Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 36/95,
109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
49/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 - pročišćeni tekst zakona) te članka 24.
Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban, br. 22/2013)., Općinsko vijeće
Općine Barban, na sjednici održanoj dana 22. studenog 2017. donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban (Službene novine Općine
Barban 10/2014) mijenja se članak 1. i sada glasi:
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban (u daljnjem tekstu:
Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Barban,
način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području Općine Barban.
Članak 2.
U članku 2., stavku 1, točki 6. Odluke brišu se riječi: i prijevoz pokojnika.
U istom stavku dodaje se nova točka: 9. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
U članku 2., stavku 4. riječ koncesionar zamjenjuje se sa se
U članku 2. briše se stavak 9., a stavci 10. i 11. postaju stavci 9. i 10.
Članak 3.
U članku 4. Odluke mijenja se točka dva i ona sada glasi: - Pragrande d.o.o.
Članak 4.
U članku 5., stavku 1., Odluke briše se zadnja podtočka točke 1.: - obavljanje dimnjačarskih
poslova i mijenja se točka 2. koja sada glasi:
2. Pragrande d.o.o.:
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Članak 5.
Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:
Trgovačko društvo iz članka 4. ove Odluke, komunalne djelatnosti koje su mu povjerene
obavlja na temelju propisa i općih akata Općine Barban, a kada je to određeno ovom
Odlukom, i na temelju sklopljenog ugovora.
Trgovačko društvo iz članka 4. ove Odluke mora komunalne djelatnosti koje su mu povjerene,
obavljati vlastitim većinskim udjelom zaposlenih te vlastitim većinskim udjelom materijalnih
i tehničkih sredstava.
Članak 6.
U članku 10., stavku 1. Odluke u trećoj točki briše se zarez i riječi iza zareza: te prijevoz
pokojnika i dodaju se nove točke:
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 7.
U članku 11. Odluke brojka 10 zamjenjuje se brojkom 30.
Članak 8.
Mijenja se naziv V. poglavlja Odluke i sada glasi:
V. UVJETI I MJERILA ZA PROVEDBU POSTUPKA ZA POVJERAVANJE
KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU PISANOG UGOVORA
Članak 9.
Članak 17. Odluke mijenja se i sada glasi:
Obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova može se povjeriti pravnoj i fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje određene
komunalne djelatnosti i koja podnošenjem ponude iskaže interes za obavljanje određene
komunalne djelatnosti.
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sklapa se najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine.
Postupak za povjeravanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora provodi se:
1. prikupljanjem ponuda ili
2. javnim natječajem
O izboru postupka u smislu stavka 3. ovog članka odlučuje Općinski načelnik rukovodeći se
ocjenom o tome kojim postupkom je u konkretnoj stvari i uvjetima izglednije da će se
osigurati kvalitetnije obavljanje komunalne djelatnosti.
Članak 10.
Članak 18. Odluke mijenja se i sada glasi:
Postupak prikupljanja ponuda i javnog natječaja iz članka 9. ove Odluke provodi Povjerenstvo
za provedbu prikupljanja ponuda odnosno javnog natječaja.
Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda odnosno javnog natječaja imenuje
Općinski načelnik i to posebno za svaki postupak, a sastoji od predsjednika i dva člana i
njihovih zamjenika.
1. Prikupljanje ponuda
Članak 11.
Članak 19. Odluke mijenja se i sada glasi:
Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude koji se upućuje, po slobodnom
izboru, najmanje trojici pravnih ili fizičkih osoba koje su registrirane za obavljanje djelatnosti
za koju se provodi postupak prikupljanja ponuda.
Poziv za dostavu ponuda osobama iz stavka 1. ovoga članka upućuje Općinski načelnik.
Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve elemente koji su potrebni za pravovaljano
podnošenje ponude, a koji su navedeni u članku 12. ove Odluke.
Postupak odabira ponude provodi Povjerenstvo iz članka 10. ove Odluke na način i u
postupku odeđenim u člancima 14. i 15. ove Odluke.

2. Javni natječaj
Članak 12.
Članak 20. Odluke mijenja se i sada glasi:
Odluku o objavi javnog natječaja donosi Općinski načelnik.
Odlukom o objavi javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka, naročito se određuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

naznaka komunalne djelatnosti za koju se sklapa ugovor
vrsta i opseg komunalnih poslova koji se namjeravaju povjeriti,
uvjete koje ponuditelji moraju ispunjavati,
vrijeme za koje se ugovor sklapa,
sastav stručnog povjerenstva,
način određivanja cijene za obavljanje poslova, te rok i način plaćanja,
jamstvo izvršitelja za ozbiljnost i jamstvo za ispunjenje ugovora,
obvezu podnošenja isprava kojima ponuditelj dokazuje da ispunjava uvjete za
sklapanje ugovora,
9. obvezu podnošenja dokaza o sposobnosti za ostvarivanje ugovora, tehničkoj i
financijskoj sposobnosti i poslovnom ugledu (broj zaposlenih, mogućnost obavljanja
dežurstva, tehnička oprema i dr.),
10. naznaku o tome da se nepotpune ponude neće uzimati u obzir,
11. mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,
12. mjerila za odabir najpovoljnije ponude
12.1. najniža cijena ili
12.2. ekonomski najpovoljnija ponuda
13. rok za podnošenje ponuda,
14. kome i na koji način se ponuda podnosi.
Sastavni dio odluke iz stavka 1. ovoga članka je prijedlog ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova.
Javni natječaj objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Barban,a obavjest o
objavi javnog natječaja i u dnevnom tisku.
Članak 13.
Iza članka 20. dodaje se novi članak 21. koji glasi:
Ponude na javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici u Općinu Barban neposredno ili
putem pošte preporučeno s naznakom „Ne otvarati – Ponuda na natječaj za obavljanje
komunalne djelatnosti“.
Rok za dostavu ponude ne smije biti kraći od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja.
Članak 14.
Dodaje se novi članak 22. koji glasi:
Otvaranje pristiglih ponuda na javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnog
natječaja na sjednici koja se mora održati najranije tri dana od isteka roka za podnošenje
ponuda radi utvrđivanja prispjelosti ponuda podnesenih putem pošte.
Otvaranju pristiglih ponuda na javni natječaj mogu biti nazočni svi podnositelji ponuda ili
njihovi punomoćnici, koji su dužni punomoć dostaviti Povjerenstvu za provedbu javnog

natječaja (pravne osobe punomoć ovjerenu od zakonskog zastupnika, a fizičke osobe
punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika).
O tijeku postupka otvaranju pristiglih ponuda na javni natječaj vodi se zapisnik.
Članak 15.
Dodaje se novi članak 23. koji glasi:
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja vrši otvaranje pristiglih ponuda na javni natječaj te
utvrđuje njihovu pravodobnost.
Nepotpune ponude tj.ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u javnom natječaju smatrat
će se nevažećim.
Nepravovremene i nepotpune ponude Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja izdvaja, a u
nastavku postupka razmatra ostale pristigle ponude.
Po razmatranju ostalih pristiglih ponuda na javni natječaj, Povjerenstvo za provedbu javnog
natječaja ocjenjuje koja se ponuda ima smatrati najpovoljnijom i donosi zaključak o
utvrđivanju prijedloga za izbor osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na
temelju ugovora.
Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih
poslova na temelju ugovora i zapisnik o svom radu Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
podnosi Općinskom načelniku Općine Barban koji ga upućuje Općinskom vijeću Općine
Barban radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih
poslova na temelju pisanog ugovora.
Ukoliko na javni natječaj pristigne samo jedna ponuda Općinski načelnik Općine Barban
može predložiti Općinskom vijeću Općine Barban prihvaćanje te ponude ukoliko utvrdi da
ista udovoljava svim uvjetima natječaja.
Članak 16.
Dodaje se novi članak 24. koji glasi:
Po okončanju postupka u smislu članka 15. ove Odluke, Općinsko vijeće Općine Barban
razmatra prijedlog Općinskog načelnika Općine Barban, te donosi odluku o izboru osobe
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora.
Općinsko vijeće Općine Barban zadržava pravo da odbije sve pristigle ponude i poništi javni
natječaj te pritom ne snosi nikakvu odgovornost kao ni troškove sudjelovanja podnositelja
ponuda u javnom natječaju.
Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni
spor.
Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju
ugovora objavljuje se u „Službenim novinama Općine Barban.“

Članak 17.
Dodaje se novi članak 25. koji glasi:
Na temelju odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na
temelju ugovora Općinski načelnik Općine Barban sklapa ugovor o povjeravanju određenih
komunalnih poslova.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:
1. djelatnost za koju se sklapa ugovor
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor
3. vrstu i opseg poslova
4. način određeivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora
Članak 18.
Dodaje se novi članak 26. koji glasi:
Općina Barban ima pravo uvida u način obavljanja odnosne komunalne djelatnosti te u tom
svojstvu tražiti i dobiti odgovarajuća izvješća.
Vršitelj komunalnih djelatnosti ima pravo neometano obavljati komunalnu djelatnost a dužan
ju je obavljati po pravilima struke.
Članak 19.
Dodaje se novi članak 27. koji glasi:
Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova može se otkazati u slučaju izmjene
bitnih okolnosti.
U slučaju neopravdanog prestanka obavljanja komunalne djelatnosti vršitelj komunalne
djelatnosti dužan je Općini Barban platiti ugovornu kaznu čiji iznos utvrđuje Općinsko vijeće
Općine Barban a shodno šteti koju trpi Općina Barban.
Članak 20.
Dosadašnji članci 21. i 22. Odluke postaju članci 28. i 29.
Članak 21.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Barban.
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OBRAZLOŽENJE

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine
Barban (u daljnjem tekstu Odluka) donosi se zbog usklađivanja sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine, broj: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000,
59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14,
36/15 - pročišćeni tekst zakona).
2. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE
Stupanjem na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) prestale su važiti odredbe
Zakona o komunalnom gospodarstvu koje su se odnosile na prijevoz pokojnika te je bilo
potrebno izmjeniti Odluku u tom smislu.
Općina Barban je Odlukom o prijenosu poslovnog udjela u Trgovačkom društvu Pulapromet
d.o.o. Općinskog vijeća Općine Barban (Klasa:021-05/15-01/04, Urbroj: 2168/06-15-02-9)
izašla iz suvlasničkog udjela trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula pa je Odluka
izmjenjena sukladno tome.
Općina Barban je u suvlasništvu trgovačkog društva Pragrande d.o.o. koje je registrirano za
obavljanje komunalne djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te je Odluka
izmjenjena sukladno tome.
Trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o. više ne pruža uslugu obavljanja dimnjačarskih
usluga pa je u Odluci kao način obavljanja dimnjačarskih usluga propisan ugovor o koncesiji.
U Odluci je u potpunosti izmjenjeno V. poglavlje. U dosadašnjoj Odluci postupak
povjeravanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora je propisan isključivo
provedbom javnog natječaja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, a nisu obuhvaćene
odredbe članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu koji propisuje postupak koji prethodi
zaključivanju ugovora.
3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE
Za provedbu ove Odluke financijska sredstva neće biti potrebna.

