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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  11. sjednici  

održanoj  dana 13.  veljače   2015. godine  

, 

   d o n o s i 

 

 

 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnije ponude za 

nabavu 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: Nabava 

ekološke javne rasvjete 

      Evidencijski broj nabave: 5-15-BN. 

 

                                                                      

II 
             Procijenjena vrijednost nabave je  

195.000,00 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         

23. siječnja 2015. godine, ponude su 

dostavili slijedeći ponuditelji: 

 

1. Elektro Klarić d.o.o. Ante 

Starčevića 19, 21240 Trilj 

2. ELOS do.o. S.Radića 10, 21210 

Solin 

 

  Nakon  pregleda  i  ocjene  2  

pristigle  ponude , kao najpovoljnija 

ponuda  odabire se  ponuda  ponuditelja 

ELOS do.o. S.Radića 10, 21210 Solin. 

 u  iznosu  od   195.270,00 kn bez PDV-a, 

odnosno 244.087,50 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 za nabavu ekološke javne 

rasvjete  sa najpovoljnijim ponuditeljem  

ELOS do.o. S.Radića 10, 21210 Solin. 

 

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: 021-05/15-05/1 

URBROJ: 2198/29-15-10 

Lišane Ostrovičke, 13. veljače 2015. godine 

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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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŠANE 

OSTROVIČKE                                                                                         

PREDSJEDNIK                                                                                                

Zdravko Nimac, bacc.oec. 

Prilozi: 

1. Upisnik o zaprimanju ponuda 

2. Zapisnik o otvaranju ponuda i Zapisnik o  

pregledu i ocjeni ponuda 

 

Dostaviti: 

1. Elektro Klarić d.o.o. Ante Starčevića 19, 

21240 Trilj 

2. ELOS do.o. S.Radića 10, 21210 Solin 

3. Pismohrana, ovdje 

________________________________ 

 

Temeljem članka 28. stavak 1. 

Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 

174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 31. 

Statuta Općine Lišane Ostrovičke 

(Službeni glasnik br.1/13. i 2/13.), a na 

prijedlog Načelnika Općine Lišane 

Ostrovičke (u daljnjem tekstu Općina), 

Općinsko vijeće na svojoj 11. sjednici 

održanoj dana 13.veljače 2015. godine, 

donosi 

 

ANALIZU STANJA 

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU 

OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE U 

2014. GODINI 

I. UVOD 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik 

pripremanja i sudjelovanja sudionika 

zaštite i spašavanja u reagiranju na 

katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, 

pripremanja i sudjelovanja operativnih 

snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, 

reagiranju na katastrofe i otklanjanju 

mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, u okviru svojih 

prava i obveza utvrđenih Ustavom i 

zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, 

financiraju i provode zaštitu i spašavanje.  

          Člankom 28. Zakona o zaštiti i 

spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09 i 

127/10) definirano je da predstavnička 

tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave najmanje jednom 

godišnje, ili pri donošenju proračuna, 

razmatraju i analiziraju stanje sustava 

zaštite i spašavanja, donose smjernice za 

organizaciju i razvoj istog na svom 

području, utvrđuju izvore i način 

financiranja te obavljaju i druge poslove 

zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 

 

II. STANJE SUSTAVA 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

Sustav zaštite i spašavanja na području 

Općine organizira se i provodi sukladno: 

- Zakonu o zaštiti i spašavanju (NN 

174/04, 79/07, 39/09, 127/10) 

- Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04 

– pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09) 

- Zakonu o zaštiti od požara (NN 

92/10) 

- Zakonu o zaštiti od elementarnih 

nepogoda, osim odredbi članaka 

14., 21., 22. i 23 (NN 73/97 i 

174/04)) 

- Zakonu o poljoprivrednom 

zemljištu (NN 039/2013) 

te podzakonskim propisima donesenim na 

temelju navedenih zakonaTemeljem tih 

zakona i podzakonskih propisa Općina je 

izradila, donijela i provodila slijedeće akte 

iz područja zaštite i spašavanja: 

1. Procjenu ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija za 

Općinu Lišane Ostrovičke – u 

fazi izrade 

2. Plan zaštite od požara za Općinu 

Lišane Ostrovičke – u fazi izrade 
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3. Zaključak o potvrđivanju 

zapovjednika dobrovoljnih 

vatrogasnih društava DVD 

Lišane Ostrovičke  

4. Odluku o osnivanju 

motriteljsko-dojavne službe  

5. Procjenu ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša – 

2014. god 

6. Odluku o osnivanju Stožera 

zaštite i spašavanja  

7. Plan pozivanja Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Lišane 

Ostrovičke  

8. Odluka o osnivanju 

postrojbe civilne zaštite  

 

Općina je kroz proteklu godinu uredno i u 

zakonski propisanom opsegu financirala 

troškove zaštite i spašavanja. 

1. OPERATIVNE SNAGE 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1.1. STOŽER ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA 

 

Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju 

operativnih snaga zaštite spašavanja (NN 

40/08 i 44/08) određeno je da se Stožer 

zaštite i spašavanja osniva u svakoj jedinici 

lokalne samouprave, a sukladno članku 9. 

stavku 3. Zakona o zaštiti i spašavanju 

članove Stožera imenuje predstavničko 

tijelo jedinica lokalne samouprave i to 

nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u 

roku od 60 dana od njihovog 

konstituiranja. 

Općinsko Vijeće je na sjednici 

održanoj 09. rujna  2013.god. donijelo 

rješenje o osnivanju i imenovanju članova 

Stožera zaštite i spašavanja u slijedećem 

sastavu: 

1. IVANA MAMIĆ 

2. ZDRAVKO NIMAC 

3. MATE MAMIĆ  

4. ŽARKO RADAŠ  

5. IVANA DEVIĆ 

 

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za 

upravljanje i usklađivanje aktivnosti 

operativnih snaga i ukupnih ljudskih i 

materijalnih resursa zajednice u slučaju 

neposredne prijetnje, katastrofe i velike 

nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja 

i otklanjanja posljedica katastrofe i velike 

nesreće. 

Donesen je Plan pozivanja i aktiviranja 

stožera zaštite i spašavanja Općine Lišane 

Ostrovičke na temelju članka 10. stavka 4. 

Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju 

operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 

40/08, 44/08). 

 

1.2. POSTROJBA CIVILNE 

ZAŠTITE I POVJERENICI 

CIVILNE ZAŠTITE  

 

 Postrojba civilne zaštite na 

području Općine osnovana je odlukom 

Općinskog načelnika, u skladu s 

usvojenom Procjenom ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša za područje Općine Lišane 

Ostrovičke (2014.god.). Popunjavanje iste 

provodi se u skladu s Pravilnikom o 

ustroju, popuni i opremanju postrojbi 

civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje 

(NN 111/07), a u suradnji s Područnim 

uredom za zaštitu i spašavanje - Zadar te 

Područnim uredom za poslove obrane – 

Zadar.  

Općinski Načelnik imenovao je 

Povjerenike civilne zaštite, kao i njihove. 

 

2. SKLONIŠTA 

Na području Općine nisu izgrađena 

skloništa u smislu definicije skloništa kao 

sredstva za kolektivnu zaštitu koja po 

svojoj funkcionalnosti konstrukciji i 

oblikovanju štiti ljude od pojedinih 
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elementarnih nepogoda i raznovrsnih 

sredstava napada.  

Sukladno Pravilniku o kriterijima za 

određivanje gradova i naseljenih mjesta u 

kojima se moraju graditi skloništa i drugi 

objekti za zaštitu („Narodne novine", broj 

2/91.) područje Općine spada u područje 4. 

stupnja ugroženosti te se treba razdijeliti u 

jednu ili više zona u kojima se osigurava 

zaštita stanovništva u zaklonima 

(zaklonom se smatra djelomično zatvoren 

prostor izgrađen ili konstruktivni i 

organizacijski prilagođen pružanju zaštite 

od ratnih djelovanja). 

3. VATROGASTVO 

Na području Općine djeluje 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Lišane 

Ostrovičke.  

DVD Lišane Ostrovičke u svom 

sastavu 20 operativnih vatrogasaca. Rad se 

odvija u dvije smjene s jednim dežurnim 

vatrogascem, a u ljetnom periodu, od 

početka lipnja pa do kraja rujna zapošljava 

se dodatni broj sezonskih vatrogasaca i 

tada društvo ima 24-satno dežurstvo.  

Vatrogasna postrojba DVD-a Lišane 

Ostrovičke raspolaže s 3 vatrogasna vozila. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo 

efikasno je obavio svoje zadatke u 

2014. god. što je rezultiralo uspješnim 

stanjem protupožarne zaštite na 

području Općine. 

Vatrogastvo Općine je po stručnosti, 

opremljenosti i osposobljenosti i 

spremnosti, najkvalitetnija postojeća 

operativna i organizirana snaga zaštite i 

spašavanja i njen glavni nositelj na ovom 

području, stoga je kroz posebne 

proračunske stavke potrebno predvidjeti 

financijska sredstva za vatrogastvo za 

2015. uz neophodna procijenjena uvećanja 

sukladno propisima, strukovnim 

zahtjevima i funkcionalnim potrebama. 

Proračunska bi sredstva, zajedno s ostalim 

prihodima DVD-a, trebala biti dostatna za 

financiranje godišnjih potreba DVD-a, 

uključujući i provođenje Plana motrenja i 

čuvanja i ophodnje građevina i površina 

otvorenog prostora za koje prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara. 

4. UDRUGE GRAĐANA OD 

ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I 

SPAŠAVANJE 

 

 Za izvršenje zadaća u zaštiti i 

spašavanju angažiraju se kao dio 

operativnih snaga, službe i postrojbe 

pravnih osoba i udruga građana koje 

zadaće zaštite i spašavanja obavljaju kao 

dio svojih redovnih aktivnosti.  

 Na području Općine ne postoje 

udruge građana koje se mogu angažirati u 

aktivnostima zaštite i spašavanja. Udruge 

građana mogu se angažirati iz susjednog 

Grada Benkovca. 

Navedene udruge, odnosno njihovi timovi, 

dobro su opremljene i osposobljene za 

izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju. 

 

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE 

KOJE SE ZAŠTITOM I 

SPAŠAVANJEM BAVE U 

OKVIRU VLASTITE 

DJELATNOSTI 

Službe i pravne osobe koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru 

redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu 

sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine. Službe i pravne osobe koje imaju 

zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a 

osobito one u vlasništvu Općine, imaju 

obvezu uključivanja u sustav zaštite i 

spašavanja kroz redovnu djelatnost, 

posebno u slučajevima angažiranja prema 

Planu zaštite i spašavanja te Planu civilne 

zaštite, kojima će se utvrditi načine 

dogradnje i jačanja dijela njihovih 

sposobnosti koji su posebno značajni za 

sustav zaštite i spašavanja. 

Posebno treba naglasiti ulogu u 

sustavu zaštite i spašavanja gotovih snaga 

na području Općine: 

- Dobrovoljno vatrogasno 
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društvo Lišane Ostrovičke 

- Povjerenici civilne zaštite 

Općine Lišane Ostrovičke 

- Postrojba civilne zaštite Općine 

Lišane Ostrovičke 

- Općinska komunalna služba  

- Stožer Zaštite i spašavanja 

 

Operativne snage, pravne osobe i 

ostali subjekti od interesa za zaštitu i 

spašavanje Općine s ciljem ostvarivanja 

prava i obaveza u području zaštite i 

spašavanja za Općinu određene su 

posebnom odlukom općinskog načelnika, 

sukladno članku 29. stavak 1. podstavak 5. 

Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne 

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

 

6. PREVENTIVA I PLANOVI 

CIVILNE ZAŠTITE 

 

Procjena ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

osnovni je dokument na području sustava 

zaštite i spašavanje Općine, na temelju 

koje je u tijeku izrada i donošenje Plana 

zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite. 

Navedeni Planovi sastoje od planova 

djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja 

sa zadaćama svakog nositelja, čijim 

ostvarivanjem se osigurava usklađeno 

djelovanje operativnih snaga u 

aktivnostima zaštite i spašavanja na 

području Općine. 

U sklopu programa edukacije 

stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja 

i podizanju razine opće kulture ljudi o 

zaštiti i spašavanju na području Općine, 

načelnik Općine, odnosno stručne službe 

Općine provodile su upoznavanje građana 

sa izvanrednim situacijama i postupcima 

osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju 

naređenih mjera i postupaka operativnih 

snaga zaštite i spašavanju ako do istih 

dođe. 

Građani su također upoznati o 

uvođenju i značaju jedinstvenog broja za 

hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici 

objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi 

o postavljanju na vidljivom mjestu na 

svojim objektima obavijesti o novim 

znakovima za uzbunjivanje. 

Upoznavanje građana provođeno je 

putem sredstava javnog informiranja te 

kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija 

Općine. 

VII ZAKLJUČAK 

   

Temeljem analize stanja sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine 

Lišane Ostrovičke može se zaključiti 

sljedeće: 

1. Stanje protupožarne zaštite 

ocjenjuje se zadovoljavajućim 

2. Iz analize je vidljivo da je 

općinskim aktima još nisu 

regulirani svi segmenti sustava 

zaštite i spašavanja potrebni za 

njegovo učinkovito djelovanje 

3. Smjernicama za razvoj i 

organizaciju sustava zaštite i 

spašavanja Općine Lišane 

Ostrovičke za 2015. god. 

potrebno je utvrditi aktivnosti, 

pravce djelovanja i financijska 

sredstva s ciljem njegovog što 

kvalitetnijeg razvoja 

KLASA:021-05/15-05/2 

URBROJ:2198/29-15-1 

Lišane Ostrovičke, 13.02. 2015. godine            
                                                                                                

Predsjednik Općinskog vijeća 

                    Zdravko Nimac, bacc.oec. 

__________________________________ 

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine 

Lišane Ostrovičke („Službeni glasnik 

Općine Lišane Ostrovičke“ broj 1/13.  i  

2/13) Općinski načelnik Općine Lišane 

Ostrovičke  d o n i o  j e 
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O D L U K U 

o raspisivanju oglasa za radno mjesto 

odgojitelj predškolske djece 

 

 

 Članak 1. 

Općina Lišane Ostrovičke raspisati će 

oglas za radno mjesto odgojitelj preškolske 

djece u dječjoj igraonici na određeno radno 

vrijeme (do povratka djelatnice sa 

bolovanja). 

Oglas će biti objavljen na Hrvatskom 

zavodu za zapošljavanje i web stranici 

Općine Lišane Ostrovičke. 

 

Članak 2. 

U povjerenstvo za  izbor kandidata koji 

odgovara uvjetima oglasa i Pravilnika o 

unutarnjem redu Općine Lišane Ostrovičke 

imenujem: 

1. Ivica Musić, načelnik 

2. Ivana Mamić, zamjenica načelnika 

3. Anka Kalcina 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana donošenja, a biti će objavljena u 

„Službenom glasniku Općine Lišane 

Ostrovičke“. 
KLASA:022-05/15-01/6 

URBROJ: 2198/29-15-1 

Lišane O.,28.01.2015 

 

                              Načelnik 

Ivica Musić, dipl.ing. 

_________________________________________ 
 

Na temelju članka 57. Zakona o zaštiti na 

radu („Narodne novine“ br. 71/14) i  

članka 46. Statuta Općine Lišane 

Ostrovičke („Službeni glasnik Općine 

Lišane Ostrovičke“ broj 1/13.  i 2/13),  

Općinski načelnik Općine Lišane 

Ostrovičke,   donosi  

 

O D L U K U 

o zaštiti nepušača 

Članak 1. 

Ova odluka ima za svrhu zaštitu nepušača i 

stvaranje ugodnije radne atmosfere. 

 

Članak 2. 

Ovom odlukom zabranjuje se svim 

djelatnicima pušenje u svim prostorijama i 

na svim prostorima tvrtke bez obzira na 

njihovu lokaciju. 

 

Članak 3. 

Ove odluke trebaju se pridržavati svi 

djelatnici, a kako bi nam vrijeme 

provedeno na radu svima skupa bilo 

kvalitetnije te kako bi se smanjila 

mogućnost nastanka ozljeda radnika. 

 

Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu danom njena 

donošenja. 
KLASA:022-05/15-01/4 

URBROJ: 2198/29-15-1 

Lišane O.,03.02.2015 

 

                           Načelnik  

Ivica Musić, dipl.ing. 
_______________________________ 

 

 

Na temelju članka 58. i 59. Zakona o 

zaštiti na radu („Narodne novine“ br.  

71/14) i članka 46. Statuta Općine Lišane 

Ostrovičke („Službeni glasnik Općine 

Lišane Ostrovičke“ br. 1/13. i 2/13.) 

Općinski načelnik Općine Lišane 

Ostrovičke donosi 

 

O D L U K U 

 o zabrani uzimanja alkoholnih pića i 

drugih sredstava ovisnosti 

 

Članak 1. 

Ova odluka ima za svrhu zaštitu svih 

djelatnika i stvaranje ugodnije radne 

atmosfere. 

 

Članak 2. 

Ovom odlukom zabranjuje se uzimanje 

alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti 

prije i tijekom radnog vremena i njihovo 

unošenje u sve radne prostorije i prostore 

na kojima tvrtka obavlja svoju djelatnost. 

Ukoliko djelatnik postupi suprotno stavku 

1. ovog članka, poslodavac će privremeno 

takvog djelatnika udaljiti s mjesta rada te 
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postupiti sukladno članku 59. Zakona o 

zaštiti na radu. 

 

Članak 3. 

Ove odluke trebaju se pridržavati svi 

djelatnici, a kako bi nam vrijeme 

provedeno na radu svima skupa bilo 

kvalitetnije te kako bi se smanjila 

mogućnost nastanka ozljeda radnika. 

 

Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu danom njena 

donošenja. 
KLASA:022-05/15-01/5 

URBROJ: 2198/29-15-1 

Lišane O.,03.02.2015. 

 

         Načelnik 

                                       Ivica Musić, dipl.ing. 

_________________________________________ 

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine 

Lišane Ostrovičke („Službeni glasnik 

Općine Lišane Ostrovičke“ broj 1/13.  i 

2/13),  Općinski načelnik Općine Lišane 

Ostrovičke,   donosi  

 

Zaključak 

 o isplati troškova prijevoza na posao i s 

posla 

 

I 

Troškovi prijevoza na posao i s posla  za 

službenike i namještenike Općine  Lišane 

Ostrovičke utvrđuju se u visini mjesečne 

karte prijevoznika umanjene za 25%. 

 

II 

Za  izostanke s posla (bolovanje, godišnji, 

plaćeni dopust) naknada iz točke I ovog 

Zaključka se neće  obračunavati. 

 

III 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i objavljuje se u Službenom 

glasniku Općine Lišane Ostrovičke. 
KLASA:022-05/15-01/8 

URBROJ: 2198/29-15-1 

Lišane Ostrovičke, .10.02.2015. 

 

  Općinski načelnik 

  Ivica Musić, dipl.ing. 

_________________________________________ 

 


