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Na temelju članka 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka 34. 

Statuta Općine Barban  („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18 i 60/21 ), 

Općinski načelnik Općine Barban dana 05. listopada 2021. godine donosi 

 

 
ODLUKU 

o  privremenom obavaljanju dimnjačarskih poslova 

na području Općine Barban 

 

 

I. 

Daje se suglasnost za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova tvrtki DIMNJAK d.o.o., 

Zagrebačka 27, Pula, OIB:93385987809, da na području Općine Barban privremeno obavlja 

dimnjčarske poslove, do dovršetka postupka za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

poslova i početka rada koncesionara sukladno ugovoru o koncesiji koji će se sklopiti po 

dovršetku postupka. 

 

II. 

 Dimnjačarski poslovi će se obavljati isključivo prema pozivu korisnika/vlasnika i to na 

sljedeći način: 

- fizičke osobe- vlasnici/korisnici će zahtijevati uslugu od Općine Barban 

- popis korisnika/vlasnika Općina Barban će uputiti prema tvrtci Dimnjak d.o.o.- 

podružnica Pula 

- Dimnjak d.o.o. će dostaviti previđene termine odrade, a koje će Općina Barban 

potvrditi 

- Dimnjak d.o.o. (podružnica Pula) će nakon izvršenja usluge dostaviti Općini statuse 

odrade 

 

 Pravne osobe će izvršenje usluge izravno dogovarati sa Dimnjak d.o.o. podružnica 

Pula. 

 

III. 

  Pod obavljanjem dimnjčarskih poslova iz točke I. ove Odluke podrazumijeva se: 

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za 

opskrbu zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova; 

- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje 

- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje 

- poduzimanje mjera za speriječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te 

zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i 

uređaja za loženje 

IV. 

 Trgovačko društvo Dimnjak d.o.o. koje će privremeno obavljati dimnjačarske poslove 

na području Općine Barban, dužno je u obavljanju poslova postupati stručno i savjesno, te u 

cijelosti poštivati odredbe Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine 

Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 40/19) kao i druge pozitivne propise te se 

pridržavati Cjenika dimnjačarskih usluga, koji čine sastavni dio ove Odluke. 
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V. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u „Službenim 

novinama“ Općine Barban. 

 

 KLASA: 363-02/21-01-9 

 UR.BROJ: 2168/06-01-21-2 

 Barban, 05. listopada 2021. godine 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BARBAN 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Dalibor Paus, v.r. 

 

 

 

Na temelju provedenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravantelja Dječjeg vrtića 

Tratinčica“ Barban , članka 37. stavak 3. i stavak 5. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, dalje: Zakon), članaka 38., 

39. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 

dalje: Zakon o ustanovama), članka 37. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Barban  i članka 

24. Statuta Općine Barban („Službene novine“ Općine Barban broj 22/13, 12/18 i 60/21) 

Općinsko vijeće Općine Barban na 4.sjednici održanoj elektroničkim  putem dana 07. 

listopada 2021. godine donosi 

 

Odluku o imenovanju ravnateljice 

 Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Barban 

 

Članak 1. 

Temeljem provedenog javnog natječaja u Dječji vrtić „Tratinčica“ Barban, na mjesto 

ravnateljice , a po prijedlogu  Upravnog vijeća „Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Barban imenuje 

se 

 

SARA BRGIĆ, mag.praesc.educ. 

 

Članak 2. 

Mandat imenovane ravnateljice traje 4 (četiri) godine. 

 

Članak 3. 

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

Općine Barban. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 

sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke. 
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KLASA: 601-01/21-01/12 

URBROJ:2168/06-02-21-1 

Barban, 07. listopada 2021.godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić, v.r. 

 

 

Na temelju članka 65. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 

20/18, 115/18, 98/19) i članka 24.  Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 

broj 22/13, 12/18 i 60/21), Općinsko vijeće Općine Barban, na elektroničkoj  sjednici 

održanoj dana  07. listopada  2021.godine, donosi sljedeću  

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Barban 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske  na području Općine Barban. 

 Povjerenstvo čini pet članova, i to: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske 

struke, te dva predstavnika Općinskog vijeća Općine Barban. 

 

Članak 2. 

U Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Barban  (dalje: Povjerenstvo) imenuju se: 

 

1. Doris Pužar, predstavnik pravne struke 

2. Goran Kaurić, predstavnik geodetske struke 

3. Željko Lanča, predstavnik agronomske struke 

4. Andi Kalčlić, član Općinskog vijeća 

5. Igor Ljubić, član Općinskog vijeća 

 

Članak 3. 

Mandat članova Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke traje do isteka tekućeg mandata 

Općinskog vijeća Općine Barban. 

 

Članak 4. 

Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Općine Barban odluku o izboru najpovoljnije 

ponude za zakup poljoprivrednog zemljiša u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 

Članak 5. 

Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezane uz provedbu postupka javnog natječaja  za 

zakup poljoprivrednog zemljiša u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i sve prateće poslove 

vezane uz natječaj, obavlja Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni 

sustav i imovinu Općine Barban. 
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Članak 6. 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban 

od 27. rujna 2021. („Službene novine Općine Barban broj 3/2021). 

 

Članak 7. 

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

Barban“. 

 

KLASA:320-02/21-01/02 

URBROJ:2168/06-02-21-37 

Barban, 07. listopada 2021.godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić, v.r. 

 

 

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13, 

12/18, 60/21) i članka 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Općine Barban“ 

broj 41/20), načelnik Općine Barban, donosi 

 

ODLUKU 

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

za predmet nabave 

„Građevinski nadzor i koordinator II zaštite na radu- Uspostava poduzetničke zone 

Barban-Krvavci III“ 

 

 

Članak 1.  

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, 

Pravilnikom o jednostavnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se 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, za koje u 

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

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

 

Članak 2. 

Pokreće se postupak jednostavne nabave pod nazivom „Građevinski nadzor i koordinator 

II zaštite na radu- Uspostava poduzetničke zone Barban-Krvavci III“. 

 

Procijenjena vrijednost nabave: 194.000,00 kn bez PDV-a. 

 

Evidencijski broj iz plana nabave: 35-21-JN 

 

Način provedbe nabave:  

Sukladno članku 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Naručitelj istu provodi slanjem Poziva 

na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) neovisna gospodarska subjekta na način koji 
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omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, 

povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, e-mailom i slično). 

 

Opis predmeta nabave:  

Usluga obavljanja građevinskog nadzora i koordinatora II zaštite na radu u sklopu projekta 

Uspostava poduzetničke zone Barban-Krvavci III 

 

Rok izvršenja: Sukladno trajanju izvođenja radova. Rok izvođenja radova je 10 mjeseci. 

 

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena. 

U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, 

Naručitelj će, sukladno članku 302. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 

120/16), odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 

 

Rok valjanosti ponude: minimalno 60 dana od dana dostave ponude.  

 

Rok i način za dostavu ponude:  

Rok za dostavu ponude iznosi 5 (pet) kalendarskih dana. Ponuda mora biti zaprimljena do 

13.10.2021. godine do 13:00 sati, bez obzira na način dostave. 

 

Ponuda se dostavlja elektroničkim putem na e-mail adresu: info@barban.hr sa naznakom u 

predmetu nabave: Građevinski nadzor i koordinator II zaštite na radu- Uspostava 

poduzetničke zone Barban-Krvavci III – PONUDA, Evidencijski broj 35-21-JN 

 

Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude koju 

dostavlja na isti način kao i osnovnu ponudu uz obveznu naznaku da se radi o izmjeni i/ili 

dopuni ponude. Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može pisanom izjavom odustati 

od svoje ponude, te u tom slučaju može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.  

Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.  

Naručitelj ne dopušta ponudu alternativnih ponuda, varijanti ili inačica ponuda.  

Otvaranje pristiglih ponuda neće biti javno i izvršit će ga Povjerenstvo za provođenje 

postupka jednostavne nabave imenovano Odlukom načelnika. 
 

Način izvršenja: Sklapanje Ugovora u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru. 

 

Rok, način i uvjeti plaćanja: U roku od 30 dana od primitka mjesečne situacije 

 

Izvor sredstava: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz 

europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za 

projekt: Uspostava poduzetničke zone Barban – Krvavci III – KK.03.1.2.08.0003 

 

Podaci o ponuditeljima kojima će se uputiti Poziv na dostavu ponuda: 

1. Vema-ing d.o.o., Most Pićan 2/e, 52332 Pićan, e-mail: vemaing@pu.t-com.hr   

2. Perfect point d.o.o, Tivolski put 3, 52100 Pula, e-mail: elvis.grgorinic@gmail.com  

3. Koning projekt d.o.o., Spinčićeva 4, 52100 Pula, e-mail: info@koning-projekt.hr  

 

 

mailto:info@barban.hr
mailto:vemaing@pu.t-com.hr
mailto:elvis.grgorinic@gmail.com
mailto:info@koning-projekt.hr
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Članak 3. 

Za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave za predmet nabave „Građevinski nadzor 

i koordinator II zaštite na radu- Uspostava poduzetničke zone Barban-Krvavci III“ imenuje se 

stručno povjerenstvo u sastavu: 

 

1.  Sara Kmet – certificirana osoba 

2. Marina Cetina 

3. Emil Šetić 

Obveze i ovlasti članova Povjerenstva za nabavu su sljedeće: 

− sudjelovanje u pripremi postupaka jednostavne nabave, 

− provođenje postupka jednostavne nabave: izrada i kontrola zapisnika o otvaranju, 

pregledu i ocjeni ponuda, 

− predlaganje za odabir najpovoljnije ponude. 

 

Članak 4. 

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

Barban.“ 

 

KLASA: 302-01/21-01/04 

UR.BROJ: 2168/06-01-21-1 

Barban, 8. listopada 2021. godine 

 

 

Općinski načelnik: 

Dalibor Paus
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“Službene novine Općine Barban” izdaje i umnožava Općina Barban sa sjedištem u Barbanu 

69, 52 207 Barban (MB 255549, OIB 98875297738 ) kao svoje službeno javno glasilo



 

 

 

 


