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Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 

07/09), članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama stvaralaca i primalaca 

akata („Narodne novine“ broj 38/88, 75/93) te članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine 

Općine Barban broj 22/213, 12/18), načelnik Općine Barban, dana 20. prosinca 2019. godine, 

donio je  

 

P L A N 

klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata  

Upravnih odjela  i drugih tijela Općine Barban za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2020. 

godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Općinskog 

načelnika, Općinskog vijeća, Vlastitog pogona Općine Barban, Upravnog odjela za opće 

poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu i Upravnog odjela za financije, 

gospodarstvo i društvene djelatnosti, te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata 

upravnog tijela. 

 

Članak 2. 

Ovim Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea koji proizlaze iz djelokruga  

rada tijela iz članka 1. ovoga Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao 

brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim aktima i primljenim pismenima u razdoblju 

od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, kako slijedi:  

 

 

 

KLASIFIKACIJSKA 

OZNAKA PO 

SADRŽAJU 

 

 

OPIS DJELATNOSTI UNUTAR PODGURUPE 

004 SLOBODE PRAVA I DUŽNOSTI ČOVJEKA I GRAĐANINA 

004-01 Općenito 

007 DRUŠTVENE ORGANIZACIJE / UDRUGE 

007-01 Općenito, udruge, savezi, zajednice i drugi oblici udruživanja 

008 JAVNO INFORMIRANJE 

008-01 Općenito, javno informiranje, pristup informacijama, informiranje 

o radu predstavničkih tijela 

011 DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE PROPISA 

011-01 Općenito, postupak donošenja propisa, objavljivanje propisa 

013 IZBORNI SUSTAV 

013-01 Općenito, Izbori za predsjednika RH, Izbori za zastupnike u 

Hrvatski sabor 

013-02 Izbori za članove Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, 
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Izbori za gradonačelnika, Izbori za Vijeća Mjesnih odbora 

014 REFERENDUM I DRUGI OBLICI IZJAŠNJAVANJA 

014-03 Državni, regionalni, lokalni referendum 

015 TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA 

015-01 Općenito, granice, područja, naselja, ulice, trgovi 

016 NARODNOST / NACIONALNE MANJINE 

016-02 Prava nacionalnih manjina 

017 GRBOVI, AMBLEMI, ZASTAVE I HIMNE 

017-04 Grbovi, amblemi, zastave i himne 

021 ORGANIZACIJA I RAD SKUPŠTINA 

021-05 Skupštine Općina 

023 ORGANIZACIJA I RAD ORGANA UPRAVE, RAD 

OPĆINSKIH TIJELA 

023-01 Općenito 

023-05 Upravna tijela grada i općine 

023-07 Mjesni uredi 

025 SAMOUPRAVNE ORGANIZACIJE I ZAJEDNICE 

025-01 Općenito, Fondovi 

026 MJESNI ODBORI 

026-01 Općenito 

030 USTROJSTVO, NAČIN I TEHNIKE RADA 

030-01 Općenito o ustrojstvu, načinu i tehnikama rada 

030-03 Informatička oprema, računalna oprema i sustavi 

034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR 

034-04 Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda po upravnom postupku 

035 UREDSKO POSLOVANJE 

035-01 Općenito, klasifikacijske oznake i brojčane oznake 

036 ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA 

036-01 Općenito 

036-04 Izlučivanje arhivske građe 

038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI 

038-02 Odobrenja i zahtjevi za izradu pečata 

041 NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA 

041-01 Općenito nadzor nad zakonitošću rada 

053 MOLBE I PRIJEDLOZI 

053-01 Općenito 

061 ODLIKOVANJE, JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA 

061-01 Javne nagrade 

080 DUŽNOSNICI, SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI 

080-01 Općenito, funkcioniranje, evidencija kadrova, ocjenjivanje rada, 

ovlaštenja o potpisivanju, zamjenjivanje, punomoći 

103 USMJERAVANJE U ZANIMANJE 

103-01 Općenito, prof. orijentacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija 

103-05 Ostalo 

112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA 

112-01 Općenito, zasnivanje i prestanak radnog odnosa, pripravnici, 

vježbenici, dopunski rad 

112-02 Rad na neodređeno vrijeme 
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112-03 Rad na određeno vrijeme 

112-04 Ugovor o djelu 

112-07 Ostalo 

113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI, BOLOVANJA 

113-01 Općenito, radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja, obustava 

rada i sl.  

114 RADNI SPOROVI, DISIPLINSKA ODGOVORNOST 

114-04 Disiplinska odgovornost i postupak 

114-06 Radni sporovi, radna disiplina 

115 ZAŠTITA NA RADU 

115-01 Zaštita na radu 

115-04 Nesreće na radu 

117 RADNI STAŽ 

117-01 Općenito, utvrđivanje staža, minuli rad 

118 SRUČNA SPREMA, KVALIFIKACIJE, OSPOSOBLJENOST I 

PRIZNAVANJE SVOJSTVA 

118-01 Općenito stručna sprema, kvalifikacije, stručna osposobljenost 

120 OSOBNI DOHOCI - PLAĆE 

120-01 Općenito, plaće 

121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA 

121-01 Općenito, dnevnice, terenski rad, naknade, regres, troškovi, 

pomoći u slučaju smrti, jubilarne nagrade, otpremnina, honorari 

130 STRUČNO USAVRŠAVANJE 

130-01 Općenito 

132 STRUČNA PRAKSA (PRIPRAVNICI, STAŽISTI I DRUGI) 

132-01 Stručna praksa 

133 STRUČNI ISPITI 

133-02 Državni stručni ispit 

133-03 Ostali stručni ispiti 

211 POSLOVI PROMETA 

211-01 Općenito 

211-06 Registracija službenih vozila 

214 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJE 

214-01 Općenito, mjere zaštite od požara i eksplozija 

300 GOSPODARSKO PLANIRANJE 

300-01 Općenito, programi i planovi 

301 GOSPODARSKO KRETANJE 

301-01 Općenito, kretanje u općinama, gradovima 

302 GOSPODARSKI RAZVOJ 

302-01 Općenito 

302-02 Programi razvoja, gospodarski razvoj 

310 INDUSTRIJA, RUDARSTVO 

310-01 Općenito 

310-02 Elektroprivreda 

320 POLJOPRIVREDA 

320-01 Općenito 

320-02 Poljoprivredno zemljište 

320-18 Poljoprivredna inspekcija 
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321 ŠUMARSTVO 

321-01 Općenito 

322 VETERINARSTVO 

322-01 Općenito 

325 VODOPRIVREDA 

325-01 Općenito 

334 TURIZAM 

334-01 Općenito 

335 UGOSTITELJSTVO  

335-01 Općenito 

340 CESTOVNI PROMET 

340-01 Općenito 

340-03 Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture 

340-05 Prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu 

342 POMORSKI, RIJEČNI I JEZERSKI PROMET 

342-01 Općenito 

350 PROSTORNO UREĐENJE 

350-01 Općenito, prostorni planovi, urbanistički planovi uređenja, 

suglasnosti, potvrde, izvodi, izvješća o stanju u prostoru 

350-07 Prostorno planiranje - ostalo 

351 ZAŠTITA OKOLIŠA 

351-01 Općenito, mjere zaštite okoliša, studija utjecaja na okoliš, izvješća 

351-02 Plan sanacije divljih odlagališta otpada 

351-03 Studije utjecaja na okoliš 

360 GRAĐEVINSKI POSLOVI 

360-01 Općenito 

361 IZGRADNJA OBJEKATA 

361-01 Općenito, izgradnja objekata 

361-03 Građevinska dozvola 

361-05 Dozvola za upotrebu objekta 

361-06 Rješenje o uvjetima uređenja prostora 

363 KOMUNALNI POSLOVI 

363-01 Općenito 

363-02 Komunalne djelatnosti 

363-03 Komunalna naknada 

363-04 Komunalna inspekcija, komunalno redarstvo 

371 STAMBENA POLITIKA 

371-01 Općenito 

372 POSLOVNI PROSTORI 

372-01 Općenito 

372-03 Najam odnosno zakup  

400 FINANCIJE 

400-01 Općenito 

400-02 Financijski planovi 

400-03 Predračuni 

400-04 Periodični obračuni 

400-05 Završni računi 
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400-06 Budžet (blagajna) 

400-07 Bilance 

400-08 Proračuni 

400-09 Ostalo 

401 KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENO 

POSLOVANJE 

 

401-01 Općenito, evidencije, računi, kontni plan 

401-02 Knjigovodstvene evidencije 

401-03 Računi 

402 FINANCIRANJE 

402-01 Općenito 

402-04 Općih društvenih potreba 

402-06 Refundacije 

402-07 Sufinanciranje 

402-08 Financiranje iz proračuna 

403 KREDITIRANJE 

403-01 Općenito 

404 INVESTICIJE 

404-01 Investicije - općenito 

406 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE  

406-01 Općenito, inventar, inventure 

410 POREZI 

410-01 Općenito 

415 NAPLAĆIVANJE POREZA, DOPRINOSA I DRUGIH 

OBVEZA 

415-01 Općenito 

420 REGRESI PREMIJE I KOMPENZACIJE 

420-01 Općenito 

421 DOTACIJE I SUBVENCIJE 

421-01 Općenito 

470 KONTROLA FINANCIJSKOG POSLOVANJA 

470-01 Općenito, društvena kontrola, financijska revizija i inspekcija 

501 MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 

501-01 Općenito 

550 SOCIJALNA SKRB 

550-01 Općenito 

551 OBLICI SOCIJALNE SKRBI 

551-01 Općenito, novčane pomoći 

601 PREDŠKOLSKI ODGOJ 

601-01 Općenito 

602 ŠKOLSTVO 

602-01 Općenito 

602-02 Osnovno obrazovanje 

602-03 Srednje obrazovanje 

604 STIPENDIRANJE 

604-01 Općenito 

612 KULTURNE DJELATNOSTI 
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612-01 Općenito 

612-08 Zaštita spomenika kulture 

620 SPORT 

620-01 Općenito 

700 OPĆI POSLOVI 

700-01 Općenito 

740 OSTALO / OPĆENITO 

740-01 Općenito 

740-09 Nasljeđivanje 

740-12 Uknjižba nekretnina 

810 CIVILNA ZAŠTITA 

810-01 Općenito 

900 DOMAĆA SURADNJA 

900-01 Općenito 

910 SURADNJA S INOZEMSTVOM 

910-01 Općenito 

920 ELEMENTARNE NEPOGODE 

920-11 Općenito, prijave elemetarnih nepogoda, izvješća, komisije 

932 KATASTAR ZEMLJIŠTA 

932-01 Općenito 

934 KATASTAR POMORSKOG DOBRA 

934-01 Općenito 

936 GEODETSKI POSLOVI 

936-01 Općenito 

936-02 Parcelacioni i geodetski elaborati 

940 IMOVINSKO  PRAVNI POSLOVI 

940-01 Općenito  

944 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 

944-01 Općenito 

944-16 Legaliziranje bespravno sagrađenih objekata 

944-17 Ustanovljenje služnosti 

947 OSTALO 

947-01 Općenito 

950 STATISTIKA 

950-01 Općenito  
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Članak 3. 

Ovim Planom određuju se i brojčane oznake unutarnjih organizacijskih jedinica, i to: 

 

Red. 
br.         

Naziv Upravnog odjela, čelnika Upravnog odjela, 
Odsjeka, voditelja Odsjeka i radnog mjesta        

Brojčana oznaka 
Upravnog odjela i 

Odsjeka    

1. OPĆINSKI NAČELNIK 01 

2. OPĆINSKO VIJEĆE 02 

4. VLASTITI POGON                                                            04 

5. 

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PROSTORNO 

UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU 

05 

Pročelnik                                                                                                                                            05/01 

Viši stručni suradnik za pravne poslove i imovinu 05/02 

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i 
komunalno gospodarstvo 
 

05/04 

Viši referent - komunalni redar 
 

05/05 

Referent za administrativne poslove i komunalno 
gospodarstvo 

05/06 

Referent za opće poslove i poslove pisarnice 06/06 

6. 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 

06 

Pročelnik 06/01 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvojne 
projekte 

06/02 

Viši stručni suradnik za proračun i financije 06/03 

Viši referent za društvene djelatnosti 06/04 

Referent za računovodstvo 06/05 

 

 

Članak 4. 

Urudžbeni broj sastoji se od četiri grupe brojeve sa slijedećom strukturom: 

 

xxx/x-xx ili xx/x-xx-x 

   1      2        2      3   4 

1. 2168/06 - Oznaka Općine Barban 

2. Oznaka jedinice sukladno čl. 3 ovog Plana 

3. Godina u kojoj je nastao predmet (dvoznamenkasti broj) 

4. Redni broj urudžbenog broja 
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Članak 5. 

Klasifikacijska oznaka utvrđuje se prilikom evidentiranja prvog akta kojim se osniva predmet, 

a urudžbeni broj prilikom evidentiranja svakog pojedinog akta unutar istog predmeta. 

 

Članak 6. 

Ovaj Plan primjenjuje se od 01. siječnja 2020. 

 

Članak 7. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a isti će se objaviti u 

Službenim novinama Općine Barban. 

 

KLASA: 035-01/19-01/1 

UR.BROJ: 2168/06-01-19-1 

Barban, 20. prosinca 2019. 

 

OPĆINA BARBAN 

Općinski načenik 

Dalibor Paus, v.r. 
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Republika Hrvatska 

Istarska županija 

     Općina Barban 

            Općinski načelnik        

 

Klasa: 023-01/17-01/79 

Ur.broj: 2168/06-01-20-8 

Barban, 02. siječnja 2020. godine 
 

 

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 

82/15), članka 5. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne 

novine, br. 126/19) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban, broj 

22/13, 12/18), načelnik Općine Barban 02. siječnja  2020. godine donosi 

 

 

                                                          ODLUKU 

                                       o razrješenju i imenovanju člana 

                                   Stožera civilne zaštite  Općine Barban 

 

 

I 

Klaudio Karlovič  razrješuje se dužnosti Načelnika  Stožera civilne zaštite Općine Barban. 

 

II 

Ivica Rojnić  zapovjednik Javne Vatrogasne postrojbe  Pula, imenuje se za Načelnika    

Stožera civilne zaštite Općine Barban. 

 

  

 

III 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama 

Općine Barban". 

 

 

        Općinski načelnik: 

        Dalibor Paus, v.r. 

    

 

Dostaviti: 

1. Ivica Rojnić,  zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula 

2.Klaudio Karlović, Vatrogasna zajednica Istarske županije  

3. Služba CZ, VZIŽ, Stoja 2, Pula  

4. Objava, ovdje 

5. Pismohrana, ovdje 
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Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) i 

članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18), 

načelnik Općine Barban, 02.01.2020. godine, donosi  

 

 

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

 

 Ovim se Pravilnikom, u svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog 

gospodarenja javnim sredstvima, uređuje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za 

nabavu robe i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu 

radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava), 

za koje u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16., u 

daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.  

           Predmet nabave definira se na jasan, nedvojben i potpun način koji osigurava 

usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koji su postavljeni te na način da predstavlja 

tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu cjelinu. U opisu predmeta nabave navode se 

sve okolnosti značajne za izvršenje ugovora (npr. mjesto izvršenja, rok izvršenja, posebni 

zahtjevi i sl.).  

           Procijenjena vrijednost nabave u smislu stavka 1. ovoga članka je vrijednost nabave 

izražena bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV-a).  

 

Članak 2. 

 

 Općina Barban (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dužna je u odnosu na sve gospodarske 

subjekte poštivati načela slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo 

slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog 

natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog 

priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti, te omogućiti učinkovitu 

jednostavnu nabavu kao i racionalno, zakonito, namjensko, svrhovito i ekonomično trošenje 

proračunskih sredstava. 

 

Članak 3. 

 

 U provedbi postupaka jednostavne nabave osim ovog Pravilnika, Naručitelj je obvezan 

primjenjivati zakonske, podzakonske akte i interne akte koji se odnose na pojedini predmet 

nabave.  

           Postupci jednostavne nabave moraju biti usklađeni s proračunom Naručitelja i Planom 

nabave koji se donosi i objavljuje za proračunsku godinu sukladno posebnim propisima.   

           Ukoliko predmetna nabava nije predviđena u Planu nabave, prije početka postupka 

nabave pristupiti će se izmjeni/dopuni istog. U slučajevima osobite žurnosti, postupak nabave 

može započeti i prije nego što se izmijeni/dopuni Plan nabave, no u tom slučaju sredstva 

moraju biti osigurana proračunom Naručitelja i izmjena/dopuna Plana nabave s predviđenom 
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nabavom donesena i objavljena najkasnije u trenutku sklapanja ugovora o jednostavnoj 

nabavi.  

 

Članak 4. 

 

            Pravila, uvjeti i način postupanja u postupcima jednostavne nabave, uređuju se s 

obzirom na procijenjenu vrijednost nabave, i to: 

- za nabavu procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, 

- za nabavu procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna te manje od 

70.000,00 kuna, 

- za nabavu procijenjene vrijednosti jednake i veće od 70.000,00 kuna i manje od 

200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno manje od 500.000,00 kuna za nabavu 

radova. 

 

II. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA  

 

Članak 5. 

 

 Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada 

predstavnici naručitelja koji su uključeni u provedbu postupka jednostavne nabave ili mogu 

utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo 

koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i 

neovisnost u postupku. 

           Predstavnik naručitelja obvezan je odmah po saznanju o postojanju sukoba interesa 

izuzeti se iz postupka jednostavne nabave i o tome obavijestiti čelnika naručitelja. 

           Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i 

ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom jednostavne nabave kako bi se izbjeglo 

narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim 

subjektima. 

 

 

III. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE  

 

1. Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn  

 

Članak 6. 

 

 Za nabavu roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn bez 

PDV-a izdaje se narudžbenica ili ugovor s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom 

izboru. Narudžbenicu ili ugovor potpisuje odgovorna osoba naručitelja (u daljnjem tekstu: 

načelnik). 

          Sastavni dio narudžbenice je preslika ponude ponuditelja ukoliko je ista zatražena. 

          Iznimno, Naručitelj može u posebnim situacijama nabaviti robu, usluge i/ili radove iz 

stavka 1. ovog članka izravnom kupnjom, bez prethodno zatražene ponude gospodarskog 

subjekta (npr. izravnom kupnjom u prodavaonicama, nabava goriva za službena vozila, 

nabava stručne literature i časopisa, ugovaranje pretplate na stručne portale i stručnu 

publikaciju, nabava uredskog potrošnog materijala, reprezentacija, plaćanje naknada za 

stručnu edukaciju i savjetovanje službenika, zdravstvene, ugostiteljske, hotelijerske, 
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poštanske, bankarske, prijevozne, zaštitarske, intelektualne usluge, promidžba i propaganda, 

troškovi objave oglasa, natječaja i sl.). 

 

 

2. Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti jednake i veće od 20.000,00 kn do 

70.000,00 kn  

 

Članak 7. 

         

 Nabavu roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti jednake i veće od 20.000,00 

kn do 70.000,00 kn Naručitelj provodi slanjem poziva za dostavu ponude na adresu najmanje 

jednog (1) gospodarskog subjekta po vlastitom izboru. 

           Poziv za dostavu ponude mora biti jasan, razumljiv i nedvojben te izrađen na način da 

omogući podnošenje ponude koja će udovoljiti zahtjevu Naručitelja. 

           Poziv za dostavu ponude u pravilu se gospodarskom subjektu upućuje elektroničkim 

putem, a svakako na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane 

gospodarskog subjekta (e-mail potvrda, dostavnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom i 

sl.). 

           Ponuda se dostavlja u roku i na način određen pozivom za dostavu ponude 

(elektroničkim putem, poštom, telefaksom, odnosno osobno na adresu Naručitelja). 

 Po zaprimanju ponude, ukoliko ista ispunjava tražene uvjete Naručitelja, pristupa se 

sklapanju ugovora odnosno izdavanju narudžbenice, ovisno o složenosti predmeta nabave.  

           Ukoliko se poziv za dostavu ponude upućuje na adrese većeg broja gospodarskih 

subjekata (tri ili više), postupak jednostavne nabave provodi se u skladu s odredbama ovog 

Pravilnika propisanim za nabavu robe, usluga i radova procijenjene vrijednosti jednake i veće 

od 70.000,00 kn, a manje od 200.000,00 kuna za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za 

radove. 

 

3. Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn, a 

manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kn za radove  

 

Članak 8. 

 

 Nabavu roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 

kn do 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kn za radove, provodi stručno 

povjerenstvo Naručitelja (dalje: Povjerenstvo) slanjem Poziva za dostavu ponuda (dalje: 

Poziv) na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta temeljem prijedloga odgovorne osobe 

Naručitelja.  

            Poziv za dostavu ponuda može se objaviti na internet stranici Naručitelja ili/i u EOJN. 

 

Članak 9. 

 

 Postupak započinje Odlukom o početku jednostavne nabave i imenovanju 

Povjerenstva koju donosi Načelnik.  

 Odluka sadrži najmanje: 1. naziv predmeta nabave, 2. evidencijski broj nabave, 3. 

procijenjenu vrijednost nabave, 4. izvor planiranih sredstava, 5. podatke o članovima 

Povjerenstva te njihovim obvezama i ovlastima, 6. podatak o gospodarskim subjektima 

kojima će se uputiti Poziv za dostavu ponuda, 7. ostale podatke koji su bitni za provedbu 

postupka.  
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 Članovi Povjerenstva iz stavka 2. točke 5. ovog članka pripremaju i provode postupak 

nabave. Odlukom se imenuje najmanje 3 (tri) člana Povjerenstva, od kojih je jedan 

Predsjednik/ca i rukovodi radom Povjerenstva.  

 

Članak 10. 

 

 Poziv za dostavu ponuda se dostavlja na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.  

           U složenijim predmetima nabave poziv za dostavu ponuda se može uputiti na adrese 

većeg broja subjekata (pet ili više) ili/i objaviti na mrežnoj stranici Naručitelja ili/i u sustavu 

EOJN RH. 

           Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave, Poziv se može uputiti i samo jednom 

gospodarskom subjektu, u sljedećim slučajevima: 1. Kada je to potrebno iz tehničkih ili 

umjetničkih razloga ili kod zaštite isključivih prava te na temelju posebnih propisa, 2. 

Odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga 

obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka i sl., 3. Kada je 

to potrebno radi završetka započetih, ali povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina 

(ugovorenih usluga, izvođenih radova ili isporuke robe), 4. Provedbe nabave koja zahtjeva 

žurnost, te ostalim slučajevima prema Odluci Naručitelja. 

 Poziv se upućuje gospodarskim subjektima na način koji omogućuje dokazivanje da je 

isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o 

uspješnom slanju telefaksom, e-mailom i slično).  

         Iznimno, ako nije dostavljena niti jedna ponuda po Pozivu, ako se radi o specifičnoj 

nabavi za koju nema informacija o dovoljnom broju gospodarskih subjekata ili slično, Poziv 

se može objaviti na web stranici Općine Barban i/ili u elektroničkom oglasniku javne nabave 

ili/i kombinacijom slanja poziva na adrese gospodarskih subjekata i objavom na internetskim 

stranicama. 

          Poziv mora biti jasan, razumljiv i nedvojben te izrađen na način da omogući 

podnošenje usporedivih ponuda i sadrži: 1. osnovne podatke o Naručitelju (naziv, OIB, 

kontakt osoba, e-mail, broj telefona i sl.), 2. evidencijski broj nabave, 3. procijenjenu 

vrijednost nabave (ovisno o specifičnim zahtjevima svakog pojedinog predmeta nabave), 4. 

predmet nabave (opis; količinu; tehničke specifikacije i troškovnik; mjesto i rok početka i 

završetka isporuke/izvršenja i sl.), 5. rok, način i uvjeti plaćanja, 6. podatke koje Naručitelj 

smatra potrebnim (uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji trebaju ispunjavati, sposobnost za 

obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomske i financijske, tehničke i/ili stručne 

sposobnosti, jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, jamstvo za 

otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz 

djelatnosti i sl.), 7. kriterij za odabir ponude, 8. podatke o ponudi (sadržaj i način izrade 

ponude, način dostave, rok za dostavu ponude, način određivanja cijene ponude, rok 

valjanosti ponude i sl.). 9. ostale dodatne informacije.  

 

IV. KRITERIJ ODABIRA PONUDE 

 

Članak 11. 

 

 Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su najniža cijena (ukupna ili jedinična cijena) 

ili ekonomski najpovoljnija ponuda (dalje ENP). Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje 

se na temelju cijene ili troška (koja se u slučaju kriterija ENP može vrednovati u 

maksimalnom omjeru od 90%), te se osim kriterija cijene mogu vrednovati različiti kriteriji 

povezani s predmetom nabave kao npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i 
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funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon 

prodaje i tehnička pomoć, rok isporuke, rok izvršenja, jamstveni rok ili slično.  

 U zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno je obrazložiti razloge za 

odabir izabrane ponude ukoliko se primjenjuje kriterij ENP.  

 Ukoliko se u postupku jednostavne nabave primjeni kriterij ekonomski najpovoljnije 

ponude kojim Naručitelj nastoji osigurati najbolji omjer između cijene i kvalitete predmeta 

nabave, tada se mora u Pozivu za dostavu ponuda detaljno razraditi i obrazložiti kriterije.   

          Ako Naručitelj primjeni kriterij ENP postupa prema odredbama Zakona o javnoj 

nabavi u dijelu „Kriteriji za odabir ponude“. 

 

V. ODREDBE O PONUDI  

Članak 12. 

 

          Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu, pruži uslugu ili izvede 

radove sukladno uvjetima i zahtjevima Naručitelja navedenima u Pozivu za dostavu ponuda.  

          Ponude se u pravilu dostavljaju na e-mail Naručitelja, a mogu se dostaviti poštom, 

telefaksom ili osobno na adresu Naručitelja.  

         Ako se ponude dostavljaju osobno ili poštom, dostavljaju se u zatvorenim omotnicama 

s naznakom naziva Naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznakom „ne 

otvaraj“.  

         Ponuda mora biti uvezana u cjelinu koja se ne može jednostavno fizički razdvojiti.  

         Ako se ponuda dostavlja putem e-maila ne primjenjuju se stavci 3. i 4. ovog članka.  

         Način dostave ponude propisati će se u Pozivu za dostavu ponuda.  

         Sva dokumentacija koju Naručitelj zahtijeva sukladno ovom Pravilniku, ponuditelji 

mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis 

elektroničke isprave. 

         Dostavljene ponude upisuju se u Upisnik o zaprimanju ponuda. 

         Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentiraju se u Upisniku o 

zaprimanju ponuda kao zakašnjele te se neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode. 

 

Članak 13. 

 

 Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda.  

           U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili 

od nje odustati. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju 

uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. Izmjena i/ili dopuna ponude 

dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o 

izmjeni/dopuni ponude. 

          Na zahtjev ovlaštenih predstavnika Naručitelja, ponuditelj može produžiti rok 

valjanosti svoje ponude.  

          Ako u Pozivu za dostavu ponuda nije izričito drugačije određeno, ponuda se zajedno s 

pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena 

ponude izražava se u kunama. U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i 

popusti ponuditelja. 

          Ako se ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od 

koliko se dijelova ponuda sastoji.  
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VI. ROKOVI  

 

Članak 14. 

 

 Rok za dostavu ponuda je minimalno 3 (tri), a maksimalno 15 (petnaest) dana.  

           Kod određivanja roka za dostavu ponuda uzima se u obzir složenost predmeta nabave i 

vrijeme potrebno za izradu ponuda.  

           U slučajevima iz članka 10. stavak 3. te u drugim iznimnim slučajevima prema ocjeni 

odgovorne osobe Naručitelja i/ili Povjerenstva, rok za dostavu ponuda može biti i kraći od 3 

(tri) dana.  

 

VII. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA I ODLUKA O ODABIRU  

 

Članak 15. 

 

 Po isteku roka za dostavu ponuda, Povjerenstvo će provesti postupak otvaranja, 

pregleda i ocjene pristiglih ponuda.  

          Otvaranje ponuda nije javno.  

          Postupku otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda moraju biti prisutna najmanje 2 

(dva) člana Povjerenstva.  

          Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sadrži: 1. naziv i sjedište Naručitelja, 2. 

naziv predmeta nabave, 3. procijenjenu vrijednost nabave, 4. evidencijski broj nabave, 5. 

navod o roku za dostavu ponuda, 6. datum i sat početka postupka otvaranja, pregleda i ocjene 

ponuda, 7. imena i prezimena članova Povjerenstva Naručitelja, 8. naziv i sjedište 

ponuditelja, 9. cijenu ponude bez PDV-a i cijenu ponude sa PDV-om, osim u slučaju 

primjene kriterija ENP-a kada cijena nije jedini kriterij odabira, 10. podatke o pojašnjenju i 

/ili upotpunjavanju dokumentacije, 11. ispunjenje uvjeta i zahtjeva iz poziva za dostavu 

ponuda (dokazi sposobnosti, jamstvo i sl.), 12. prikaz valjanosti ponuda prema obliku, 

sadržaju i cjelovitosti, 13. razlog za odbijanje ponuda uz objašnjenje, 14. analiza i rangiranje 

valjanih ponuda u skladu s kriterijima za odabir, 15. prijedlog odgovornoj osobi Naručitelja 

za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno Odluke o poništenju 

postupka jednostavne nabave, s obrazloženjem.  

         Podaci o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda tajni su do donošenju Odluke o odabiru 

najpovoljnije ponude, odnosno Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave.  

 

Članak 16. 

 

 Povjerenstvo je dužno provjeriti računsku ispravnost valjanih ponuda.  

           Ukoliko se utvrdi računska pogreška, ista će se ispraviti na vidljiv način i od 

ponuditelja zatražiti da prihvati ispravak računske pogreške u roku od 3 (tri) dana od dana 

primitka obavijesti.  

 

Članak 17. 

 

 Ako su informacije ili dokumentacija koje je ponuditelj trebao dostaviti nepotpuni ili 

pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Povjerenstvo može, 

poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od gospodarskih subjekata 

da dopune, razjasne, upotpune i/ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u 

primjerenom roku ne kraćem od 3 (tri) dana. 
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  Postupanje sukladno stavku 1. ovoga članka ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s 

kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.  

 

Članak 18. 

 

  U slučaju da dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za 

odabir ponude, odabrati će se ponuda koja je zaprimljena ranije.  

 

Članak 19. 

 

 Načelnik je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:  1. ponudu 

ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s Pozivom za dostavu ponuda, 2. 

ponudu koja nije cjelovita, 3. ponudu koja nije izrađena u skladu s odredbama iz Poziva za 

dostavu ponuda, 4. ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu, osim u slučaju 

kriterija odabira ENP-a, 5. ponudu za koju u skladu s člankom 17. ovog Pravilnika, nije 

uklonjen nedostatak, pogreška ili nejasnoća u utvrđenom roku, 6. ponudu koja ne ispunjava 

uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava zahtjeve iz Poziva za 

dostavu ponuda, 7. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske 

pogreške, 8. ponudu koja sadrži štetne odredbe, 9. ponudu za koju se osnovano smatra da nije 

rezultat tržišnog natjecanja (izuzetno niska ponuda, postoje dokazi o tajnom sporazumu, 

korupciji i sl.), 10. ponudu nepozvanog gospodarskog subjekta, 11. ponudu pristiglu nakon 

isteka roka za dostavu ponuda, 12. ponudu ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu 

ako utvrdi da je cijena te ponude jednaka ili veća od praga za javnu nabavu male vrijednosti.  

         Načelnik može odbiti ponudu ako ponuditelj u roku od 3 (tri) dana nije dao zatraženo 

objašnjenje neuobičajeno niske ponude ili njegovo objašnjenje nije prihvatljivo za 

Naručitelja.  

 

Članak 20. 

 

 Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, načelnik donosi Odluku o odabiru 

najpovoljnije ponude.  

           Za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude dovoljna je jedna valjana 

ponuda, odnosno jedna pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima Naručitelja.  

 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obavezno sadrži: 1. podatke o Naručitelju, 2. 

predmet nabave, 3. evidencijski broj nabave, 4. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana kao 

najpovoljnija, 5. cijena odabrane ponude, osim u slučaju kriterija odabira ENP-a, 6. razloge 

odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude u slučaju kriterija ENP-a, 7. razloge za 

odbijanje ponuda, 8. datum donošenja odluke i potpis načelnika.  

 Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude mora biti primjeren.  

           Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obavezno se dostavlja svakom ponuditelju koji 

je dostavio ponudu bez odgađanja. 

           Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba. 

 Načelnik može ispravkom odluke ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju 

ili računanju te druge očite netočnosti u Odluci o odabiru koju je donio.  
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Članak 21. 

 

 Ako je na dan donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude istekao rok valjanosti 

ponude, Povjerenstvo će od odabranog ponuditelja zatražiti dostavu pisane izjave o 

produženju roka valjanosti ponude, a ako je bio uvjet, i dostavu jamstva za ozbiljnost ponude 

u skladu s produženim rokom valjanosti ponude.  

         U svrhu dostave izjave i jamstva iz stavka 1. ovog članka, ponuditelju se daje 

primjereni rok, ne kraći od 3 (tri) dana.   

         Povjerenstvo će ponovno izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne 

uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti Odluku o odabiru nove 

najpovoljnije valjane ponude, ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku: 1. ne dostavi 

izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude u skladu sa 

stavkom 1. i 2. ovog članka, 2. odustane od svoje ponude, 3. odbije potpisati ugovor ili 

postupiti po narudžbenici, 4. ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ako je to 

zatraženo u Pozivu za dostavu ponuda. 

 

VIII. PONIŠTENJE POSTUPKA NABAVE  

 

Članak 22. 

 

 Načelnik će poništiti postupak nabave ako: 1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne 

bi došlo do pokretanja postupka nabave da su bile poznate prije slanja Poziva za dostavu 

ponuda, 2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg 

Poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije slanja Poziva, 3. nije pristigla ni jedna 

ponuda, 4. nakon odbijanja ponuda ne preostane ni jedna valjana ponuda, 5. je cijena 

najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, a manja od pragova za javne 

nabave male vrijednosti, osim ako Naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva do dana 

sklapanja ugovora, 6. je cijena valjanih ponuda u postupku jednostavne nabave jednaka ili 

veća od pragova za javnu nabavu male vrijednosti.  

 

Članak 23. 

 

 Ako postoje razlozi za poništenje postupka iz članka 22. ovog Pravilnika, načelnik bez 

odgode donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave. 

 Odluka o poništenju sadrži: 1. podatke o Naručitelju, 2. predmet nabave, 3. 

evidencijski broj nabave, 4. obrazloženje razloga poništenja, 5. datum donošenja i potpis 

načelnika. 

            Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave bez odgode se dostavlja svakom 

ponuditelju na dokaziv način (izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, 

dostavnica i dr.). 

             Na Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave nije dopuštena žalba. 

 

Članak 24. 

 

 Ponuditelj može izvršiti uvid u ponude i Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni 

ponuda u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja Oduke o odabiru najpovoljnije ponude, 

odnosno Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave.  
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IX. ODREDBE O JAMSTVIMA  

 

Članak 25. 

 

 Povjerenstvo u postupku jednostavne nabave može, s obzirom na složenost predmeta 

nabave i procijenjenu vrijednost nabave, od gospodarskih subjekata tražiti sljedeće vrste 

jamstava:  

1. jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku 

njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi, neprihvaćanja ispravka računske 

pogreške, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata ili pojašnjenja sukladno članku 

17. Pravilnika, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora,  

2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza,   

3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u 

jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s 

naslova naknade štete,  

4. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može 

nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti.  

 Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši 

od 3% procijenjene vrijednosti predmeta nabave.  

           Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. 

Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, Povjerenstvo može tražiti 

njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.  

 Povjerenstvo će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude nakon sklapanja 

ugovora s odabranim ponuditeljem, odnosno nakon dostave jamstva za uredno ispunjenje 

ugovora, a presliku vraćenog jamstva pohraniti u spisu predmeta.  

            Iznos jamstva za uredno ispunjenje ugovora određuje se u iznosu od najviše 10% od 

ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost. Ako isto ne bude naplaćeno, 

Naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon datuma završetka važenja ugovora. 

            Neovisno o sredstvu jamstva koje je Naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani 

polog u traženom iznosu. 

 

X. ODREDBE O UGOVORU I NARUDŽBENICI  

 

Članak 26. 

 

 Postupak jednostavne nabave okončan je sklapanjem ugovora o nabavi s odabranim 

gospodarskim subjektom (ponuditeljem) ili izdavanjem narudžbenice, ovisno o složenosti 

predmeta nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave. 

         Ugovor o jednostavnoj nabavi mora biti sklopljen u skladu s uvjetima iz Poziva za 

dostavu ponuda i odabranom ponudom.  

         Ugovorom se može smatrati i narudžbenica ako sadrži bitne dijelove ugovora, a 

najmanje podatke: podatke o Naručitelju (naziv, adresa, OIB i dr.), broj i datum izdavanja, 

podatke o Izvršitelju/dobavljaču (naziv, sjedište, OIB i dr.), predmet nabave, jedinicu mjere, 

količinu i cijenu, rok, uvjete i način plaćanja, druge podatke važne za izvršavanje predmeta 

nabave (npr. rok i mjesto isporuke/izvršenja i sl.). 

 Ugovore o jednostavnoj nabavi i narudžbenice potpisuje načelnik.  
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XI. REALIZACIJA I PRAĆENJE IZVRŠENJA NABAVE 

 

Članak 27. 

 

 Službenik upravnog odjela zaduženog za poslove javne nabave prilikom provedbe 

jednostavnih nabava procijenjenih vrijednosti jednakih ili većih od 20.000,00 kn obvezan je 

Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti:  

- dostaviti ovjerenu narudžbenicu uz koju je spojena ponuda ponuditelja temeljem koje je ista 

izdana ili jedan primjerak ugovora nakon završetka postupka jednostavne nabave roba, 

usluga ili radova,  

- dostaviti dokaz o realizaciji narudžbenice odnosno ugovora (primjerice račun ili 

privremena/konačna situacija) po ovjeri istog.  

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti dužan je podatke o izdanim 

narudžbenicama i sklopljenim ugovorima za sve nabave procijenjene vrijednosti jednake ili 

veće od 20.000,00 kn unositi u Plan nabave, Registar ugovora i evidenciju izdanih 

narudžbenica te u skladu s posebnim propisima izraditi godišnje statističko izvješće o javnoj 

(i jednostavnoj) nabavi u sustavu EOJN RH.  

 Realizaciju sklopljenih ugovora, odnosno izdanih narudžbenica nakon provedenog 

postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova prati osoba imenovana odlukom 

načelnika, odnosno službenik upravnog odjela zaduženog za poslove javne nabave ili članovi 

Povjerenstva kod jednostavnih nabava roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti 

jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kn 

za radove, a koji su pokrenuli, odnosno proveli postupak nabave. Osobe zadužene za praćenje 

realizacije sklopljenih ugovora i izdanih narudžbenica potvrđuju izvršenje ugovora na 

dokumentima koji su podloga za ovjeru ulaznog računa, odnosno plaćanje obveza po 

ugovoru.  

           U slučaju da osobe zadužene za praćenje realizacije sklopljenih ugovora i izdanih 

narudžbenica utvrde da se ugovor ne izvršava sukladno ugovorenim odredbama, odnosno 

utvrde nedostatke ili nepravilnosti u izvršavanju ugovorenih odredbi, dužne su o tome 

sastaviti pisanu službenu bilješku i bez odgode o tome izvijestiti pročelnika i načelnika. 

 

XII. PRIJELAZNE ODREDBE  

 

Članak 28. 

 

         Svi postupci započeti po odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( KLASA: 023-

01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-17-02-1 od 29. lipnja 2017.) do dana stupanja na snagu ovog 

Pravilnika, dovršiti će se prema odredbama tog Pravilnika. 

 

XIII.   ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 29. 

 

         Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o jednostavnoj nabavi 

(KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-17-02-1 od 29. lipnja 2017.). 
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Članak 30. 

 

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Barban“. 

 

 

KLASA: 406-01/20-01/01 

URBROJ: 2168/06-01-20-1  

Barban, 02. siječnja 2020. godine  

 

 

                                                           NAČELNIK OPĆINE BARBAN 

                         Dalibor Paus, v.r.          



 

 

 

SADRŽAJ 

 

1. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i  

primatelja akata Upravnih odjela  i drugih tijela Općine Barban  

za 2020. godinu ........................................................................................................2011 

2. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Općine Barban ... 2019 

3. Pravilnik o jednostavnoj nabavi .............................................................................. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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 glasil



 

 

 

 


