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S A D R Ž A J: 
 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

1.  Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 
prostoru za 2016. godinu 

2 
 

2. Program utroška sredstava od prihoda  od prodaje i zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu 

3 
 

3. Odluka o odreživanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 4 

4. 
 

Odluka o dodjeli javnog priznanja  - Grb Općine Lišane Ostrovičke   
fra Damiru Ćiri Čikari 

6 

5. Odluka o dodjeli javnog priznanja  - Grb Općine Lišane Ostrovičke   
Josi Nimcu 

7 

6. Odluka o dodjeli javnog priznanja  - Zahvalnica  Općine Lišane Ostrovičke   
Udruzi „Žene u Domovinskom ratu“ 

8 

 

    AKTI  OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

1.  Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. godinu 9 
 

2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Općine Lišane Ostrovičke – javnog 
naručitelja u postupcima nabave bagatelne vrijednosti za 2016. godinu 

11 

3. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu izgradnje 
vodovodne mreže za društveni dom 

12 

 
 



 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

 
OPĆINA 

LIŠANE OSTROVIČKE 
Općinsko vijeće 

         
KLASA: 021-05/16-05/7 
URBROJ:2198/29-16-1 
Lišane Ostrovičke, 14. srpnja 2016. godine 

 

 

Na temelju članka 31. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne 

novine“ broj 86/12, 143/13) i članka 31. Statuta Općine Lišane Ostrovičke (Službeni glasnik 

Općine Lišane Ostrovičke  broj 1/13 i 2/13), Općinsko vijeće Općine Lišane Ostrovičke  na svojoj 

22. sjednici održanoj dana 14. srpnja  2016. godine donosi 

 

 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH 

ZGRADA U PROSTORU ZA 2016. GODINU 

 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom  utvrđuje se namjena korištenja naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru, a koja je prihod Proračuna Općine Lišane Ostrovičke  za 2016. 

godinu. 

 

Članak 2. 

 Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, u planiranom 

iznosu od 10.000 kn (ostali prihodi od nefinancijske imovine – naknada za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, konto 64299), koristit će se za Izmjene i dopune 

prostornog plana (K1012-03-01 – Izmjene prostornog plana). 

 

Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Lišane 

Ostrovičke. 

 

 

  

                     Predsjednik Općinskog vijeća 

 

                     Zdravko Nimac, bacc oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA 

LIŠANE OSTROVIČKE 
Općinsko vijeće 

         

KLASA: 021-05/16-05/8 

URBROJ:2198/29-16-1 

Lišane Ostrovičke, 14. srpnja 2016. godine 

 

 

Temeljem članka 44.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 39/13. 

48/15) i članka 31. Statuta Općine Lišane Ostrovičke («Službeni glasnik Općine Lišane 

Ostrovičke» broj: 1/13 i 2/13.), Općinsko vijeće Općine Lišane Ostrovičke  na 22.  sjednici 

održanoj dana 14. srpnja 2016. godine, donosi: 

 

ODLUKU 

usvajanju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za 2016. godinu 

 

 

Članak 1. 

 Općina Lišane Ostrovičke Proračunom za 2016. godinu planira   sredstava od prodaje i 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u  iznosu od 83.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

Sredstva iz pozicije prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta mogu se isključivo koristiti 

(čl.44) za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanja zemljišnih knjiga, za 

podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona, program razminiranja zemljišta, 

program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za 

poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, 

program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i program sufinanciranja i 

druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture, i za sufinanciranje aktivnosti 

izrade programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpore iz 

Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020., a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz toga 

Programa, čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave. 

 

Članak 3. 

 Ukupnu sumu predviđenih sredstava treba raspodijeliti u sljedeće kategorije: 

 

1. Materijal za sanaciju poljskih puteva ……………………………..10.000,00kn 

2. Usluga sanacije poljskih puteva …………………………………..10.000,00kn 

3. Geodetsko-katastarske usluge……………………………………..63.000,00kn 

 

Članak 4. 

 Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,  a objaviti će se u „Službenom glasniku 

Općine Lišane Ostrovičke“ i web stranici Općine Lišane Ostrovičke (www.lisane-ostrovicke.hr). 

 

 

                                                                                         Predsjednik : 

                                                                                         Zdravko Nimac, bacc.oec. 
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Na temelju  članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(Narodne novine br. 82/15) i članka 31. Statuta Općine Lišane Ostrovičke (Službeni glasnik 

Općine Lišane Ostrovičke broj 1/13. i 2/13.) Općinsko vijeće Općine Lišane Ostrovičke na 

prijedlog načelnika Općine Lišane Ostrovičke donosi, 

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  

Općine Lišane Ostrovičke 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Općine Lišane Ostrovičke, a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara te okoliša na području Općine Lišane Ostrovičke, s ciljem priprema i sudjelovanja u 

otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.  

 

Članak 2. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su: 

 

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lišane Ostrovičke 

 

Članak 3. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite sudionici su sustava civilne zaštite 

na području Općine Lišane Ostrovičke, koje općinski načelnik poziva na izvršavanje zadaća 

uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća na području Općine Lišane Ostrovičke 

sukladno potrebama. 

Dužnost pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite je izvršavanje namjenskih 

zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, te materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom 

području Općine Lišane Ostrovičke. 

Pravne osobe dužne su prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima u 

situacijama kada je proglašena katastrofa i velika nesreća, izraditi operativne planove zaštite i 

spašavanja, uključujući planove mobilizacije i aktiviranja za potrebe sudjelovanja u 

otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

 

Članak 4. 

Pravnim osobama  od interesa za sustav civilne zaštite  sukladno Zakonu, rukovodi i 

koordinira općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite za područje Općine 

Lišane Ostrovičke. 
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Članak 5. 

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće na području 

Općine Lišane Ostrovičke, pored pravnih osoba iz ove odluke, općinski načelnik ima pravo i 

obvezu mobilizirati i druge ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja Općine 

sukladno Zakonu i Planu zaštite i spašavanja.  

 

 

                                                         Članak 6. 

Prava i obveze pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Lišane Ostrovičke utvrđena su važećim Zakonom o zaštiti i spašavanju, Uredbom o načinu 

utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i 

spašavanja i Uredbom o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana.  

 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasniku Općine 

Lišane Ostrovičke. 

 

 

 

KLASA: 021-05/16-05/9 

URBROJ:2198/29-16-1 

Lišane Ostrovičke, 14.07.2016. godine 

 

 

 

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE   LIŠANE OSTROVIČKE 

 

                                                        

                                         

 Predsjednik:    

                                                                                   

Zdravko Nimac, bacc.oec.                                                                  
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Na temelju članka 8. Statuta Općine Lišane Ostrovičke («Službeni glasnik Općine 

Lišane Ostrovičke» broj 1/13. i 2/13.) i članka 9. Odluke o priznanjima Općine Lišane 

Ostrovičke («Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke» broj 5/11),  Općinsko vijeće 

Općine Lišane Ostrovičke na svojoj 22. sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine, donosi 

 

  

 

O D L U K U 

o dodjeli Javnog priznanja – Grb Općine Lišane Ostrovičke 

 

 

 

Članak 1. 

 

 Temeljem prijedloga Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Lišane Ostrovičke, 

dodjeljuje se Javno priznanje  –  Grb Općine Lišane Ostrovičke  -  fra Damiru  Ćiri 

Čikari, župniku Župe Sv. Mihovil Lišane Ostrovičke,  za nesebično sudjelovanje u svim 

društvenim akcijama,  kako u organizaciji tako i u provedbi istih. Prikupljanje sredstava za 

potrebite, organizacija posjeta starim i nemoćnim te simbolično darivanje tijekom blagdana.  

Organizacija proslave Oluje, organizacija Hodnje sjećanja, odazivanje i sudjelovanje i 

podrška svim događajima koje su organizirale civilne udruge s području  Općine Lišane 

Ostrovičke. 

 

Članak 2. 

 

Javno priznanje –  Grb  Općine Lišane Ostrovičke dodijeliti će se dana 25. srpnja 

2016. godine na Dan Općine Lišane Ostrovičke. 

 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Lišane 

Ostrovičke» 

 

 

  

KLASA:021-05/16-05/10 

URBROJ:2198/29-6-1 

Lišane Ostrovičke, 14.07.2016. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE 

 

 

 

Predsjednik: 

 

Zdravko Nimac, bacc.oec. 
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Na temelju članka 8. Statuta Općine Lišane Ostrovičke («Službeni glasnik Općine 

Lišane Ostrovičke» broj 1/13. i 2/13.) i članka 9. Odluke o priznanjima Općine Lišane 

Ostrovičke («Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke» broj 5/11),  Općinsko vijeće 

Općine Lišane Ostrovičke na svojoj 22. sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine, donosi 

 

  

 

O D L U K U 

o dodjeli Javnog priznanja – Grb Općine Lišane Ostrovičke 

 

 

 

Članak 1. 

 

 Temeljem prijedloga Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Lišane Ostrovičke, 

dodjeljuje se Javno priznanje  –  Grb Općine Lišane Ostrovičke  -  Josi Nimcu , za 

doprinos u kulturi. 

 

Članak 2. 

 

Javno priznanje –  Grb  Općine Lišane Ostrovičke dodijeliti će se dana 25. srpnja 

2016. godine na Dan Općine Lišane Ostrovičke. 

 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Lišane 

Ostrovičke» 

 

 

  

KLASA:021-05/16-05/11 

URBROJ:2198/29-6-1 

Lišane Ostrovičke, 14.07.2016. 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE 

 

 

 

Predsjednik: 

 

Zdravko Nimac, bacc.oec. 
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Na temelju članka 8. Statuta Općine Lišane Ostrovičke («Službeni glasnik Općine 

Lišane Ostrovičke» broj 1/13.  i  2/13) i članka 9. Odluke o priznanjima Općine Lišane 

Ostrovičke («Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke» broj 5/11),  Općinsko vijeće 

Općine Lišane Ostrovičke na svojoj 22. sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine, donosi 

 

  

 

O D L U K U 

o dodjeli Javnog priznanja – Zahvalnica  Općine Lišane Ostrovičke 

 

 

Članak 1. 

 

 Temeljem prijedloga Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Lišane Ostrovičke, 

dodjeljuje se Javno priznanje – Zahvalnica  -  Udruzi „Žene u domovinskom ratu“  

Zadar  koja je osnovana 2006.g.  s ciljem dokumentiranja  doprinosa  žena u Domovinskom  

ratu, promicanje razvitka i unaprjeđenja odnosa prema domoljubnim vrijednostima, 

vrijednosti mirotvorstva. Kroz svoje djelatnosti promiču istinu o Domovinskom  ratu na 

našem području. Udruga je osmislila i organizirala uz suradnju Općine Lišane Ostrovičke 

molitvenu hodnju „Koracima nade u istinu“ za poginule hrvatske branitelje u župi Sv. 

Mihovil,  Lišane,  koja se odvija već osmu godinu za redom.  Izdale su knjigu svjedočanstva 

iz Domovinskog rata pod  nazivom „Koracima nade u istinu“ u  kojoj su svoja svjedočanstva 

zabilježile i s našeg područja. Organizirale su razne tribine i predavanja diljem škola u cilju 

promicanja istine o Domovinskom  ratu. Planiraju  i reizdanje knjige „Koracima nade u 

istinu“ „Moja priča za vašu  istinu“. Surađuju s profesorima povijesti  te organiziraju terenska 

predavanja djeci o Domovinskom  ratu.  

 

Članak 2. 

 

Javno priznanje – Zahvalnica  Općine Lišane Ostrovičke dodijelit će se dana 25. srpnja 

2016. godine na Dan Općine Lišane Ostrovičke. 

 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Lišane 

Ostrovičke» 

 

  

KLASA:021-05/16-05/12 

URBROJ:2198/29-16-1 

Lišane Ostrovičke, 14.07.2016. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE 

 

 

Predsjednik: 

 

Zdravko Nimac, bacc.oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

 
OPĆINA 

LIŠANE OSTROVIČKE 
Općinski načelnik 

         
KLASA: 022-03/16-02/28 
URBROJ:2198/29-16-2 
Lišane Ostrovičke, 03. lipnja 2016. godine 
 
 
Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13, 
48/15) i članka 31. Statuta Općine Lišane Ostrovičke , („Službeni glasnik Ooćine Lišane 
Ostrovičke“ broj 1/13 i 2/13), općinski načelnik Općine Lišane Ostrovičke  podnosi  

 
IZVJEŠĆE 

 
o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. godinu 

 
1. UVOD  
 

Općinsko vijeće Općine Lišane Ostrovičke , donijelo je Odluku o agrotehničkim, te 
mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Općine 
Lišane Ostrovičke“ 4/06).  
 

Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne 
samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište 
godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake tekuće 
godine za prethodnu godinu. Člankom 2. Odluke, kao agrotehničke mjere i mjere za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su: 
 
1. Sprječavanje erozije 
2. Sprečavanje zakorovljenosti 
3. Zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području 
4. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika 
5. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka 
6. Održavanje živica i međa 
7. Održavanje poljskih putova 
8. Uređivanje i održavanje kanala 
9. sprječavanje zasjenjivanje susjednih čestica 
10. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa 
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Na području Općina Lišane Ostrovičke   poljoprivredno zemljište je velikim dijelom u 
privatnom vlasništvu, osim 230 ha koje su vlasništvo države.  
Šume na području općine u nadležnosti su Uprave šuma Benkovac, koja djeluje u sastavu 
javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj 
«Hrvatske šume» 
 
1. EROZIJA 
U sastavu Općine Lišane Ostrovičke su tri naselja: Lišane Ostrovičke, Ostrovica i 
Dobropoljci.  Usljed obilnih i dugotrajnih padalina u proljeće 2015. godine, na području 
Općine Lišane Ostrovičke došlo je do znatnih oštećenja nerazvrstanih cesta i poljskih 
putova. 

Sveukupno je u 2015. godini utrošeno 55.118 kuna za sanaciju tih nerazvrstanih 
cesta  i poljskih putova na području Općine Lišane Ostrovičke 
 
2.  SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI 
Općina nema komunalnog redara, tako da nismo bili u mogućnosti provoditi mjere 
sprečavanja zakorovljenosti, a i problem  su neriješeni imovinsko-pravni odnosi , gdje na 
česticama ima više suvlasnika, koji su izvan Hrvatske ili  je nepoznato boravište. 
 
3. UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE KANALA 
     Uređivanje i održavanje kanala  provodilo se kroz program Javnih radova. 
Program je obuhvaćao  radove kao što su: krčenje raslinja i uređenje zapuštenih pojasa 
uz kanale.  
Radnici su koristili trimer, motornu pilu, sjekire i lopate koje je osigurala Općina  Lišane 
Ostrovičke vlastitim sredstvima. 
 
 
4. INFORMIRANJE VLASNIKA I POSJEDNIKA 
 

Općina je redovito svake godine i to u nekoliko navrata putem komunalnog 
djelatnika usmenim putem obavještavala vlasnike zemljišta ili posjednik zemljišta o 
obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta (oranica, ali i svih drugih 
obradivih površina, uključujući i okućnice), te o štetnim posljedicama  (novčane kazne, 
prekršajni postupak). 
 
 5. ZAKLJUČAK  
 

Područje Općine Lišane Ostrovičke  je u velikom dijelu pokriveno zelenim 
obradivim površinama, od čega su neke zapuštene godinama. Općina Lišane Ostrovičke  
će nastojati  aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo 
redovito obrađivanje i sprečavanje njihove zakorovljenosti.  
 

Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku Općine Lišane Ostrovičke. 
 
      

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Ivica Musić, dipl.ing. 
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Na temelju članka 24.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj:90/11) i  članka 3. 

Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti  načelnik Općine Lišane 

Ostrovičke  donosi  

 

O D L U K U 
o imenovanju ovlaštenih predstavnika Općine Lišane Ostrovičke - javnog naručitelja, 

 u postupcima javne nabave  bagatelne vrijednosti  za 2016. godinu  

 

 

Članak 1. 
Za ovlaštene predstavnike Općine Lišane Ostrovičke, kao javnog naručitelja, koji pripremaju i 

provode postupke javne nabave, temeljem Zakona o  javnoj nabavi imenuju se: 

 

1. Zdravko Nimac, bacc.oec., predsjednik 

2. Branko Nimac, član 

3. Zvonimir Radaš, član 

 

Članak 2. 
Ovlašteni predstavnici iz članka 1. ove Odluke obvezuju se na pripremu i provedbu svih 

postupaka javne nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti  za Općinu Lišane 

Ostrovičke, temeljem Zakona o javnoj nabavi, pripadajućih mu uredbi,  Odluke o provedbi 

postupka javne nabave bagatelne vrijednosti i  Plana nabave za proračunsku 2016. godinu. 

 

Članak 3. 
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika u provedbi postupka javne nabave bagatelne 

vrijednosti  su: 

1. Priprema i izrada dokumentacije za nadmetanje,kao podloga za izradu ponuda, temeljem  

Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama /"Narodne 

novine" br:10/12/, 

2. Vođenje evidencije o traženju dokumentacije za nadmetanje, 

3. Sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda, 

4. Sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, 

5. Sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, 

6. Sastavljanje prijedloga Odluka o odabiru ponude, 

 

Članak 4. 
Ovlašteni predstavnici naručitelja iz članka 1 ove Odluke, nisu u sukobu interesa u smislu 

članka 1.  Zakona o javnoj nabavi. 

 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Općine 

Lišane Ostrovičke. 

 

 

KLASA:022-05/16-01/8 

URBROJ:2198/29-16-1 

Lišane Ostrovičke,24.06.2016. 

 

NAČELNIK: 

 

Ivica Musić, dipl.ing. 
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Na temelju članka 4. Odluke o provedbi postupka javne nabave nabave bagatelne vrijednosti 

(„Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke“, broj 1/14.) i članka 46. Statuta Općine Lišane 

Ostrovičke („Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke“ broj: 1/13 i 2/13), Općinski 

načelnik  donosi 

 

 

ODLUKU 

o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti 

za nabavu izgradnje vodovodne mreže za društveni dom 

  

 

I  

Podaci o naručitelju: 

 

1. Naziv, sjedište i adresa: Općina Lišane Ostrovičke, Braština 41B, Lišane Ostrovičke 

2. OIB:85070536153 

 

                                                              II 

Predmet nabave: Izgradnja vodovodne mreže za društveni dom. 

 

III 

Postupak nabave će se provesti slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) 

gospodarska subjekta. 

 

IV 

Postupak nabave će Povjerenstvo imenovano Odlukom općinskog načelnika KLASA:022-

05/16-01/8; URBROJ:2198/29-16-1 od 24.06.2016.godine u sastavu: 

1. Zdravko Nimac, bacc.oec., predsjednik 

2. Branko Nimac, član 

3. Zvonimir Radaš, član 

 

                                                        V 

Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti koordiniraju 

pripremu i provođenje postupka nabave bagatelne vrijednosti, sudjeluju u postupku otvaranja, 

pregleda i ocijene ponuda, te obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom nabave bagatelne 

vrijednosti. 

 

 

KLASA:022-05/16-01/9 

URBROJ:2198/29-16-1 

Lišane Ostrovičke.,24.06.2016. 

 

NAČELNIK: 

 

Ivica Musić, dipl.ing. 
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«Službeni  glasnik Općine Lišane Ostrovičke» - Službeno glasilo Općine Lišane Ostrovičke 

Izdavač: Općina Lišane Ostrovičke – Urednik:  Ivica Musić 

Lišane Ostrovičke, Braština 41 B, telefon: 023/661-001 i 023/661-222 

www.lisane-ostrovicke.hr 
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