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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

 

  OPĆINA 

LIŠANE OSTROVIČKE 

     Općinski načelnik 

 

KLASA:022-05/19-01/19 

URBROJ: 2198/29-19-1 

Lišane O., 15.11.2019.  

 

 

Na temelju članka 12. Stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“  broj 120/16.), 

članka 3. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Lišane Ostrovičke 

(KLASA:022-05/17-01/07; URBROJ:2198/29-17-1 od 01. lipnja 2017. godine) i članka 46. 

Statuta Općine Lišane Ostrovičke („Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke“ broj: 1/13,  

2/13, 1/18 i 6/18),  Općinski načelnik  donosi 

 

 

 

 

ODLUKU 

o početku  postupka jednostavne nabave 

- Izgradnja sekundarne vodovodne mreže 

u naselju Lišane Ostrovičke 

 

 

 

Podaci o naručitelju: 

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

            2. OIB:85070536153 

 

                                                              II 

 

Predmet nabave: Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naselju Lišane Ostrovičke;  

evidencijski broj nabave: 48-19-JN. 

 

 

 

III 

Procijenjena vrijednost nabave: 496.000,00  kn bez PDV-a. 

 

 

IV 

 

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

gospodarska subjekta. 
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V 

 

Postupak nabave će provesti ovlašteno povjerenstvo naručitelja sukladno Pravilniku o 

jednostanoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Lišane Ostrovičke u sastavu: 

1. Anita Perica, predsjednik 

2. Branko Nimac, član 

3. Anka Kalcina, član. 

 

VI 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Lišane Ostrovičke“. 

 

 

 

  

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

 

Ivica Musić, dipl.ing. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
 

          OPĆINA 
LIŠANE OSTROVIČKE 
   Općinski načelnik 

 
KLASA:022-05/19-01/22 
URBROJ:2198/29-19-1 
Lišane Ostrovičke, 21. studenoga 2019. godine 
 
 
Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/15 i 118/18), Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16 
i 47/16 – ispravak) te članka 46. Statuta Općine Lišane Ostrovičke („Službeni glasnik Općine 
Lišane Ostrovičke“ broj 1/13, 2/13, 1/18 i 6/18), Općinski načelnik Općine Lišane Ostrovičke 
donosi 
 

ODLUKU 
o osnivanju i imenovanju 

Stožera civilne zaštite Općine Lišane Ostrovičke 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Lišane Ostrovičke te imenuje 
načelnik Stožera, zamjenik načelnika Stožera i članovi Stožera civilne zaštite. 
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje 
operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog 
događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama. 
 

Članak 2. 
Stožer civilne zaštite Općine Lišane Ostrovičke imenuje se u sljedećem sastavu: 
1. Načelnica Stožera: 

• Ivana Radaš, zamjenica Općinskog načelnika 
2. Zamjenik načelnika stožera: 

• Zdravko Nimac, bacc.oec. – Predsjednik Općinskog vijeća Općine Lišane Ostrovičke 
3. Članovi Stožera: 

• Ivica Starčević, str.spec.comm  - Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar 
• Mirko Erstić – Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije 
• Jelena Mijić – Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Zadar 
• Marinko Šunić – Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Benkovac 
• Mario Brzoja – načelnik policijske postaje Benkovac 
• Branko Nimac, Lišane Ostrovičke 
• Željka Mamić, Lišane Ostrovičke 
• Kristijan Plazina, Lišane Ostrovičke 
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Članak 3. 

Stožer civilne zaštite Općine Lišane Ostrovičke obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje 
i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i 
katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Općine Lišane 
Ostrovičke, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti 
i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite. 

 
Članak 4. 

Način rada Stožera civilne zaštite uređuje se Poslovnikom, kojeg je na temelju članka 21. 
stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18) ovlašten 
donijeti općinski načelnik. 
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Načelnik Stožera, odnosno osoba koju Načelnik stožera 
ovlasti. 
Pozivanje članova Stožera civilne zaštite provodi se sukladno Planu pozivanja Stožera civilne 
zaštite Općine Lišane Ostrovičke koji se nalazi u prilogu Poslovnika o radu Stožera civilne 
zaštite. 
 

Članak 4. 
Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća ili 
katastrofa rukovođenje preuzima načelnik Općine Lišane Ostrovičke. (izvršno tijelo jedinice 
lokalne samouprave). 
 

Članak 5. 
Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu Općine Lišane Ostrovičke. Jedinstveni 
upravni odjel Općine Lišane Ostrovičke obavlja administrativne i tehničke poslove, uvjete za 
rad Stožera osigurava Općina Lišane Ostrovičke. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Lišane 
Ostrovičke“. 
 
 

Općinski načelnik: 
 

Ivica Musić, dipl. ing. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 "Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke"  Lišane Ostrovičke,  29. studenog   2019. godine    Broj: 9/19



 

 

 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

 

         OPĆINA 
LIŠANE OSTROVIČKE 
   Općinski načelnik 

 
KLASA:022-05/19-01/23 

URBROJ: 2198/29-19-1 

Lišane O.,21.11.2019.  
 

 
Na temelju članka 30. st. 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99, 117/01, 36/02, 

96/03, 139/04, pročišćeni tekst 174/04, 38/09) i članka 46. Statuta Općine Lišane Ostrovičke 

(„Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke“ br. 1/13, 2/13, 1/18 i 6/18), općinski načelnik 

donosi  donosi 

 

 

ODLUKU 
o potvrđivanju zapovjednika  

Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Lišane Ostrovičke“ 
 
 
 

Članak 1. 
 

Za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Lišane Ostrovičke“ potvrđuje se 

Zdravko Nimac, OIB:44549564386, Lišane Ostrovičke 11, 23420 Benkovac, za razdoblje od 

28.10.2019. godine  do 28.10.2023. godine. 

 

 

Članak 2. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA:022-05/18-01/01; 

URBROJ:2198/29-18-1 od 02.01.2018. godine. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Lišane Ostrovičke“. 

 

 

 

 

Načelnik: 
 

                                                                     Ivica Musić, dipl.ing  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

 

         OPĆINA 
LIŠANE OSTROVIČKE 
   Općinski načelnik 

 
KLASA:022-05/19-01/24 

URBROJ: 2198/29-19-1 

Lišane O.,21.11.2019.  
 

 
Na temelju članka 30. st. 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99, 117/01, 36/02, 

96/03, 139/04, pročišćeni tekst 174/04, 38/09) i članka 46. Statuta Općine Lišane Ostrovičke 

(„Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke“ br. 1/13, 2/13, 1/18 i 6/18), općinski načelnik 

donosi  donosi 

 

 

ODLUKU 
o potvrđivanju  zamjenika zapovjednika  

Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Lišane Ostrovičke“ 
 
 
 

Članak 1. 
 

Za zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Lišane Ostrovičke“ potvrđuje 

se Mate Šegota, OIB:69017759983, Vukšić 63, 23422 Stankovci, za razdoblje od 

28.10.2019. godine  do 28.10.2023. godine. 

 

 

Članak 2. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA:022-05/18-01/02; 

URBROJ:2198/29-18-1 od 02.01.2018. godine. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Lišane Ostrovičke. 

 

 

 

 

Načelnik: 
 

                                                                     Ivica Musić, dipl. ing 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

 

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE 
OPĆINSKI NAČELNIK

  

 
KLASA:022-05/19-01/25 

URBROJ:2198/29-19-1 

Lišane Ostrovičke, 21. studenoga 2019. godine 

 

Na temelju Uredbe o registru državne imovine („Narodne novine“, broj 55/11), načelnik 

Općine Lišane Ostrovičke donosi 

 

 

ODLUKU 
o uspostavi Registra imovine  

Općine Lišane Ostrovičke 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom propisuje se način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra imovine 

Općine Lišane Ostrovičke (u daljnjem tekstu:Registar). 

 

Članak 2. 
Registar je popis nekretnina u vlasništvu Općine Lišane Ostrovičke. Podaci iz Registra ne 

predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni postupak. 

 

Članak 3. 
Registar uspostavlja i vodi Općina Lišane Ostrovičke. 

 

Članak 4. 
Općina Lišane Ostrovičke i općinski načelnik ovlašteni su tražiti i koristiti podatke o imovini 

Općine Lišane Ostrovičke iz evidencije nadležnog suda za područje Općine Lišane Ostrovičke 

(zemljišno knjižni odjel), tijela državne uprave, nadležnog područnog ureda za katastar, kao i 

drugih javnih evidencija radi uspostave Registra. 

 

Članak 5. 
Registar se javno objavljuje na internetskim stranicama Općine Lišane Ostrovičke. 

 

II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA 
 

Članak 6. 
Registar se vodi u elektroničkom obliku koji služi za objavu na internetskoj stranici Općine 

Lišane Ostrovičke i na papirnatom mediju za pismohranu Općine Lišane Ostrovičke. 
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Članak 7. 
Registar se sastoji od: 

• popisa nekretnina, 

• popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima 

 

POPIS NEKRETNINA 
 

Članak 8. 
Popis nekretnina sastoji se od popisa: 

• građevinskog zemljišta i građevina, 

• poljoprivrednog zemljišta, 

• šuma i šumskog zemljišta, 

• javnog vodnog dobra, 

• stambenih objekata, 

• poslovnih prostora, 

• nerazvrstanih cesta, 

• drugih nekretnina evidentiranih kao kapitalna imovina. 

 

Članak 9. 
Popis nekretnina sadržavat će podatke o nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički 

vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik Općina Lišane Ostrovičke, a osobito: 

• broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine, 

• broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, te broj poduloška ako 

postoji, 

• naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjižna čestica nalazi, 

• površinu zemljišnoknjižne čestice, 

• kulturu zemljišnoknjižne čestice, 

• vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko 

vlasništvo ili vanknjižno vlasništvo, udio u vlasništvu u slučaju suvlasništva ili 

zajedničkog vlasništva, drugi suvlasnici ili zajednički vlasnici u slučaju suvlasništva ili 

zajedničkog vlasništva, 

• titulara vlasništva, 

• podatke o teretima na nekretnini, 

• podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za nekretninu, 

• broj posjedovnog lista, 

• broj katastarske čestice iz posjedovnog lista, 

• naziv katastarske općine iz posjedovnog lista, 

• površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista, 

• nositelja prava i udio, 

• broj katastrarskog plana i katastarski plan za katastarsku česticu, 

• adresu katastarske čestice, 

• prostorno – plansku namjenu nekretnine i prostorni plan, 

• korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja nekretnine, 

• vrijednost nekretnine, 

• druge podatke. 
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POPIS VLASNIČKIH UDJELA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 
 

Članak 10. 
Popis vlasničkih udjela u trgovačkim društvima sastoji se od popisa: 

• dionica, i 

• poslovnih udjela 

 

POPIS DIONICA 
 

Članak 11. 
U popis dionica upisuju se dionice trgovačkih društava čiji je imatelj Općina, odnosno pravne 

osobe kojih je osnivač Općina. Općina Lišane Ostrovičke za sada nema u svom vlasništvu 

dionice trgovačkih društava. 

 

Članak 12. 
Popis dionica sadržavat će podatke o dionicama trgovačkih društava čiji je imatelj Općina, 

odnosno pravne osobe kojih je osnivač Općina, a osobito: 

• naziv dioničkog društva ili pravne osobe, 

• sjedište dioničkog društva, 

• oznaka vrijednosnog papira, 

• OIB dioničkog društva, 

• temeljni kapital dioničkog društva, 

• izdana količina dionica, 

• nominalna vrijednost dionice, 

• vlasništvo Općine u temeljnom kapitalu dioničarskog društva, 

• postotak vlasništva Općine u dioničkom društvu, 

• vlasništvo ostalih imatelja u temeljnom kapitalu dioničkog društva, 

• postotak vlasništva ostalih imatelja u dioničkom društvu ili pravne osobe 

 

POPIS POSLOVNIH UDJELA 
 

Članak 13. 
U popis poslovnih udjela upisuju se poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je suvlasnik 

Općina Lišane Ostrovičke. 

 

Članak 14. 
Popis poslovnih udjela sadržavat će podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je 

suvlasnik Općina Lišane Ostrovičke, a osobito: 

• naziv trgovačkog društva, 

• sjedište trgovačkog društva, 

• OIB trgovačkog društva, 

• temeljni kapital trgovačkog društva, 

• vlasništvo Općine Lišane Ostrovičke u temeljnom kapitalu trgovačkog društva, 

• postotak vlasništva Općine Lišane Ostrovičke u trgovačkom društvu, 

• vlasništvo ostalih imatelja u temeljnom kapitalu trgovačkog društva, 

• postotak vlasništva ostalih imatelja u trgovačkom društvu. 
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III. UNOS PODATAKA U REGISTAR 
 

Članak 15. 
Općina Lišane Ostrovičke dužna je na dan donošenja Izvješća o izvršenju proračuna za 

prethodnu godinu izvijestiti Općinsko vijeće o nekretninama u vlasništvu Općine Lišane 

Ostrovičke koje koristi Općina, kao i o svim drugim nekretninama koje se koriste na temelju 

ugovora o zakupu, ugovora o najmu ili ugovora o korištenju. Sve podatke o promjenama u 

stjecanju, otuđenju i raspolaganju nekretninama tijekom kalendarske godine, Općina Lišane 

Ostrovičke dužna je pravovremeno ažurirati u Registru, a najkasnije do 31.12. tekuće godine. 

 

IV. DINAMIKA USPOSTAVE REGISTRA 
 

Članak 16. 
Općina Lišane Ostrovičke će nakon stupanja na snagu ove Odluke započeti izradu Registra. 

Nakon provjere svih podataka unesenih u Registar, isti će se objaviti na internetskoj stranici 

Općine Lišane Ostrovičke. 

 

V. STUPANJE NA SNAGU 
 

Članak 17. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Lišane Ostrovičke“. 

 

 

Općinski načelnik: 
 

  Ivica Musić, dipl. ing. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

 
        OPĆINA 
LIŠANE OSTROVIČKE 
 Općinski načelnik 

 
KLASA: 022-05/19-01/19 

URBROJ: 2198/29-19-8 

Lišane Ostrovičke, 29. studenoga 2019. godine 

 

Na temelju članka 46. Statuta  Općine  Lišane Ostrovičke  („Službeni glasnik Općine Lišane 

Ostrovičke“  broj 1/13, 2/13, 1/18 i 6/18)  i  Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i 

radova  Općine Lišane Ostrovičke (KLASA:022-05/17-01/07; URBROJ:2198/29-17-1 od 01. 

lipnja 2017. godine)  Općinski načelnik  Općine   Lišane Ostrovičke  d o n o s i 

 

 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave: 

Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naselju Lišane Ostrovičke 
 
 

I. 
             Naručitelj Općina Lišane Ostrovičke, Braština 41 B, 23420 Lišane Ostrovičke, 

OIB:85070536153,  temeljem članka 3.  Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i 

radova u Općini Lišane Ostrovičke pokrenuo je postupak prikupljanja ponuda  kao način 

nabave predmetnih radova. 

 

     Predmet nabave je: Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naselju Lišane 

          Ostrovičke. 

     

 

      Evidencijski broj nabave: 48-19-JN 

 

II. 
             Procijenjena vrijednost nabave je 496.000,00 kn, a planirana sredstva su osigurana u 

proračunu Općine Lišane Ostrovičke. 

 

III. 
             Sukladno  Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 28. studenoga 2019. godine, 

ponudu je dostavio sljedeći ponuditelj: 

 

1. CESTOGRADNJA d.o.o., Mitrovići 1, Zelengrad, 23450 Obrovac 
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Nakon  pregleda  i  ocjene jedne pristigle  ponude odabire se  ponuda  ponuditelja 

CESTOGRADNJA d.o.o., Mitrovići 1, Zelengrad, 23450 Obrovac. 
Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: 

- ponuda dostavljena od sposobnog ponuditelja, ocijenjena prihvatljivom, 

- ponuda sukladna dokumentaciji za nadmetanje, 

- ponuda sukladna kriteriju odabira – cijena kao kriterij za određivanje ekonomski 

najpovoljnije ponude. 

 
IV.            

            Rok mirovanja sukladno članku 306. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi: ne primjenjuje 

se jer je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i 

odabrana. Naručitelj će sklopiti Ugovor o izvođenju građevinskih radova za izgradnju 

sekundarne vodovodne mreže u naselju Lišane Ostrovičke s najpovoljnijim ponuditeljem 

CESTOGRADNJA d.o.o., 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  405. stavak 1.  Zakona o javnoj  

nabavi  ("Narodne  novine"  br.  120/16)  izjaviti  žalbu  Državnoj  komisiji  za kontrolu 

postupaka javne nabave,  Koturaška cesta 43/IV,  10000 Zagreb,  u roku od 10 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 Općini Lišane Ostrovičke na dokaziv način.  

 

 

 

 

 
 

                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK: 
                        

                                                                                                               Ivica Musić, dipl.ing. 
 
 
                                

Prilozi: 
1. Zapisnik o   pregledu i ocjeni ponuda 

 

Dostaviti: 
1. CESTOGRADNJA d.o.o., Mitrovići 1, Zelengrad, 23450 Obrovac 

2. Pismohrana, ovdje 
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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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