
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Godina XX Lišane Ostrovičke ,  8 rujna  2014. godine 4/14 

 
S A D R Ž A J : 

 
        AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu kontejnera zapremnine 1100 l i 

kompostera zapremnine 280 l 

2 

2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za odvoz komunalnog 

otpada  

3 

3. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izgradnju nogostupa na županijskoj cesti 

 Ž-6278 

4 

4. Odluka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite  

Općine Lišane Ostrovičke  

5 

 
 
 

 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

 

1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu projekta ekološke javne rasvjete 5 

2. Odluku o Izmjenama javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za 

subvencioniranje projekta „Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u 

obiteljskoj kući, Solarni krovovi  Općine 

 

6 

3. Odluku o Izmjenama javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba 

zasubvencioniranje projekta „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Lišane 

Ostrovičke 

7 
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Na  temelju  čl. 46. Statuta  Općine  Lišane 

Ostrovičke  („Službeni glasnik“ Općine 

Lišane Ostrovičke  broj 1/13 i 2/13) i čl. 32. 

Odluke o  provedbi postupka javne nabave 

bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik  

Općine Lišane Ostrovičke broj 1/14),   

Općinsko  Vijeće   Općine   Lišane 

Ostrovičke   na   svojoj  8. sjednici  održanoj  

dana   5. rujna    2014. godine,   d o n o s i 

 

 

O D L U K U 

Nabava kontejnera za selekciju otpada, 

zapremnine 1100 l i kompostera 

zapremnine 280 l 

 

 

I 

             Naručitelj Općina Lišane Ostrovičke, 

Braština 41 B, 23420 Lišane Ostrovičke 

OIB:85070536153, temeljem članka 6. 

Odluke o  provedbi postupka javne nabave 

bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik  

Općine Lišane Ostrovičke broj 1/14),   

pokrenuo je postupak prikupljanja ponuda  

kao način nabave predmetne nabave. 

 

Predmet nabave je Nabava kontejnera za 

selekciju otpada, zapremnine 1100 l i 

kompostera zapremnine 280 l. 

 

      Evidencijski broj nabave: 33-14-BK. 

 

II 
             Procijenjena vrijednost nabave je  

118.400,00 kn bez PDV-a, a planirana 

sredstva su osigurana u proračunu Općine 

Lišane Ostrovičke. 

 

III 

             Sukladno Upisniku o zaprimanju 

ponuda i Zapisniku o otvaranju ponuda od         

28. kolovoza   2014. godine, ponude su 

dostavili slijedeći ponuditelji: 

 

1. Gradatin d.o.o. za vanjsku i unutarnju 

trgovinu, Livadarski put 19, 10360 

Sesvete 

 

            Nakon  pregleda  i  ocjene  1 pristigle  

ponude , ponuda Gradatin d.o.o. za vanjsku 

i unutarnju trgovinu, Livadarski put 19, 

10360 Sesvete,  ujedno se odabire   kao 

najpovoljnija ponuda  u  iznosu  od   

117.680,00 kn bez PDV-a, odnosno 147.100 

kn sa PDV-om upisana  pod  rednim brojem 

1. Upisnika o zaprimanju  ponuda  i  

Zapisnika o otvaranju  ponuda. 

  

IV            

              Sukladno članku 98. stavak 1. 

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 

90/11, 83/13, 143/13) s obzirom da je u 

postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj, 

rok mirovanja se ne primjenjuje, te će  javni 

naručitelj sklopiti Ugovor  sa najpovoljnijim 

ponuditeljem Gradatin d.o.o. za vanjsku i 

unutarnju trgovinu, Livadarski put 19, 10360 

Sesvete 

 

V 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Klasa: 021-05/14-05/04 

Ur.broj: 2198/29-14-8 

Lišane Ostrovičke, 05. rujna 2014. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE  

                                                                                           

PREDSJEDNIK                                                                        

        Zdravko Nimac, bacc.oec. 
___________________________________________ 
 

 

     Na temelju člnaka 26. i 27. Zakona o 

koncesijama  «Narodne novine broj 143/12), 

članka  12. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu ( Narodne novine broj 26/03, 

82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 

49/11 i 84/11) i članka 46. Statuta Općine 

Lišane Ostrovičke (Službeni glasnik  Općine 

Lišane Ostrovičke broj 1/13 i 2/13) Općinsko 

vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj dana 5.  

rujna 2014. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o  odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 

 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=474
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=475
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=561
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Članak 1. 

1. Davatelj koncesije: Općina Lišane Ostrovičke 

OIB: 85070536153, Braština 41B, Lišane  

Ostrovičke, 23420 Benkovac 

    Obavijest o namjeri davanja koncesije: 

Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne 

nabave broj objave:2014/S01K-0036013 

 

2. Ponuditelj: Benković d.o.o. , Kneza 

Branimira 12, 23420 Benkovac 

 

3. Predmet koncesije: Koncesija za 

obavljanje komunalne djelatnosti: Skupljanje, 

odvoz i odlaganje komunalnog otpada na 

podrućju općine Lišane Ostrovičke 

 

4. Rok trajanja koncesije: koncesija se 

dodjeljuje na rok od 5 (pet) godina). 

 

5. Iznos naknade za koncesiju: koncesijska 

naknada iznosi 25.000 kuna  

Petogodišnja naknada plaća se u 5 (pet) rata  

do 30. lipnja tekuće godine. 

   

6. Obrazloženje razloga za odabir 

ponuditelja: U skladu s kriterijima u 

objavljenoj Obavijesti,  

ponuditelj je u zakonskom roku dostavio 

kompletnu dokumentaciju. Ponuditelj je 

dokazao  

poslovni ugled, sposobnost  i tehničku 

sposobnost i jedini je ponuditelj.  

 

7. Rok za potpisivanje ugovora: Rok u 

kojem  je najpovoljniji ponuditelj dužan 

potpisati ugovor 

je 10  dana  od  dana kada je odluka o  

davanju koncesije postala izvršna. 

     

8. Uputa o pravnom lijeku: Ponuditelj koji 

je sudjelovao u  javnom prikupljanju ponuda 

za  

koncesiju  za obavljanje komunalne 

djelatnosti „Skupljanje, odvoz i odlaganje 

komunalnog  otpada području općine Lišane 

Ostrovičke“ može u roku  5 (pet) dana od 

dana primitka Odluke Općinskog vijeća 

Općine    Lišane Ostrovičke uložiti žalbu 

Državnoj komisiji  za javnu nabavu 

 Žalba se predaje   davatelju koncesije u 

pisanom obliku izravno ili preporučenom 

poštom. 

 

Članak 2. 

    Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavljuje se u Službenom 

glasniku  Općine Lišane Ostrovičke. 

 
KLASA: 021-05/14-05/05 

URBROJ: 2198/29-14-6 

Lišane Ostrovičke, 5. rujna 2014. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE  LIŠANE OSTROVIČKE 

 

Predsjednik                                  

Zdravko Nimac, bacc.oec. 

___________________________________________ 

                                                                                

Na  temelju  čl. 46. Statuta  Općine  Lišane 

Ostrovičke  („Službeni glasnik“ Općine 

Lišane Ostrovičke  broj 1/13 i 2/13) i čl. 32. 

Odluke o  provedbi postupka javne nabave 

bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik  

Općine Lišane Ostrovičke broj 1/14)  

Općinsko  Vijeće   Općine   Lišane 

Ostrovičke   na   svojoj  8. sjednici  održanoj  

dana   5. rujna    2014. godine  ,   d o n o s i 

 

 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnije ponude za 

izgradnju nogostupa  

na županijskoj cesti Ž-6278  

 

 

I 

             Naručitelj Općina Lišane Ostrovičke, 

Braština 41 B, 23420 Lišane Ostrovičke, 

OIB:85070536153,  temeljem članka 6. 

Odluke o  provedbi postupka javne nabave 

bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik  

Općine Lišane Ostrovičke broj 1/14),   

pokrenuo je postupak prikupljanja ponuda  

kao način nabave predmetnih radova. 

     Predmet nabave su radovi na izgradnji 

nogostupa  na županijskoj cesti  Ž-6278 u 

Lišanima Ostrovičkim. 

      Evidencijski broj nabave: 37-14-BN. 
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II 
             Procijenjena vrijednost nabave je  

64.000,00 kn bez PDV-a, a planirana sredstva 

su osigurana u proračunu Općine Lišane 

Ostrovičke. 

 

III 

             Sukladno Upisniku o zaprimanju 

ponuda i Zapisniku o otvaranju ponuda od         

28. kolovoza   2014. godine, ponude su 

dostavili slijedeći ponuditelji: 

1. Kruševo put  d.o.o. Smilčić, Smilčić 

114, 23420 Benkovac 

2. Cestogradnja d.o.o. Zelengrad, 

Mitrovići 1, Zelengrad, 23450 

Obrovac 

3. Dundo Autoprijevoznički obrt  

Radovin, Radovin 6, 23248 Ražanac 

 

 Nakon  pregleda  i  ocjene  3  pristigle  

ponude , kao najpovoljnija ponuda  odabire se  

ponuda  ponuditelja Cestogradnja d.o.o. 

Zelengrad, Mitrovići 1, Zelengrad, 23450 

Obrovac. 

 u  iznosu  od   105.864,82 kn bez PDV-a, 

odnosno 132.331,02 kn sa PDV-om upisana  

pod  rednim brojem 2. Upisnika o zaprimanju  

ponuda  i  Zapisnika o otvaranju  ponuda,  

koji je,  prema  kriteriju odabira  ponude,  

ponudio  najnižu  cijenu  predmeta  nabave  

uz  dokazanu   sposobnost   sukladno 

dokumentaciji  za  nadmetanje. 

 

 

IV            

            Sukladno članku 98. stavak 1. Zakona 

o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 

83/13, 143/13) rok mirovanja iznosi 10 

(deset) dana od dana dostave Odluke svakom 

ponuditelju, a nakon isteka navedenog roka 

mirovanja,  naručitelj će sklopiti Ugovor o 

izgradnji nogostupa na  županijskoj cesti  Ž-

6278 u Lišanima Ostrovičkim sa 

najpovoljnijim ponuditeljem Cestogradnja 

d.o.o. Zelengrad, Mitrovići 1, Zelengrad, 

23450 Obrovac. 

 

V 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Uputa o pravnom lijeku: 

 

Radi zaštite svojih prava, ponuditelj može 

sukladno članku 145. i 146. Zakona o javnoj  

nabavi  ("Narodne  novine"  br.  90/11, 83/13, 

143/13)  izjaviti  žalbu  Državnoj  komisiji  za 

kontrolu postupaka javne nabave,  Koturaška cesta 

43/IV,  10000 Zagreb,  u roku od 5 dana od dana 

primitka Odluke o odabiru, u odnosu na postupak 

pregleda,  ocjene  i  odabira  ponuda.   

Istodobno  s dostavljanjem  žalbe  Državnoj  

komisiji,  jedan  primjerak  žalbe  žalitelj  je  

dužan dostaviti i naručitelju na dokaziv način.  

 
KLASA: 021-05/14-05/06 

URBROJ: 2198/29-14-10 

Lišane Ostrovičke, 05. rujna 2014. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE  

                                                                                        

PREDSJEDNIK                                                                             

Zdravko Nimac, bacc.oec. 

____________________________________________ 

 

Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju 

(N.N. br. 174/04, 79/07/, 38/09, 127/10) i 

Pravilnika o metodologiji za izradu procjena 

ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 

(N.N. br. 38/08, 118/12) te Usklađenja 

Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća Općine Lišane 

Ostrovičke (KLASA:022-01/14-01/39; 

URBROJ:2198/29-14-3 od 02. rujna 2014. 

godine)  i članka 46. Statuta Općine Lišane 

Ostrovičke („Službeni glasnik“ Općine Lišane 

Ostrovičke broj 1/13 i 2/13) Općinsko Vijeće 

Općine Lišane Ostrovičke na svojoj 8. 

sjednici održanoj dana 05. rujna 2014. godine, 

donosi 

 

O D L U K U 

 o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i 

Plana civilne zaštite  

Općine Lišane Ostrovičke 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Plan zaštite i spašavanja i Plan 

civilne zaštite Općine Lišane Ostrovičke 

kojeg je izradila tvrtka ALFA ATEST d.o.o.  

Zaštita na radu, zaštita okoliša, zaštita od 

požara. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=474
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=475
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=561
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=475
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=561
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Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasniku Općine 

Lišane Ostrovičke. 

 
KLASA:021-05/14-05/07 

URBROJ:2198/29-14-1 

Lišane, 05. rujna 2014. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŠANE 

OSTROVIČKE 

 

Predsjednik: 

                        Zdravko Nimac, bacc.oec. 

____________________________________________ 

 

Na  temelju  čl. 46. Statuta  Općine  Lišane 

Ostrovičke  („Službeni glasnik“ Općine 

Lišane Ostrovičke  broj 1/13 i 2/13) i čl. 32. 

Odluke o  provedbi postupka javne nabave 

bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik  

Općine Lišane Ostrovičke broj 1/14) Općinski 

načelnik    ,   d o n o s i 

 

 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnije ponude za izradu 

projektne dokumentacije 

za projekt energetski   učinkovite i 

ekološke javne rasvjete  

 

 

I 

             Naručitelj Općina Lišane Ostrovičke, 

Braština 41 B, 23420 Lišane Ostrovičke, 

OIB:85070536153,  temeljem članka 6. 

Odluke o  provedbi postupka javne nabave 

bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik  

Općine Lišane Ostrovičke broj 1/14),   

pokrenuo je postupak prikupljanja ponuda  

kao način nabave predmetnih radova. 

     Predmet nabave je izrada projektne 

dokumentacije za projekt energetski   

učinkovite i ekološke javne rasvjete  

 

      Evidencijski broj nabave: 3N-14-BN. 

 

                                                                      

II 
             Procijenjena vrijednost nabave je  

64.000,00 kn bez PDV-a, a planirana sredstva 

su osigurana u proračunu Općine Lišane 

Ostrovičke. 

 

III 

             Sukladno Upisniku o zaprimanju 

ponuda i Zapisniku o otvaranju, ocjeni i 

pregledu  ponuda od 05.09.2014. godine, 

ponude su dostavili slijedeći ponuditelji 

: 

1. Inel-projekt d.o.o. Murvica Donja 0 

2. Konus d.o.o Dobropoljana 

 

Nakon  pregleda  i  ocjene 2   pristigle  

ponude , kao najpovoljnija ponuda  odabire se  

ponuda  ponuditelja. Inel-projekt d.o.o. 

Murvica Donja 0 u  iznosu  od   55.920,00 

kn bez PDV-a, odnosno 69.900,00 kn sa 

PDV-om upisana  pod  rednim brojem 1. 

Upisnika o zaprimanju  ponuda,   koji je,  

prema  kriteriju odabira  ponude,  ponudio  

najnižu  cijenu  predmeta  nabave  uz  

dokazanu   sposobnost   sukladno 

dokumentaciji  za  nadmetanje. 

 

 

IV            

            Sukladno članku 98. stavak 1. Zakona 

o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 

83/13, 143/13) rok mirovanja iznosi 10 

(deset) dana od dana dostave Odluke svakom 

ponuditelju, a nakon isteka navedenog roka 

mirovanja,  naručitelj će sklopiti Ugovor  za 

izradu  projektne dokumentacije za projekt 

energetski   učinkovite i ekološke javne 

rasvjete sa najpovoljnijim ponuditeljem Inel-

projekt d.o.o. Murvica Donja 0. 
 

 

V 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Radi zaštite svojih prava, ponuditelj može 

sukladno članku 145. i 146. Zakona o javnoj  

nabavi  ("Narodne  novine"  br.  90/11, 83/13, 

143/13)  izjaviti  žalbu  Državnoj  komisiji  za 

kontrolu postupaka javne nabave,  Koturaška 

cesta 43/IV,  10000 Zagreb,  u roku od 5 dana 

od dana primitka Odluke o odabiru, u odnosu 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=474
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=475
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=561
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=475
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=561
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na postupak pregleda,  ocjene  i  odabira  

ponuda.   

Istodobno  s dostavljanjem  žalbe  Državnoj  

komisiji,  jedan  primjerak  žalbe  žalitelj  je  

dužan dostaviti i naručitelju na dokaziv način.  
 

KLASA: 022-05/14-01/11 

URBROJ: 2198/29-14-17 

Lišane Ostrovičke, 08.rujna 2014. godine 

                                                                                                        

OPĆINSKI NAČELNIK 

           Ivica Musić, dipl.ing. 

____________________________________________ 

 

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE U 

SURADNJI SA  

FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I 

ENERGETSKU UČINKOVITOST 

 

Donosi Odluku o Izmjenama 

 

JAVNOG NATJEČAJA 

za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za 

subvencioniranje projekta  

„Ugradnja sustava za korištenje 

obnovljivih izvora energije u obiteljskoj 

kući, Solarni krovovi  Općine“ 

 

Članak 1. 

Mijenja se tekst pod naslovom „ V. 

Dostavljanje dokumentacije“ tako da on 

sada glasi: 

 

„ Prijava na natječaj dostavlja se isključivo 

kao preporučena pošiljka sa povratnicom u 

pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s 

imenom i prezimenom  te adresom 

ponuditelja prijave na adresu Provoditelja 

natječaja (vidi članak VII), uz 

naznaku:Projekt OIE – Ne otvaraj. 

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE, 

BRAŠTINA 41B, 23420 BENKOVAC 

 

Natječaj se zatvara 31. prosinca, 2014. 

godine, dok je objava istoga u lokalnim 

glasilima i na Internet stranici Općine 15. 

siječnja, 2015. godine. Nepotpune prijave kao 

i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se 

razmatrati.  

 

 

 

Članak 2. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od 

objave, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Lišane Ostrovičke kao i na Internet 

stranici općine Lišane Ostrovičke. 

 

Obrazloženje 

 

Ovaj javni natječaj  produljuje se zbog 

povećanog broja zainteresiranih potencijalnih 

kandidata za prijavu na predmetni javni 

natječaj, kao i zbog činjenice koja se ukazala 

prilikom provođenja konzultacija sa istim, a 

svodi se na dugotrajnost prikupljanja potrebne 

dokumentacije za provedbu natječaja. 

 

Kako je što veća uspješnost provođenja 

natječaja jedan o zadanih ciljeva, donesena je 

ova odluka.  

 
Klasa:022-05/14-01/13 

Ur.Broj:2198/29-14-13 

U Lišanima Ostrovičkim, 08. rujna, 2014.g.  

 

Načelnik: 

                 Ivica Musić, dipl.ing. 

________________________________________ 

 

 

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE U 

SURADNJI SA  

FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I 

ENERGETSKU UČINKOVITOST 

 

 

Donosi Odluku o Izmjenama 

 

JAVNOG NATJEČAJA 

za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za 

subvencioniranje projekta  

„Energetska učinkovitost obiteljskih kuća 

u Općini Lišane Ostrovičke“ 

 

Članak 1. 

 

Mijenja se tekst pod naslovom „ 6. 

DOSTAVLJANJE PRIJAVA“ tako da on 

sada glasi: 
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„ Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, 

isključivo preporučeno s povratnicom u 

zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom  

te adresom ponuditelja, na adresu: 

 

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE, 

BRAŠTINA 41B, 23420 BENKOVAC 

 

Uz naznaku: „PROGRAM OBNOVE 

OBITELJSKIH KUĆA – NE OTVARAJ“ 

 

Rok za dostavu prijava je 31. prosinac, 

2014. godine. 

 

Prijave i priloženi materijal se ne vraća, a 

podaci su podložni provjeri. 

 

Članak 2. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od 

objave, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Lušane Ostrovičke kao i na Internet 

stranici općine Lišane Ostrovičke. 

 

Obrazloženje 

 

Ovaj javni natječaj  produljuje se zbog 

povećanog broja zainteresiranih potencijalnih 

kandidata za prijavu na predmetni javni 

natječaj, kao i zbog činjenice koja se ukazala 

prilikom provođenja konzultacija sa istim, a 

svodi se na dugotrajnost prikupljanja potrebne 

dokumentacije za provedbu natječaja. 

 

Kako je što veća uspješnost provođenja 

natječaja jedan o zadanih ciljeva, donesena je 

ova odluka.  

 

Klasa:022-05/14-01/12 

Ur.Broj:2198/29-14-12 

U Lišanima Ostrovičkim, 08. rujna, 2014.g.  

Načelnik: 

Ivica Musić, dipl.ing. 

_____________________________________ 
 


