6) ljudski kapacitet korisnika; 
7) način održavanja i upravljanja projektom/operacijom; 
8) usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne 
samouprave; 
9) usklađenost projekta/operacije koji ne zahtijeva građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se 
odobrava građenje s prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave; 
10) izjava korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim 
skupinama. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 
Barban“. 
 
KLASA: 947-02/16-01/9 
UR.BROJ: 2168/06-17-02-20 
Barban, 10. ožujka 2017. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik:  
 

Dalibor Paus, prof., v.r. 
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Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i 
članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13), Općinsko vijeće 
Općine Barban, na 34. sjednici, održanoj 09. ožujka 2017. godine, donosi: 
 

ODLUKU 
o izradi  Urbanističkog plana uređenja TP/3, Matošić kod Šajini (UPU 13) 

 
 
1. Pravna osnovu za izradu i donošenje Urbanističkog  plana uređenja 
 

Članak 1. 
 

  Pravna osnova - Općina Barban za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja 
TP/3, Matošić kod Šajini (UPU 13) (u daljnjem tekstu: Plan) je Zakon o prostornom uređenju 
("Narodne novine" broj 153/13) (u daljnjem tekstu: Zakon), i Prostorni plan uređenja Općine 
Barban – Prve Izmjene i dopune (Službene novine Općine Barban broj 13/2014).  
 
 Plan treba izraditi u skladu sa Zakonom, ''Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih 
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima, standardu elaborata prostornih planova'' (''Narodne 
novine'', broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i drugim važećim propisa. 
 
 Nositelj izrade izmjena i dopuna Plana je Općinsko vijeće Općine Barban, a odgovorna 
osoba je Načelnik Općine Barban. 
 
2. Razlozi  donošenja  Plana: 

Članak 2. 
 

 HLAD NAUTIKA j.d.o.o, u suradnji sa vlasnicima zemljišta u definiranom obuhvatu, a 
sukladno programskim odredbama iz plana ima namjeru realizirati i izgraditi turistički punkt 
oznake TP/3 Matošić kod Šajini. Turistički punkt će nuditi gastronomske, smještajne i 
rekreacijske sadržaje sa usmjerenjem na izvrsnost i specifičnost ponude Istre. 

 Sljedom navedenog, u cilju pripreme za realizaciju  razvojne faze te pripreme prostorno-
planske dokumentacije, a sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju (NN 53/13), stekli 
su se uvjeti  za Izradu prostornog plana lokalne razine: Urbanističkog plana uređenja TP/3, 
Matošić kod Šajini (UPU 13) 
 

3. Obuhvat Plana 
Članak 3. 

 
 Granica obuhvata Plana određena je  u  Prostornom planu uređenja Općine Barban – Prve 
Izmjene i dopune (Službene novine Općine Barban broj 13/2014). Predmetna radna zona nalazi 
se na parceli k.č.br. 130, k.o. Šajini, ukupne površine 7000  m2.   

 
4. Ocjena stanja u obuhvatu Plana 
 

Članak 4. 
 

Predmetna zona je izvan osnovne namjene i biti će potrebno planirati izmjene u prostoru 
u odnosu na njegove  topografske, ekološke i geomehaničke karakteristike.  
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5. Ciljevi i programska polazišta prostornog plana: 
 

Članak 5. 
 

Plan  treba propisati uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svog obuhvata.  
U svrhu propisivanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Plan uz ostale propisane dijelove, 

obvezno sadrži: 
 

1. detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu 
2. prikaz građevnih čestica namijenjenih za građenje, i uređenje površina javne namjene i 
3. druge detaljne uvjete korištenja i uređenja prostora te građenja građevina. 
 
 Unutar povrs ̌ ina gradi se temeljem ovog Plana  u skladu s korisnicima i planiranom 
kategorijom (ne manje od tri zvjezdice ), zakonom, posebnim propisima i slijedećim općim 
smjernicama za novu gradnju: 
 - povrs ̌ inu nije moguće dijeliti na manje građevne čestice, 
 - granic ̌ ne vrijednosti za gradnju građevina iste su kao i one određene ovim Planom za 
gospodarske - ugostiteljsko turistic ̌ ke građevine unutar građevinskih područja naselja, 
 - arhitektonsko oblikovanje građevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru, 
 - u sklopu povrs ̌ ine mogu se predvidjeti sportski tereni, otvoreni bazeni, terase. Navedeni 
sadrz ̌ aji moraju biti u nivou terena . Iznimno, mogu biti i iznad konac ̌ no  zaravnatog terena i to 
maksimalno do vis. od 1,0 m i ne ulaze u izgrađenost površ ine, 
 - uz građevinu osnovne namjene moguća je izgradnja rekreacijskih građevina u koje 
spadaju trim staze , s ̌ etnice, vjez ̌ bališta, odmoris ̌ ta, izletnic ̌ ki i slični prost ori, namijenjeni 
aktivnoj i pasivnoj rekreaciji i izletnic ̌ kom turizmu i ne ulaze u izgrađenost površine, 
 - međusobnu udaljenost smješ tajnih građevina na površini odrediti u skladu s važećim 
Pravilnikom o mjerama zas ̌ tite od elementarnih nepogoda i r atnih opasnosti u prostornom 
planiranju i uređenju prostora; 
 - parkiralis ̌ ne površine riješiti na površini i u skladu s odredbama ovog Plana. 
  
 Prostornim planom uređenja Općine Barban ("Glasnik  Istarske županije", broj 55 /2005) 
TP/3 - područje turistic ̌ kog punkta  ima površinu  0,67 ha. i kapacitet 25 kreveta. 
 
6. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim 
zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih 
planova: 
 

Članak 6. 
 

Za predmetni Plan je potrebno raditi sektorske strategije, planova, studija i drugih dokumenata 
propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu 
prostornih planova: 
 
- Provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš   
 
Za  potrebe izrade Plana potrebno je  osigurati (digitalizirani) topografsko katastarski plan u 
mjerilu 1:1000, uklopljen u važeći katastar, 
 
7. Način pribavljanja stručnih rješenja prostornog plana: 
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Članak 7. 
 

Za predmetni Plan neće se pribavljat dodatna stručna rješenja.  
 
8. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu 
Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana: 
 

Članak 8. 
 

U postupku izrade Plana, tražiti će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi 
propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela: 

 
1. Javnopravna tijela koja temeljem posebnih propisa daju mišljenja ili suglasnosti: 
- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ulica grada 

Vukovara 78, 10000 Zagreb 
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Republike Austrije 20, 10000 Zagreb 
- Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ul. 

Grada Graza 2, 52100 Pula 
- MUP - Policijska uprava Istarska - Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne 

zaštite,  Trg Republike 1, 52100 Pula 
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin/Pula,  

M. Brajše Rašana 7, 52000 Pazin 
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 7, 10000 Zagreb 
- Agencija za upravljanje državnom imovinom, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb 
- Ministarstvo obrane, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zvonimirova 4, 10000 

Zagreb. 
2. Javnopravna tijela za koja ne postoji propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili 

suglasnosti: 
- Županijska uprava za ceste Istarske županije,  
- HEP ODS d.o.o. Elektoristra Pula, 
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko - Istarskih slivova, 
- Vodovod Pula d.o.o. Pula, 
- Plinara d.o.o., Pula, 
- Mjesni odbor Šajini.  
 

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi 
sudionici. 
 
9. Planirani rok za izradu prostornog plana, odnosno njegovih pojedinih faza  
 

Članak 9. 
 

 Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:  
1. koncepcija 25 dan 
2. nacrt prijedloga 30 dana 
3. prijedlog 10 dana 
4.  elaboracija nakon usvajanja 15 dana  
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 U rokove nije uračunato vrijeme potrebno za održavanje javne rasprave, obrade primjedbi 
s javne rasprave, izrada Izvješća o javnoj raspravi, izrade Nacrta konačnog prijedloga plana i 
Konačnog prijedloga, donošenje UPU od strane Općinskog vijeća, Objava Odluke o donošenju 
UPU u službenom glasilu Općine.  
  Rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim 
propisima iz članka 8., nemože biti duži od 30 dana 
 Također u rokove nije uračunato vrijeme pribavljanja  tih zahtjeva. 

 
10. Izvore financiranja izrade prostornog plana: 
 

Članak 10. 
Nositelj izrade prostornog plana lokalne razine stručno upravno tijelo jedinice lokalne 

samouprave.  
 
Sukladno odredbama zakona i ovoj odluci izvor  financiranja izrade prostornog Plana 

će osigurati  HLAD NAUTIKA j.d.o.o., 52207 Šajini, Šajini 18, OIB: 51383933318. 
 
Završna odredba  

Članak 11. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Općine 
Barban. 
 
KLASA: 350-01/16-01/155 
URBROJ: 2168/06-17-02-5 
Barban 10. ožujka 2017. 

 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik:  
 

Dalibor Paus, prof., v.r. 
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Na temelju odredbe članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 
22/2013.), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 09. ožujka 2017. god., 
donijelo je  
 

ODLUKU 
o preuzimanju dijela kreditne obaveze  

za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula 
 

1. Prihvaća se Sporazum o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje 
nove Opće bolnice Pula od strane općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarske 
županije, KLASA: 402-07/16-01/03, UR.BROJ.: 2163/1-6/1-16-02, od 7. studenoga 
2016. godine. 

 
2. Ovlašćuje se načelnik Općine Barban za potpisivanje Sporazuma iz točke 1. ove odluke. 

 
3. Ovlašćuje se načelnik Općine Barban za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju dijela 

kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula, u ukupnom iznosu od 
567.544,47  u razdoblju od 2018. - 2036. godine. 

 
KLASA: 402-01/17-01/3 
UR.BROJ: 2168/06-17-02-2 
Barban, 09. ožujka 2017.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik:  
 

Dalibor Paus, prof., v.r. 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionlnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 24. Statuta Općine 
Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13), a sukladno Odluci o prestanku društva, 
donesenoj na sjednici Skupštine trgovačkog društva „Vodoopskrbni sustav Istre- Vodovod 
Butoniga“ d.o.o. od 20.12.2016. godine, Općinsko vijeće Općine Barban na 34. sjednici, 
održanoj dana 09.03.2017. godine, donijelo je 
 

ODLUKU  
o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu  

Vodoopskrbni sustav Istre- Vodovod Butoniga d.o.o.,  
Buzet, Sv. Ivan 8, OIB: 93841076678 

 
I. 
 

Općina Barban, OIB: 98875297738, prenosi poslovni udjel u trgovačkom društvu Vodoopskrbni 
sustav Istre-Vodovod Butoniga d.o.o. OIB: 93841076678, nominalne vrijednosti 17.400,00 kn, 
koji u omjeru prema temeljnom kapitalu Društva čini 0,87 % bez naknade, javnom isporučitelju 
vodnih usluga- trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o., Radićeva ulica 9, OIB: 19798348108. 
 



 

 

Ponedjeljak, 20. ožujka 2017.  SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN    Stranica 1096-Broj 44 
 

II. 
 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Barban Denis Kontošić za sklapanje odgovarajućeg 
Ugovora o prijenosu poslovnog udjela temeljem ove Odluke 
 
KLASA: 351-01/17-01/2 
UR.BROJ: 2168/06-17-02-2 
Barban, 09. ožujka 2017. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN  
 

Predsjednik:  
 

Dalibor Paus, prof., v.r. 
 

 
Na temelju članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013.) 
Općinsko vijeće Općine Barban na 34. sjednici, održanoj dana 09. ožujka 2017. godine, donijelo 
je 
 

ODLUKU 
o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Barban 

za razdoblje od 2017. do 2022. god. 
 

Članak 1. 
 Općinsko vijeće Općine Barban donosi Odluku o izradi Strategije razvoja turizma na 
području Općine Barban. 
 

Članak 2. 
 Strategija razvoja turizma izradit će se za razdoblje 2017. – 2022. 

 
Članak 3. 

 Izrada strategije turizma predlaže se u cilju valorizacije raznolike turističke ponude i 
načina definiranja razvojnih turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće 
turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne ponude i ukupnog razvoja turizma 
Općine Barban.   
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban“ 
 
KLASA: 021-05/17-01/3 
URBROJ: 2168/06-17-02-3 
Barban, 09. ožujka 2017. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik:  
 

Dalibor Paus, prof., v.r. 
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Na temelju odredbe članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) 
i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13) Općinsko 
vijeće Općine Barban na 34. sjednici, održanoj dana 09. ožujka 2017. godine, donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o sufinanciranju izgradnje  

Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ 
 
 

Članak 1. 
Prihvaća se investicija izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“. 
Prihvaća se predloženi način i uvjeti povrata sredstava u Proračun Istarske županije za izgradnju 
ŽCGO „Kaštijun“. 
Ukupan iznos dijela investicije koji putem povrata sredstava financira Općina Barban iznosi 
36.800,21 EUR-a glavnice uvećano za ugovorenu kamatu za otplatu na rok od 20 godina. Isplata 
će se vršiti u tromjesečnim ratama u protuvrijednosti iznosa u kunama po srednjem tečaju HNB-
a na dan uplate. 
 

Članak 2. 
Prihvaća se raspored otplate dijela kredita za sufinanciranje investicije iz članka 1. ove Odluke 
prema predloženom planu otplate po količini skupljenog miješanog komunalnog otpada, a koji 
raspored čini sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Sredstava koja Općina Barban uplati temeljem rasporeda otplate kredita iz članka 2. ove Odluke 
predstavljat će vlasničke udjele Općine Barban u trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. Pula, 
Forum 1, OIB: 72690321172, a o čemu će se zaključiti poseban Ugovor. 
 

Članak 4. 
Ovlašćuje se Načelnik da po stupanju na snagu ove Odluke potpiše Ugovor o načinu i uvjetima 
povrata sredstava u Proračun Istarske županije za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ koji čini sastavni 
dio ove Odluke. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Barban. 
 
 
KLASA: 351-01/16-01/23 
UR.BROJ: 2168/06-17-02-3 
Barban, 09. ožujka 2017. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN  
 

Predsjednik:  
 

Dalibor Paus, prof., v.r. 
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Na temelju članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13), 
Općinsko vijeće Općine Barban na 34. sjednici, održanoj 09. ožujka 2017., donijelo je 

 
ODLUKU  

o usvajanju Programa ukupnog razvoja 
Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine 

 
I. 

 Usvaja se Program ukupnog razvoja (PUR) Općine Barban za razdoblje od 2016. – 2020. 
godine, koji čini sastavni dio ove Odluke i nalazi se u privitku. 

 
II. 

 Ova će se Odluka objaviti u „Službenim novinama Općine Barban“. 
 

III. 
Program ukupnog razvoja (PUR) Općine Barban stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenim novinama Općine Barban“.  
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Program ukupnog razvoja Općine Barban za 

razdoblje od 2016. do 2020. godine objavit će se na internet stranicama Općine Barban, 
www.barban.hr  
 
KLASA: 023-01/16-01/46 
UR.BROJ: 2168/06-17-02-20 
Barban 10. ožujka 2017. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik:  
 

Dalibor Paus, prof., v.r. 

 

Temeljem članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013.), 
Općinsko vijeće Općine Barban na 34. sjednici, održanoj dana 09.03.2017. godine, donijelo je  
 
 

ODLUKU 
o zaposlenju pomoćnog odgojitelja u Dječjem vrtiću Tratinčica 

 
Članak 1. 

 Zbog ukazane potrebe zapošljavanja pomoćnog odgojitelja u Dječjem vrtiću Tratinčica, 
daje se suglasnost za zapošljavanje u travnju i svibnja 2017. god.: 

- Pomoćni odgojitelj, 1 djelatnik na pola radnog vremena 

 

 

http://www.barban.hr/�
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Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine 
Barban“. 

Klasa: 601-01/17-01/5 
Ur.broj: 2168/06-17-02-2 
Barban, 09.03.2017. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik: 

Dalibor Paus, prof., v.r. 
 

 
Temeljem članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013.), 
Općinsko vijeće Općine Barban na 34. sjednici, održanoj dana 09.03.2017. godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju financijskog izvještaja 

Dječjeg vrtića Tratinčica Barban za 2016. godinu 
 

Članak 1. 

 Prihvaća se financijski izvještaj Dječjeg vrtića Tratinčica Barban za 2016. godinu. 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine 
Barban“. 

Klasa: 601-01/17-01/3 
Ur.broj: 2168/06-17-02-2 
Barban, 09.03.2017. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik: 

Dalibor Paus, prof., v.r. 
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Temeljem čl. 103. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11) i čl. 24.. Statuta Općine Barban 
(Službene novine Općine Barban, br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban na  31. sjednici 
održanoj dana 09. ožujka 2017. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o isključenju nekretnine iz statusa javnog 

dobra u općoj upotrebi 
 

I 
Utvrđuje se da k.č.br. 3007/2, k.o. Šaini, u zemljišnim knjigama upisana kao javno dobro-

cesta 
- ne čini sastavni dio javne ceste;  
- ne čini sastavni dio planirane razvrstane, odnosno nerazvrstane ceste;  
- ne služi niti je predviđena za javnu upotrebu svih kao javno dobro u općoj upotrebi.  

 
II 

Slijedom utvrđenja iz točke I ove Odluke, dio k.č. br. 3007/2 k.o. Šaini, isključuje se iz 
statusa javnog dobra u općoj upotrebi.  
 

III 
Općinski sud kao nadležni zemljišno knjižni sud provest će ovu Odluku u zemljišnim  

knjigama na način da će nekretninu iz točke I ove Odluke uknjižiti s pravom vlasništva Općine 
Barban, uz prethodno brisanje uknjižbe iste kao javnog dobra u općoj upotrebi. 
 

IV 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
Klasa: 944-05/16-01/28 
Ur.broj: 2168/06-17-02-11 
Barban, 09. ožujka 2017. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik:  
 

Dalibor Paus, prof., v.r. 

 
Na temelju čl. 103. Zakona o cestama ( N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 ), čl. 48 Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11 i 144/12 ) čl. 24 Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban br. 
22/2013 ) Općinsko vijeće Općine Barban, donijelo je dana 09. ožujka 2017. godine slijedeću: 

ODLUKU 
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

 
I. 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake: k.č.br. 3845/4 k.o. Gočan. 
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II. 
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Puli-Pola, zemljišnoknjižni odjel Pula izvršiti će brisanje 
statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 3845/4 k.o. Gočan , uz 
istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist: OPĆINA BARBAN,  Barban 69, 52207 
Barban, OIB: 98875297738. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Klasa: 363-05/16-01/24 
Ur.broj: 2168/06-17-02-17 
Barban, 09. ožujka 2017. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik:  
 

Dalibor Paus, prof., v.r. 

 

Na temelju članka 68. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i 
članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13), Općinski 
načelnik Općine Barban dana 20. ožujka 2017. godine donosi  

 

PRAVILNIK O KRITERIJIMA, MJERILIMA, UVJETIMA I POSTUPKU OTPISA 
POTRAŽIVANJA I OBVEZA  OPĆINE BARBAN 

  

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i uvjeti te propisuje postupak otpisa potraživanja i 
obveza Općine Barban.  

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na potraživanja s osnove javnih davanja odnosno s 
osnove svih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u 
nadležnosti Općine Barban, kao što su općinski porezi, spomenička renta, komunalna naknada, 
komunalni doprinos, grobna naknada i ostali prihodi po posebnim propisima.  

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na nejavna davanja i naknade za koncesije 
odnosno na potraživanja koja su nastala iz ugovornih odnosa. Kriteriji, mjerila i postupak otpisa 
potraživanja iz stavka 3. ovog članka regulirani su posebnom Uredbom Vlade Republike 
Hrvatske.  

Obveze Općine Barban koje su uređene ovim Pravilnikom odnose se na obveze za koje je 
nastupila apsolutna zastara, kao i na obveze za koje se utvrdi da su sporne i neutemeljene.  
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II. MJERE I KRITERIJI NAPLATE I OTPISA POTRAŽIVANJA  

Članak 2. 

Ukoliko potraživanja nisu naplaćena u rokovima dospijeća, potrebno je poduzeti mjere za 
naplatu.  

Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja obuhvaćaju  slijedeće:  
− pismena opomena,  
− mogućnost obročne otplate duga,  
− naplata putem instrumenata osiguranja plaćanja,  
− pokretanje ovršnog postupka radi naplate potraživanja.  

  

Članak 3. 

Dužnik ima mogućnost podnijeti zahtjev za obročnu otplatu duga ako se time bitno 
poboljšavaju mogućnosti naplate duga dužnika od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti 
cjelokupni dug. Rok na koji se može odobriti obročna otplata duga ne može biti duži od 12 
mjeseci.  

Zahtjev za obročnu otplatu duga podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Barban koji zahtjev obrađuje te sastavlja prijedlog za postupanje. Uz zahtjev za obročnu otplatu 
duga, dužnik treba priložiti obrazloženje i prijedlog dinamike otplate duga.  

 
Članak 4. 

Kada se iscrpe mjere naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja jednokratnom 
uplatom i obročnom otplatom, pokreće se ovršni postupak radi naplate potraživanja.  

Jedinstveni upravni odjel Općine Barban priprema podatke i dokumentaciju za pokretanje 
ovršnog postupka nakon čega sastavlja ovršni prijedlog ili za to angažira javnobilježnički ured, 
odvjetnički ured ili tvrtku ovlaštenu za naplatu potraživanja. 

 
III. OTPIS POTRAŽIVANJA  

Članak 5. 

Postupak otpisa potraživanja pokreće se na zahtjev dužnika ili po službenoj dužnosti.  
 

Članak 6. 

Zahtjev dužnika za otpis dospjelog duga podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Barban.  

Zahtjev dužnika mora biti obrazložen i podnesen u pisanom obliku.  
Podnositelj zahtjeva obvezan je uz zahtjev priložiti dokaze na temelju kojih se mogu 

utvrditi činjenice o ispunjenju uvjeta za otpis duga.  
  

Članak 7. 

Otpis potraživanja i obveza iz članka 1. ovog Pravilnika obavlja se po slijedećim 
kriterijima i uvjetima: 
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− godine dospjelosti,  
− nemogućnosti naplate,  
− neutemeljenosti evidentiranih potraživanja,  
− isplativosti pokretanja postupka, 
− ostalih posebnih okolnosti od utjecaja na potraživanja.  

 

Članak 8. 

Otpis potraživanja vršit će se u slijedećim slučajevima:  
− ako bi izvršenje naplate duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika odnosno 

ovršenika i članove njegova kućanstva, dug se može iznimno na njegov zahtjev otpisati u 
cijelosti ili djelomično, a sukladno odredbama akta kojim se utvrđuju prava iz socijalne 
skrbi koje osigurava  Općina Barban, 

− kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa temeljem pravomoćne odluke nadležnog 
suda odnosno drugog nadležnog tijela, 

− kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa jer su u postupcima stečajeva i likvidacija 
pravomoćnim rješenjem nadležnog Trgovačkog suda, pravne osobe brisane iz sudskog 
registra,  

− kada se utvrdi da je dužnik umro temeljem izvatka iz matične knjige umrlih i kada se 
utvrdi da nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se dug može naplatiti temeljem 
potvrde suda ili javnog bilježnika da se ne vodi ostavinski postupak,  

− kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa uslijed nastupanja zastare sukladno važećim 
zakonskim propisima,  

− kada se utvrdi da su iznosi potraživanja preniski za pokretanje postupka ovrhe i pokriće 
sudskih troškova odnosno da bi troškovi naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom 
potraživanja,  

− kada se utvrdi da potraživanja nemaju valjani pravni temelj,  
− u svim drugim slučajevima sukladno propisima i donesenim aktima Općine Barban koji 

nisu prethodno navedeni.  
  

Članak 9. 

Postupak otpisa potraživanja i obveza pokreće Jedinstveni upravni odjel Općine Barban 
po potrebi tijekom godine, kao i prilikom provođenja redovnog godišnjeg popisa imovine, 
obveza i potraživanja Općine Barban.  

U postupku otpisa potraživanja i obveza uzima se u obzir slijedeća dokumentacija: 
analitički knjigovodstveni podaci, pravomoćna rješenja i odluke suda ili drugog nadležnog tijela, 
interni akti Općine Barban, službene zabilješke o neutemeljenosti potraživanja i o nastupu 
zastare, evidencije o pokrenutim postupcima naplate, kao i sva druga dokumentacija potrebna za 
utvrđivanje činjenica bitnih za donošenje prijedloga za otpis.  

Jedinstveni upravni odjel Općine Barban u postupku otpisa potraživanja i obveza 
utvrđuje:  

− ispunjenje uvjeta za otpis odnosno razloge otpisa,  
− poduzete mjere pri naplati pojedinih vrsta potraživanja (opomena, tužba, ovrha i sl.), 
− opravdanost daljnjih troškova s obzirom na visinu potraživanja,  
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− pravnu utemeljenost otpisa,  
− iznos otpisa po dužniku, po vrsti prihoda odnosno obveza, sukladno kriterijima iz članka 

2. ovog Pravilnika.  
Odluku o otpisu potraživanja odnosno obveza, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine  Barban donosi Općinski načelnik odnosno Općinsko vijeće sukladno zakonskim 
propisima.  
  

Članak 10. 

Iznimno, potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi Jedinstveni upravni odjel 
Općine Barban može otpisati bez provođenja postupka iz ovog Pravilnika ukoliko je za isto 
nastupila zastara prava na naplatu, a sveukupan iznos duga po dužniku ne prelazi 10,00 kn.  

  

Članak 11. 

Za provedbu Odluke o otpisu potraživanja nadležan je Jedinstveni upravni odjel. Ispravak 
vrijednosti potraživanja za iznos otpisa provodi se direktno umanjenjem knjigovodstvenih 
vrijednosti potraživanja i vlastitih izvora sukladno važećem Pravilniku o proračunskom 
računovodstvu i računskom planu.  

  

IV. IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI MJERA NAPLATE  

Članak 12. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Barban dužan je kontinuirano pratiti stanje i poduzimati 
mjere naplate potraživanja te godišnje sastavljati izvješće o poduzetim mjerama za naplatu 
potraživanja.  

Izvješće  mora  sadržavati  iznos  dospjelog a nenaplaćenog potraživanja,  dospjelost 
potraživanja u danima, broj opomena, broj postupaka prisilne naplate, naplatu instrumenata 
osiguranja plaćanja, izvješće o  zaključenim sporazumima o  obročnom plaćanju te ostale 
podatke sukladno zahtjevu Općinskog načelnika i Općinskog vijeća. 

 
V. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 13. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim 
novinama Općine Barban.  

KLASA: 023-01/17-01/34 
UR.BROJ: 2168/06-17-02-1 
Barban, 20. ožujka 2017. godine 

Općinski načelnik:    

          Denis Kontošić, mag.educ., v.r.  
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