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Temeljem članka 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, 98/19, 

144/20) te članka 34. Statuta Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” broj 22/13, 12/18, 

60/21), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17, 98/19), 

Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon 

(“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: 

Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), načelnik Općine Barban donosi 

P R A V I L N I K 

o financiranju programa, projekata i manifestacija  

od interesa za opće dobro koje provode udruge  

na području Općine Barban 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava 

Proračuna Općine Barban udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i 

ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Barban 

(dalje u tekstu: Općina). 

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u 

odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima Javnog poziva 

(dalje u tekstu: poziv) za financiranje programa, projekata i manifestacija, prihvatljivi prijavitelji, 

odnosno partneri. 

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je 

osnivač ili suosnivač Općina. Iznosi financiranja tih programa i projekata bit će definirani od 

strane nadležnog Upravnog odjela Općine kroz Proračun Općine i program javnih potreba. 

Članak 2. 

Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se 

udrugama odobravaju financijska sredstva Proračuna Općine za: 

• provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani Statutom 

te strateškim i planskim dokumentima Općine Barban, 

• provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom, 

• obavljanje određene javne ovlasti na području Općine povjerene posebnim zakonom, 

• pružanje socijalnih usluga na području Općine temeljem posebnog propisa, 

• sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i 

projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s 

područja Barban, 

• podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, 

• programe ili projekte zapošljavanja, 

• donacije i sponzorstva, 

• druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine. 
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Članak 3. 

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se 

ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju 

definirane troškove i resurse. 

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz 

različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji. 

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog 

društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine i razvoja 

Općine općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i 

druge. 

Potpore malih vrijednosti smatraju se financijske potpore koje se dodjeljuju korisnicima, 

jednokratno tijekom proračunske godine, za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, 

sponzorstva i pokroviteljstva iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, 

socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, čiji iznos godišnje ne prelazi 10.000 

kuna za nepredviđene aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu planirane u njihovom 

godišnjem planu, odnosno do 5.000 kuna za planirane aktivnosti udruga za koje se tijekom godine 

pokaže da za njih nisu planirana dovoljna sredstva. 

 

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE OSIGURAVA OPĆINA 

Definiranje prioritetnih područja financiranja 

Članak 4. 

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban će, u postupku 

donošenja Proračuna Općine, prije raspisivanja javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava 

udrugama, u okviru svog djelokruga, utvrditi prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni 

postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Općine te će, u okviru svojih 

mogućnosti, u proračunu Općine osigurati financijska sredstva za njihovo financiranje, a sve u 

skladu s odredbama Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika. 

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja financiranja 

Članak 5. 

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban (dalje u tekstu: 

Upravni odjel) nadležan je za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava 

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u prioritetnim područjima. 

 

Članak 6. 

Zadaće Upravnog odjela iz prethodnog članka Pravilnika, u postupku pripreme i provedbe javnog 

poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama su: 

• predložiti prioritete i programska područja javnog poziva, 

• predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave 

• predložiti dokumentaciju po javnom pozivu, 

• javna objava i provedba javnog poziva, 

• utvrditi prijedlog sastava procjenjivačkog povjerenstva odnosno stručnih radnih skupina za 

procjenu projekata i programa, 
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• razmotriti ocjene projekata i prijedloge za financiranje na temelju kriterija iz javnog 

poziva, 

• utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata i programa udruga, 

• organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju javnog poziva  

• pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima javnog poziva Uredu za udruge. 

Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti za provedbu javnog poziva 

 

Članak 7. 

Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u Proračunu Općine namijenjen 

za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu putem javnog poziva udrugama, Upravni odjel 

će unaprijed predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama po objavljenom 

pozivu, koji obuhvaća: 

• ukupan iznos raspoloživih sredstava, 

• iznose predviđene za pojedina programska područja (djelatnosti) ako će se poziv 

raspisivati za više programskih područja, 

• najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava  

• očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru 

pojedinog poziva. 

 

Članak 8. 

Općina će putem nadležog Upravnog odjela osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za 

primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja rezultata 

programa i projekata. 

 

Članak 9. 

Upravni odjel će, prije objave javnog poziva, izraditi obrasce dokumentacije temeljem kojih će 

udruge prijavljivati svoje programe ili projekte. 

Općina može postupak javnog poziva i praćenje provedbe i vrednovanja rezultata provoditi i 

putem odgovarajućeg informacijskog sustava. 

 

Članak 10. 

Upravni odjel će pri financiranju programa i projekata primjenjivati osnovne standarde planiranja i 

provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja, definirane 

Uredbom. 

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE 

Članak 11. 

Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim 

korisnicima (dalje u tekstu: korisnici) uz uvjet da: 

• su upisani u odgovarajući Registar; 
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• su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije 

stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva) 

• su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet 

financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i 

zakonom; 

• program/projek, koji prijave na javni poziv Općine, bude ocijenjen kao značajan 

(kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba 

Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog 

pojedinog poziva; 

• su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz 

proračuna Općine i drugih javnih izvora; 

• nemaju dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 

plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i Proračunu Općine; 

• se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta 

ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela 

definirana Uredbom; 

• imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili 

projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga te 

• uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama. 

 

Članak 12. 

Osim uvjeta iz prethodnog članka Pravilnika, Upravni odjel će može javnim pozivom propisati i 

dodatne uvjete koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao 

što su: 

• primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama; 

• uključenost volonterskog rada; 

• umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva 

udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj 

lokalne zajednice i dr. 

Članak 13. 

Općina neće financirati programe i projekte organizacija koje ne zadovoljavaju uvjete propisane 

ovim Pravilnikom, odnosno raspisanim Javnim pozivom. 

Općina neće iz Proračuna Općine financirati aktivnosti udruga koje se sukladno Zakonu i drugim 

pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga, neovisno da li ih je udruga kao 

takve upisala u Statut i prijavila nadležnom tijelu ili ne. 

Odluku o tome smatra li se neka djelatnost udruge gospodarskom ili ne, ukoliko ju je udruga 

propustila upisati u statut i prijaviti nadležnom tijelu kao takvu, donijet će nadležni Upravni odjel 

Općine. 
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IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA 

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva 

Članak 14. 

Upravni odjel će, u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, 

izraditi i na mrežnim stranicama Općine objaviti godišnji plan raspisivanja javnih poziva i drugih 

programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge (dalje u tekstu: godišnji plan poziva), kao najavu javnih poziva i drugih programa 

financiranja programa ili projekata udruga, koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske 

godine. 

Godišnji plan poziva sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i 

planiranom vremenu objave poziva, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava 

namijenjenom za financiranje pojedinog programa/projekta, očekivanom broju programa i 

projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke. 

Javni poziv 

Članak 15. 

Financiranje svih programa i projekata u području iz djelokruga Općine kao jedinice lokalne 

samouprave, provodi se putem javnog poziva, čime se osigurava transparentnost dodjele 

financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, 

odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim 

područjima djelovanja. 

 

Članak 16. 

Financijska sredstva Proračuna Općine dodjeljuju se bez objavljivanja javnog poziva, odnosno 

izravno, samo u iznimnim slučajevima: 

• kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s 

udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu proceduru 

po javnom pozivu i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih 

financijskih sredstava, 

• kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu 

nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska 

sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na 

području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti 

provode, 

• kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili 

aktom dodijeljene određene javne ovlasti (Crveni križ i dr.), 

• kada se prema mišljenju Povjerenstva, u čijem radu sudjeluju predstavnici Upravnog odjela 

Općine, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz 

opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos 

tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za 

financiranje svih programa i projekata udruga. 
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Članak 17. 

U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez raspisivanja javnog poziva, Općina i 

Korisnik sredstava dužni su sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na 

koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna Općine utrošiti te poštivati osnovne standarde 

financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno 

objavljivanje i izvještavanje. 

Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih pozitivnih propisa se na odgovarajući način 

primjenjuju i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna Općine dodjeljuju bez 

raspisivanja javnog poziva. 

Dokumentacija za provedbu javnog poziva 

Članak 18. 

Dokumentaciju za provedbu javnog poziva (dalje u tekstu: dokumentacija), na prijedlog Upravnog 

odjela Općine, utvrđuje Općinski Načelnik u okviru donošenja odluke o načinu raspodjele 

raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području 

provode udruge. 

Obvezna dokumentacija po javnom pozivu obuhvaća: 

1. Predmetni pravilnik 

2. Tekst javnog poziva 

3. Upute za prijavitelje, 

4. Obrasce za prijavu projekta, 

5. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta  

6. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta 

7. Obrasce za izvještavanje 

 

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su: 

4.1. Obrazac opisa programa ili projekta 

4.2. Obrazac proračuna programa ili projekta 

4.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

4.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 

 

Obrasci za izvještavanje iz stavka 1. ove točke su: 

7.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 

7.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 

 

Kao prilog financijskom planu mogu se zatražiti dokazi temeljem kojih je taj plan utvrđen 

(ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.), što će biti 

definirano javnim pozivom. 

 

Članak 19. 

Ovisno o vrsti poziva, Upravni odjel Općine može predložiti, a Općinski načelnik utvrditi da 

dokumentaciju za prijavu programa ili projekta čine i: 

1. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo; 

2. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta; 
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3. obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora; 

4. obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je 

upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo. 

 

Članak 20. 

Raspisivanje javnog poziva i pripremu dokumentacije provodi Upravni odjel Općine, sukladno 

odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o unutarnjem redu Općine. 

 

Članak 21. 

Sva dokumentacija po svome obliku i sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i ovoga 

Pravilnika. 

Obrasci koji su sastavni dio dokumentacije se popunjavaju putem računala te šalju u papirnatom i 

elektroničkom obliku. 

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe 

ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom organizacije. 

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom ili se predaje osobno u 

pisarnicu Općine, uz napomenu naziva javnog poziva, dok se dokumentacija u elektroničkom 

obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, kao prilog dokumentaciji u papirnatom obliku. 

 

Objava javnog poziva 

 

Članak 22. 

Javni poziv s cjelokupnom traženom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama 

Općine, a obavijest o objavljenom javnom pozivu može se objaviti i na Oglasnoj ploči Općine, 

dnevnim glasilima te na društvenim mrežama. 

Rokovi za provedbu javnog poziva 

Članak 23. 

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta ili programa bit će otvoren najmanje 30 dana od 

datuma objave. 

Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenje odluke o financiranju projekata ili 

programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi prihvaćeni za 

financiranje mora biti dovršeno u roku od 60 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava 

programa ili projekta. 

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta javnog poziva 

Članak 24. 

Po isteku roka za podnošenje prijava na javni poziv, Povjerenstvo za administrativnu provjeru 

prijava, koje u pravilu čine službenici Upravnih odjela Općine, a čije članove imenuje Općinski 

načelnik, pristupit će postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva, a 

sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika. 

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima tri člana. 

 

Članak 25. 

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta javnog poziva provjerava se: 

• je li prijava dostavljena u zadanome roku 

• je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u javnom pozivu 

• ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva 
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• ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje 

• jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te 

• jesu li ispunjeni drugi propisani uvjeti javnog poziva. 

 

Članak 26. 

Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva ne smije trajati duže od sedam dana od dana 

isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv, nakon čega Povjerenstvo za administrativnu 

provjeru prijava donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno 

ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva. 

 

Članak 27. 

Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici 

moraju biti obaviještene u roku od najviše osam (8) dana od dana donošenja odluke, nakon čega 

mogu u narednih osam (8) dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor pročelniku 

Upravnog odjela Općine koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. 

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela Općine, prijava će biti 

upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena. 

Odluka kojom je odlučeno o prigovoru je konačna. 

 

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata 

 

Članak 28. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava je nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojega mogu 

sačinjavati predstavnici Općine koji nisu uključeni u provedbu postupka po javnom pozivu, 

predstavnici znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija 

civilnog društva, a čije članove imenuje Općinski načelnik. 

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima tri člana. 

 

Članak 29. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete 

javnog poziva sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za 

odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve 

činjenice, odlučuje Općinski načelnik. 

 

Članak 30. 

Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, 

Upravni odjel će javno objaviti rezultate poziva s podacima o udrugama, programima ili 

projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja. 

Upravni odjel će, u roku od 8 dana od donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava 

obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima 

nefinanciranja njihova projekta ili programa. 

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava 

Članak 31. 

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana 

od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima javnog poziva, omogućiti uvid u ocjenu njihovog 

programa ili projekta uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale 

program ili projekt. 
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Članak 32. 

Upravni odjel će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava 

omogućiti pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu poziva. 

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po javnom pozivu. 

 

Članak 33. 

Prigovor se može podnijeti isključivo na postupak po javnom pozivu. 

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih 

sredstava. 

 

Članak 34. 

Prigovori se podnose nadležnom Upravnom odjelu Općine u pisanom obliku, u roku od 8 dana od 

dana dostave pisane obavijesti o rezultatima poziva, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve 

činjenice donosi Načelnik Općine. 

Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora. 

Postupak dodjele financijskih sredstava udrugama je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni 

postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u 

upravnom postupku. 

Odluka kojom je odlučeno o prigovoru je konačna. 

 

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata 

Članak 35. 

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina će potpisati ugovor o 

financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju. 

U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, Upravni odjel 

Općine ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i 

aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je 

potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni 

dio ugovora. 

Prilikom pregovaranja Upravni odjel će prioritet financiranja staviti na aktivnostima koje će 

učinkovitije ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Općine. 

Udruga postaje korisnik financiranja u trenutku potpisivanja ugovora s davateljem financijskih 

sredstava. 

 

Članak 36. 

Ugovor se sastoji od općih uvjeta i posebnog dijela. 

Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava udrugama 

utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, 

odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i 

opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok 

programa ili projekta, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje 

sporova, opravdani troškovi, plaćanje i kamata na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i 

financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava, te 

povrat sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata sredstva u slučaju ne 

vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava. 

Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv 

programa ili projekta, iznos financiranja, rokovi provedbe i slično. 



 

 Stranica | 10 

Petak, 07. siječnja 2022.  SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN    - Broj 1/2022 

 

 

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa i projekata i vrednovanje provedenog 

javnog poziva 

Članak 37. 

Upravni odjel će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti 

trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva pratiti provedbu 

financiranih programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj 

odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, 

Uredbi, ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propisima. 

Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski odnos između davatelja financijskih sredstava i 

udruge kao provoditelja projektnih i programskih aktivnosti, a na temelju praćenja i vrednovanja 

rezultata pojedinačnih programa i projekta, u cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine 

promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi 

potpore, Općina će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog javnog poziva i sukladno tome 

planirati buduće aktivnosti u pojedinom prioritetnom području financiranja. 

 

Članak 38. 

S ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti 

povrata za uložena sredstva, Upravni odjel Općine ovlašten je pratiti provedbu financiranih 

programa ili projekata udruga, sukladno važećim pozitivnim propisima. 

Praćenje će se vršiti temeljem opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava, i po potrebi, 

terenskom provjerom kod korisnika (kontrolom “na licu mjesta”) od strane službenika Upravnog 

odjela Općine, u dogovoru s korisnikom sredstava. 

 

Članak 39. 

Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na propisanim obrascima i u propisanim rokovima su 

opisno i financijsko izvješće. 

 

Članak 40. 

Izvješća se podnose na za to definiranim obrascima. 

Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, 

fotografije i dr. 

U financijskom izvještaju navode se cjelokupni troškovi programa ili projekta, neovisno o tome iz 

kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz 

sredstava Općine (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima 

istih) te dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa). 

 

Članak 41. 

Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi i sam korisnik financijskih 

sredstava dodatnim analizama rezultata programa ili projekta (samovrednovanje, anketni upitnici i 

dr.). 

Zabrana dvostrukog financiranja 

Članak 42. 

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Općina neće dati financijska sredstva za 

aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima kada je u 

pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim 

ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora. 
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V. POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI  

Članak 43. 

Potpore malih vrijednosti mogu se dodijeliti u svim prioritetnim područjima definiranim za 

dodjelu financijskih sredstava ukoliko podnesene prijave udovoljavaju uvjetima utvrđenim u 

stavku 4. članka 3. Pravilnika. 

Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele potpora male vrijednosti. 

Povjerenstvo predlaže raspisivanje javnog poziva, pregledava prijave, procjenjuje usklađenost 

ciljeva projekta/aktivnosti s općim ciljevima i ciljevima razvoja prioritetnog područja iz 

djelokruga Općine  te predlaže dodjelu potpore male vrijednosti načelniku.  

Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti biti će otvoren tijekom cijele godine odnosno do 

iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za pojedinu namjenu. 

 

Članak 44. 

Dokumentacija za provedbu javnog poziva za financiranje potpora malih vrijednosti, razmjerno 

iznosu sredstava koje za tu namjenu Općina planira dodijeliti, obuhvaća:  

1. obrazac opisa programa/projekta 

2. obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta, uz popratnu financijsku 

dokumentaciju kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava. 

Svi obrasci moraju biti potpisani od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave ovjereni pečatom 

udruge. 

 

Članak 45. 

Odluku o financiranju pristiglih prijava na javni poziv donosi načelnik, u pravilu, u roku od 30 

dana od dana zaprimljene prijave. 

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti za financiranje programa i projekata udruga u 

kategoriji potpora malih vrijednosti, utvrdit će se sukladno procjeni isplaćenih sredstava za tu 

namjenu u prethodnoj proračunskoj godini. 

S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Općina će, u pravilu, u roku od 15 dana od 

donošenja odluke iz prethodnog stavka ovog članka, potpisati ugovor o financiranju. 

Općina neće tražiti dostavu sredstava osiguranja plaćanja od korisnika kojima su dodijeljena 

sredstva u kategoriji potpora male vrijednosti u iznosu do 10.000,00 kn. 

Članak 46. 

Korisnik financijskih sredstava dužan je, u svrhu kontrole namjenskog utroška dobivenih 

sredstava, dostaviti Općini opisno izvješće provedbe programa/projekta zajedno sa popratnom 

dokumentacijom koja dokazuje namjenski utrošak sredstava. 

Izvješće se dostavlja u roku od 30 dana od utroška sredstava.  

Ukoliko korisnik financijskih sredstava ne dostavi izvješće u traženom roku, odnosno ukoliko 

nenamjenski utroši sredstva, ista mora vratiti u proračun Općine. 

Terenska provjera provedbe programa ili projekata kojima je odobrena potpora male vrijednosti 

sukladno ovom članku, neće se vršiti. 

 

VI. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO 

SUFINANCIRANJA 

 

Članak 47. 

Odobrena financijska sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za 

realizaciju programa ili projekta/manifestacije utvrđenog Proračunom i Ugovorom. 
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Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih 

i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom. 

Svako odstupanje od Proračuna bez odobrenja Upravnog odjela Općine smatrat će se 

nenamjenskim trošenjem sredstava. 

Prihvatljivi troškovi 

Članak 48. 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve slijedeće 

kriterije: 

• nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim 

troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a 

plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja, 

• moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa, 

• nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih 

sredstava, 

• mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika 

financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, 

• trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog 

upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost. 

 

Članak 49. 

U skladu s prihvatljivim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za poštivanje 

propisa o javnoj nabavi, opravdanim se smatraju slijedeći izravni troškovi udruge i njezinih 

partnera: 

• izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima programa ili projekta, izvoditeljima iz 

udruge i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi projekta, 

• putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili 

programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za 

korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna; 

• troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih 

isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim 

cijenama; 

• troškovi potrošne robe, 

• troškovi reprezentacije vezani uz organizaciju programskih odnosno projektnih aktivnosti 

(navesti svrhu, učestalost i očekivani broj sudionika i sl.), 

• troškovi podugovaranja, 
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• troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih 

usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, 

umnožavanje, osiguranje, itd.). 

 

Članak 50. 

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao 

što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi 

koji nisu povezani s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog odobrenog 

iznosa financiranja iz Proračuna Općine. 

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi 

Članak 51. 

Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa ili projekta, ne 

predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ukoliko drugačije nije navedeno u 

ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje 

od strane udruge. 

Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu 

se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta ili programa kada ih plaća korisnik ili njegovi 

partneri. Ukoliko opis programa ili projekta predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi 

moraju osigurati. 

 

Članak 52. 

Kada se tako utvrdi uvjetima poziva i ugovorom, doprinos rada volontera može biti priznat kao 

oblik sufinanciranja. 

Ako nije drugačije izračunata vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada 

određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekata u iznosu koji 

se dobiva dijeljenjem iznosa prosječne mjesečne neto plaće s prosječnim brojem radnih sati u 

mjesecu. 

Korisnik koji će na provedbi programa ili projekta angažirati volontere može odrediti stvarnu 

vrijednost volonterskog rada (npr. prema internim smjernicama organizacije koje služe za 

određivanje plaća zaposlenika) koja može biti i veća od navedenog prihvatljivog iznosa, ali za 

potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe programa ili projekata, korisnik će izvještavati 

samo u okvirima u ovom članku navedene vrijednosti volonterskog sata. 

 

Neprihvatljivi troškovi 

 

Članak 53. 

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se: 

• dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova; 

• dospjele kamate; 

• stavke koje se već financiraju iz javnih izvora; 

• kupovina zemljišta ili građevina; 

• gubici na tečajnim razlikama; 

• zajmovi trećim stranama; 
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• ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstveni fondovi; 

• drugi troškovi definirani javnim pozivom. 

Modeli plaćanja 

Članak 54. 

Upravni odjel će u javnom pozivu definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno 

odredbama Uredbe i ovog Pravilnika. 

U slučaju da Općini niti jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može 

utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba primjera mora biti istaknut u javnom pozivu. 

Udio sufinanciranja programa ili projekta 

Članak 55. 

Upravni odjel će u javnom pozivu definirati obvezu i minimalni postotak sufinanciranja provedbe 

projekta ili programa od strane korisnika financiranja. 

 

VII. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA 

Članak 56. 

Sva financijska sredstva koje Općina dodjeljuje putem javnog poziva odnose se, u pravilu, na 

aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuje. 

 

VIII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA I ISPLATA ODOBRENIH 

SREDSTAVA 

Članak 57. 

Visina sredstava koje će svaki korisnik financijskih sredstava ostvariti iz proračuna Općine bit će 

definirana kroz proceduru propisanu ovim Pravilnikom, u skladu s kriterijima za svako pojedino 

područje raspisano Javnim pozivom. 

 

IX. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN IZNOS 

FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA 

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od strane korisnika financiranja 

Članak 58. 

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje projekta 

ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu 

neprofitnih organizacija. 

Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se 

može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili osigurati da se troškovi 

vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i 

knjigovodstvenih sustava udruge. 

 

Članak 59. 

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti Općini, inspektorima proračunskog nadzora 

Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi da provjere, 

ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje projekta ili programa i po 

potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i 

sve ostale dokumente relevantne za financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od sedam 

godina nakon završne isplate. 
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Konačan iznos financiranja od strane Općine 

Članak 60. 

Konačan iznos sredstava koji Općina treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od 

najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih 

troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa ili 

projekta. 

Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog 

Pravilnika, Upravni odjel će, temeljem obrazložene odluke ako se projekt ili program ne provodi 

ili se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno 

predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem projekta ili programa pod uvjetima sadržanim u 

ugovoru. 

Povrat sredstava 

Članak 61. 

Upravni odjel će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu 

odobrenog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja: 

− nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom, 

− nije utrošio sva odobrena sredstva, 

− sredstva nije koristio namjenski, 

− iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku. 

 

Članak 62. 

Korisnik financiranja će Općini, najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, sukladno 

uputama davatelja financijskih sredstava da to učini, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog 

konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva. 

Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdio Upravni odjel, Upravni odjel će povećati 

dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate. 

Iznosi koji se trebaju vratiti Općini mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koje korisnik 

financiranja ima prema Općini. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o 

plaćanju u ratama. 

 

Članak 63. 

U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio sredstva sukladno odredbama Uredbe i ovog 

Pravilnika, Upravni odjel će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koje je korisnik financiranja 

sukladno uvjetima javnog poziva dostavio prije potpisivanja ugovora. 

Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu realizirana, vraćaju se korisniku financiranja nakon 

odobrenja konačnog izvještaja o provedbi programa ili projekta. 

 

Članak 64. 

U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava Općini, Općina će donijeti odluku da 

prijave koje na natječaj ili javni poziv pristignu od strane tog prijavitelja u naredne dvije godine ne 

uzme u razmatranje. 

U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u javnom pozivu. 
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X. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 65. 

Odredbe dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna Općine koje nisu 

definirane ovim Pravilnikom ili su u suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i Zakon), 

primjenjivat će se direktno na način kako su ih definirale odredbe tih akata. 

 

Članak 66.  

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o financiranju programa, 

projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine 

Barban („Službene novine Općine Barban 31/16, 17/18). 

 

Članak 67. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban”. 

 

KLASA: 023-01/22-01/01 

URBROJ: 2163-12-01-22-1 

Barban, 7. siječnja 2022. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE BARBAN 

Dalibor Paus, v.r. 
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Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 10. 

Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 

broj 26/19) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 

12/18 i 60/21), na prijedlog pročelnika Upravnih tijela, načelnik Općine Barban dana 7. siječnja 

2022. godine donosi 

 

PRAVILNIK 

o unutarnjem redu Upravnih tijela Općine Barban 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi radnih mjesta, opis poslova koji se 

obavljaju na pojedinim radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj 

izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela Općine Barban. 

 

Članak 2. 

Upravna tijela Općine Barban obavljaju poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu 

upravnih tijela Općine Barban i drugim propisima. 

 

Članak 3. 

Izrazi s rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski 

rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i 

namještenika, kao i u potpisu pismena te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u 

rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno 

mjesto. 

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNIH TIJELA 

Članak 4. 

Upravna tijela Općine Barban utvrđena Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Općine Barban 

jesu: 

1. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti 

2. Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu. 

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI 

Članak 5. 

Upravnim tijelom upravlja i rukovodi pročelnik. 

Pročelnik upravnog odjela organizira i usklađuje rad u upravnom odjelu te je neposredno 

odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz 

nadležnosti upravnog tijela. 
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Članak 6. 

Općinski načelnik neposredno s pročelnicima upravnih tijela organizira koordinirani rad na 

izvršavanju poslova upravnih tijela. 

U slučaju dvojbi o nadležnosti upravnih tijela, o načinu obavljanja posla i sličnog, odluku donosi 

načelnik. 

 

Članak 7. 

Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, 

općim aktima Općine Barban, pravilima struke te uputama pročelnika. 

 

Članak 8. 

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Općine Barban. 

 

IV. PRIJAM U SLUŽBU 

Članak 9. 

Službenici i namještenici primaju se u službu u skladu sa Zakonom o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a temeljem Plana prijma u 

službu. 

 

Članak 10. 

Radi stjecanja radnog iskustva i osposobljavanja za samostalan rad u službu se može primiti 

vježbenik sukladno Planu prijma u službu. 

Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž 

traje 12 mjeseci. 

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na plaću u iznosu od 85% plaće 

poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme. 

 

Članak 11. 

Vježbenik ima mentora koji prati njegov rad. 

Mentora imenuje pročelnik upravnog tijela iz reda službenika koji ima najmanje stručnu spremu  

kao vježbenik. 

Visinu naknade za rad mentora utvrđuje Općinski načelnik odlukom. 

 

V. RASPORED NA RADNA MJESTA 

Članak 12. 

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće  

uvjete za prijam u službu, propisane Zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto 

propisane Zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi i ovim Pravilnikom. 

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni ispit. Osoba bez 

položenog državnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanima Zakonom. 

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa Zakonom. 
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Članak 13. 

Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa Zakonom o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

VI. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA 

Članak 14. 

U upravnom postupku postupa službenik u čijem opisu poslova je vođenje tog postupka ili 

rješavanje u upravnim stvarima. 

Službenik ovlašten za rješavanje u upravnim stvarima ovlašten je za vođenje postupka ili 

postupka koji prethodi rješavanje upravne stvari. 

Kad je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim 

stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili radno mjesto nije 

popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik 

upravnog tijela. 

Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim propisima, ni ovim 

Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik upravnog tijela. 

 

VII. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA 

Članak 15. 

Raspored radnog vremena i vrijeme rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje Općinski 

načelnik, nakon savjetovanja s pročelnicima upravnih tijela.  

Raspored radnog vremena i uredovnog vremena za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedištu 

upravnog tijela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju, te na web stranici Općine. 

Službenici poslove utvrđene ovim Pravilnikom obavljaju u punom radnom vremenu. 

 

Članak 16. 

Na zgradi u kojoj djeluje Općinska uprava ističu se nazivi Općinskih tijela, u skladu s propisima 

o uredskom poslovanju. 

Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika, službenika i namještenika te 

nazivi njihovih funkcija, odnosno radnih mjesta. 

 

Članak 17. 

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem usmene izjave u zapisnik kod 

službenika ili namještenika u Općinskoj upravi, putem e-mail adrese Općine te putem pošte. 

 

VIII. POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI 

Članak 18. 

Protiv službenika i namještenika se, za lake i teške povrede službene dužnosti određene Zakonom 

o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pokreće i vodi 

postupak sukladno i temeljem istog Zakona. 
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IX. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 

Članak 19. 

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima koja sadrži: 

nazive i opise poslova radnih mjesta, broj izvršitelja, stručne uvjete za raspored na radna mjesta 

te druge opise razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta sukladno Uredbi o 

klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 20. 

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, bit će raspoređeni na 

radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisan Zakonom. 

 

Članak 21. 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu upravnih 

tijela Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 29/19, 40/20 i 4/21). 

 

Članak 22. 

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

Barban“. 

 

KLASA: 023-01/22-01/02 

URBROJ: 2163-12-01-22-1 

Barban, 7. siječnja 2022. godine 

 

 

         Općinski načelnik: 

         Dalibor Paus, v.r. 
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PRILOG: SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 

 

1. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 

1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE 

DJELATNOSTI 
Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

I. Glavni rukovoditelj - 1. 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 

- Rukovodi Upravnim odjelom, organizira i koordinira rada Upravnog odjela, raspoređuje i usklađuje obavljanje 

poslova u Upravnom odjelu 
30 % 

- Nadzire zakonitost i pravovremenost obavljanja poslova i zadaća iz nadležnosti Upravnog odjela i poduzima 

mjere za osiguranje, učinkovitosti u radu te prati i kontrolira izvršavanje proračuna iz djelokruga Upravnog 

odjela i predlaže odgovarajuće mjere za osiguranje efikasnog poslovanja i koordinaciju, uspostavu i ustrojavanje 

sustava financijskog upravljanja 

20 % 

- Osigurava suradnju Upravnog odjela s drugim upravnim tijelima, s tijelima državne uprave, tijelima drugih 

jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama kojima je osnivač Općina i/ili 

u kojima Općina ima udjele te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima i u čijoj nadležnosti su poslovi 

Upravnog odjela 

20 % 

- Predlaže smjernice, planove i akte Općinskom načelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog 

odjela  
10 % 

- Rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Upravnog odjela 10 % 

- Prati propise i stručnu literaturu iz nadležnosti Upravnog odjela te vodi brigu o stručnom osposobljavanju i 

usavršavanju službenika Upravnog odjela 
10 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke 
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- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje 

- položen državni ispit 

- poznavanje rada na računalu 

- položen vozački ispit za B kategoriju. 

SLOŽENOST POSLOVA 
Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, 

doprinos razvoju novih koncepata te rješavanje strateških zadaća. 

SAMOSTALNOST U RADU 
Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanje o najsloženijim stručnim pitanjima, 

ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku Upravnog odjela. 

STUPANJ ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, 

uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost te najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju 

znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu. 

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM 

TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan Upravnog odjela od utjecaja na provedbu plana i programa Upravnog 

odjela. 

 

2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I RAZVOJNE PROJEKTE Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

II. Viši stručni suradnik - 6. 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 

- Prati natječaje za financiranje iz EU i drugih fondova, izvršava prijavu projekata na natječaje, provodi projekte 

te izvještava o realizaciji projekata  
55 % 

- Surađuje s državnim tijelima, znanstveno istraživačkim institucijama, regionalnim razvojnim agencijama, 

poduzetničkim sektorom i udrugama 
25 % 

- Predlaže i provodi programe poticanja poduzetništva i gospodarstva, surađuje u izradi proračuna za programe 

poticaja 
10 % 

- Sastavlja nacrte i prati izvršenje ugovora, sastavlja naloge za isplatu po ugovorima, vodi evidencije, sastavlja 10 % 
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izvješća o učincima provedbe programa 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili tehničke struke 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- položen državni ispit 

- poznavanje rada na računalu 

- položen vozački ispit za B kategoriju. 

SLOŽENOST POSLOVA Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Upravnoga odjela. 

SAMOSTALNOST U RADU Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika. 

STUPANJ ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu 

primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada. 

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM 

TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Upravnog odjela te povremenu komunikaciju 

izvan Upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 

  

3. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

II. Viši stručni suradnik - 6. 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 

- Prati propise iz oblasti financijsko-računovodstvenog sustava proračuna i surađuje s pročelnikom na poslovima 

planiranja, analize i pripreme proračuna, izrađuje prijedlog proračuna i njegove izmjene i dopune, planira i 

kontrolira izvršenje proračuna te izrađuje godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

45 % 

- Obavlja računovodstvene poslove kontiranja, daje naloge za knjiženje računovodstvene dokumentacije, izrađuje 

izvještaje o financijskom stanju, bilance i prateće evidencije 
30 % 

- Prati i predlaže poduzimanje radnji vezanih za naplatu prihoda 15 %  

- Surađuje na poslovima obračuna plaća i naknada za službenike i namještenike upravnih tijela te naknada po 5 % 
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ugovorima 

- Vrši obračun PDV-a i sve propisane popratne evidencije 5 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- položen državni ispit 

- poznavanje rada na računalu 

- položen vozački ispit za B kategoriju. 

SLOŽENOST POSLOVA Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Upravnoga odjela. 

SAMOSTALNOST U RADU Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika. 

STUPANJ ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu 

primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada. 

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM 

TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Upravnog odjela te povremenu komunikaciju 

izvan Upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 

 

4. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

II. Viši stručni suradnik - 6. 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 

- Obavlja upravne i stručne poslove u vezi zadovoljavanja javnih potreba u području predškolskog odgoja,  

obrazovanja,  kulture,  sporta, zdravstva  i  socijalne  skrbi, vodi evidenciju i izrađuje statističke i druge 

propisane izvještaje iz obuhvata poslova svojeg službeničkog  mjesta 

60 % 

- Vodi upravne postupke do donošenja rješenja o upravnim stvarima iz područja socijalne skrbi i zdravstvene 

zaštite, prati stanje u području socijalne skrbi, zdravstva i djelovanja udruga, te predlaže odgovarajuće mjere   
15 % 

- Izrađuje  prijedloge  akata  iz  svojeg  djelokruga,  surađuje  u  planiranju  osiguravanja financijskih  sredstava  i  10 % 
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pripremi  programa  javnih  potreba  u  djelatnostima  iz  svojeg djelokruga 

- Obavlja poslove mjesečnog podmirivanja troškova stanovanja te osigurava provođenje ostvarivanja  drugih  

prava  korisnicima  socijalne  skrbi 
10 % 

- Priprema prijedloge akata iz područja civilne zaštite i zaštite od požara 5 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- položen državni ispit 

- poznavanje rada na računalu 

- položen vozački ispit za B kategoriju. 

SLOŽENOST POSLOVA Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Upravnoga odjela. 

SAMOSTALNOST U RADU Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika. 

STUPANJ ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu 

primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada 

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM 

TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Upravnog odjela te povremenu komunikaciju 

izvan Upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 

 

5. REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

III. Referent - 11. 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 

- Obavlja poslove platnog prometa, preuzima i knjiži izvode, informira o dnevnom stanju žiro računa i vrši sva 

plaćanja s računa. Vodi pomoćnu knjigu ulaznih i izlaznih računa, evidenciju isplata iz proračuna po 

pozicijama, evidenciju neplaćenih računa u upravnim tijelima, isplate putnih naloga. Vodi evidencije iz 

obuhvata posla i dostavlja propisana izvješća nadležnim institucijama. 

60 %  
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- Obračunava plaće i naknade za službenike i namještenike upravnih tijela te naknade po ugovorima 25 % 

- Vodi knjigovodstvo dugotrajne imovine te prati propise u oblasti svojih poslova 10 % 

- Obavlja administrativno – tajničke poslove Upravnog odjela 5 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE 

- srednja stručna sprema ekonomske struke 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- položen državni ispit 

- poznavanje rada na računalu. 

SLOŽENOST POSLOVA 
Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno 

utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. 

SAMOSTALNOST U RADU Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika. 

STUPANJ ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu 

primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. 

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM 

TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar Upravnog odjela. 
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2. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU 

 

1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, 

KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU 
Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

I. Glavni rukovoditelj - 1. 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 

- Rukovodi Upravnim odjelom, organizira i usklađuje rad Upravnog odjela, kao i suradnju s drugim upravnim 

tijelima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela  
50 % 

- Prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere  20 % 

- Pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima  20 % 

- Prati propise i stručnu literaturu iz nadležnosti Upravnog odjela te vodi brigu o stručnom osposobljavanju i 

usavršavanju službenika Upravnog odjela 
10 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili tehničke struke 

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje 

- položen državni ispit 

- poznavanje rada na računalu 

- položen vozački ispit za B kategoriju. 

SLOŽENOST POSLOVA 
Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, 

doprinos razvoju novih koncepata te rješavanje strateških zadaća. 

SAMOSTALNOST U RADU 
Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanje o najsloženijim stručnim pitanjima, 

ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku Upravnog odjela. 

STUPANJ ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, 

uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost te najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju 

znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu. 
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STUPANJ SURADNJE S DRUGIM 

TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan Upravnog odjela od utjecaja na provedbu plana i programa Upravnog 

odjela. 

 

2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE I IMOVINU Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

II. Viši stručni suradnik - 6. 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 

- Sudjeluje u pripremi nacrta odluka i drugih općih akata te vođenju evidencija i izvješća iz djelokruga Upravnog 

odjela kao i općih akata potrebnih za rad Općine.   
30 % 

- Obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka.  10 % 

- Obavlja stručne i savjetodavne poslove povezane s imovinsko-pravnim predmetima iz djelokruga Općinskog 

vijeća i izvršnog tijela, obavlja poslove povezane sa zakupom poslovnih prostora i najmom stanova u vlasništvu 

Općine, redovnim korištenjem objekata u vlasništvu Općine te druge poslove upravljanja općinskom imovinom, 

obavlja poslove povezane sa sudjelovanjem Općine u imovinsko-pravnim upravnim postupcima.  

40 % 

- Sudjeluje u poslovima raspolaganja državnim poljoprivrednim  zemljištem i poslovima davanja koncesija na 

pomorskom dobru  
20 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- položen državni ispit 

- poznavanje rada na računalu 

- položen vozački ispit za B kategoriju 

SLOŽENOST POSLOVA Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Upravnoga odjela. 

SAMOSTALNOST U RADU Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika. 

STUPANJ ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu 

primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada. 
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ODLUKA 

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM 

TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Upravnog odjela te povremenu komunikaciju 

izvan Upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 

 

3. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

II. Viši stručni suradnik - 6. 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 

- Sudjeluje u pripremi nacrta odluka i drugih općih akata iz područja prostornog uređenja, komunalnog 

gospodarstva i zaštite okoliša. 
10 % 

- Vodi i rješava postupke vezane uz izdavanje akata za gradnju i vezanih dokumenata temeljem važeće zakonske 

regulative koja uređuje područje gradnje, prostornog uređenja, postupanja s nezakonito izgrađenim zgradama. 
40 % 

- Daje potrebne podatke za izradu programa održavanja komunalne infrastrukture, programa gradnje komunalne 

infrastrukture te sudjeluje u izradi i provedbi navedenih programa. Osigurava provođenje  odluka  i  drugih  

akata  iz  oblasti  komunalnog  gospodarstva. 

40 % 

- Obavlja poslove vezane uz izradu i donošenje te provedbu dokumenata prostornog uređenja. Obavlja poslove u 

vezi zaštite okoliša i održivog razvoja vezano uz izradu dokumenata prostornog uređenja. Obavlja poslove 

vezane uz geografsko informacijski sustav (GIS).  

10 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- položen državni ispit 

- poznavanje rada na računalu 

- položen vozački ispit za B kategoriju 

SLOŽENOST POSLOVA Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Upravnoga odjela. 

SAMOSTALNOST U RADU Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika. 
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STUPANJ ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu 

primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada. 

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM 

TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Upravnog odjela te povremenu komunikaciju 

izvan Upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 

 

4. VIŠI REFERENT – KOMUNALNI REDAR Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

III. Viši referent - 9. 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 

- Obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red, propisa o držanju kućnih ljubimaca, 

propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave, nadzor nad davanjem javnih površina i drugih 

nekretnina u vlasništvu Općine Barban na korištenje za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i 

oglasnih predmeta (kioska, montažnih objekata, pokretnih naprava, ugostiteljskih terasa, reklamnih i drugih 

naprava) i nad  korištenjem javnih površina za druge svrhe te nadzor nad provedbom propisa kojima se  uređuje 

zaštita od buke u djelokrugu jedinica lokalne samouprave 

60 % 

- Vodi upravni postupak, predlaže pokretanje prekršajnog postupka i naplaćuje novčane kazne na mjestu 

počinjenja prekršaja, vodi evidenciju o izvršenom nadzoru i dnevnik rada, sastavlja mjesečna i godišnja izvješća 

o radu i druga izvješća iz svog djelokruga rada, priprema prijedloge odgovora iz svog djelokruga rada na pitanja 

i pritužbe, sukladno propisima o pravu na pristup informacijama 

20 % 

- Sudjeluje u poslovima obavljanja nadzora nad pravnim i fizičkim osobama kojima je dodijeljena koncesija radi 

obavljanja komunalne djelatnosti, djelatnosti na pomorskom dobru ili druge djelatnosti, nadzora nad radom 

komunalnih i trgovačkih društava koji obavljaju poslove iz područja komunalnog gospodarstva te prikupljanja i 

postupanja s otpadom, nadzora nad primjenom propisanih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i drugih 

mjera koje se tiču zaštite zdravlja pučanstva iz djelokruga jedinica lokalne samouprave 

20 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 



 

 Stranica | 31 

Petak, 07. siječnja 2022.  SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN    - Broj 1/2022 

 

 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE 

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene ili tehničke struke 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- položen državni ispit 

- poznavanje rada na računalu 

- položen vozački ispit za B kategoriju. 

SLOŽENOST POSLOVA 
Stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno 

utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.  

SAMOSTALNOST U RADU 
Stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor pročelnika te njegove upute za rješavanje relativno složenih 

stručnih problema.  

STUPANJ ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu 

propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. 

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM 

TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Upravnog odjela. 

 

5. REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

III. Referent - 11. 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 

- Obavlja administrativne poslove za potrebe Upravnog odjela 30 % 

- Vodi upravne postupke do donošenja rješenja o utvrđivanju komunalne naknade, komunalnog doprinosa, te 

ostale prihode sukladno posebnim propisima, 
20 % 

- Vodi i ažurira evidencije obveznika komunalne naknade, komunalnog doprinosa te drugih općinskih naknada 20 % 

- Izrađuje i izdaje račune i uplatnice za komunalnu naknadu, komunalni doprinos te druge općinske naknade 20 % 

- Obavlja poslove u vezi s pripremanjem i organiziranjem protokolarnih događanja te sudjeluje u pripremanju i 

organizaciji manifestacija i posebnih projekata u organizaciji Općine 
10 % 
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Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE 

- srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- položen državni ispit 

- poznavanje rada na računalu 

- položen vozački ispit za B kategoriju. 

SLOŽENOST POSLOVA 
Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno 

utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. 

SAMOSTALNOST U RADU Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika. 

STUPANJ ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu 

primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. 

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM 

TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar Upravnog odjela. 

 

6. REFERENT ZA OPĆE POSLOVE I POSLOVE PISARNICE Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

III. Referent - 11. 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 

- Obavlja poslove prijama akata, upisivanje akata u propisane očevidnike i vođenje propisanih očevidnika o 

aktima i o uredskom poslovanju, obavlja poslove otpreme akata za upravna tijela 
30 % 

- Obavlja poslove organiziranja i nadzora nad obavljanjem uredskog poslovanja 20 % 

- Obavlja poslove arhive 20 % 

- Vodi zabilješke i zapisnike na sjednicama radnih i savjetodavnih tijela te sastancima i sjednicama radnih tijela 

Općinskog načelnika i pročelnika 
10 % 

- Priprema donesene akte Općinskog vijeća i načelnika, u elektroničkom obliku, za objavu na WEB stranicama 10 % 
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Općine Barban i u „Službenim novinama Općine Barban“ 

- Obavlja poslove prijema stranaka za Općinskog načelnika 10 % 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE 

- srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili ugostiteljske struke 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- položen državni ispit 

- poznavanje rada na računalu 

- položen vozački ispit za B kategoriju. 

SLOŽENOST POSLOVA 
Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno 

utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. 

SAMOSTALNOST U RADU Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika. 

STUPANJ ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu 

primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. 

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM 

TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar Upravnog odjela. 

 

7. SPREMAČ Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

IV. Namještenici II. potkategorije 2. 13. 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 

- Obavlja poslove čišćenja poslovnih i ostalih zgrada Općine (uredskih prostora, pomoćnih, sanitarnih i skladišnih 

prostora) i pripadajućeg okoliša 
80 % 

- Obavlja poslove posluživanja za potrebe funkcioniranja aktivnosti Općine, osobito na sastancima i za 

protokolarne svrhe te posluživanja gostiju Općine te brine o urednom funkcioniranju priručne kuhinje, obavlja 

čišćenje priručne kuhinje i održava čistoću aparata i posuđa. 

20 % 
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Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE - niža stručna sprema ili osnovna škola. 

SLOŽENOST POSLOVA Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove. 

STUPANJ ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi. 
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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



 

 

 

 


