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ŽUPAN

KLASA: 012-03/18-01/1

URBROJ: 2198/1-01-18-2

Zadar, 8. ožujka 2018. godine

 

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 27. Statuta Zadarske
županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18) župan Zadarske županije
dana 8. ožujka 2018. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se pravila, uvjeti i
postupci Zadarske županije (u daljnjem tekstu: Županija) u provođenju postupaka jednostavne nabave.

Članak 2.

Jednostavna nabava je nabava roba i usluga te provedba projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od
200.000,00 kuna, te nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna na koje se ne primjenjuju odredbe
Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon).

U provedbi postupaka jednostavne nabave, osim ovog Pravilnika, Županija je obvezna  primjenjivati i druge zakone,
podzakonske propise, te akte  koji se odnose na pojedini predmet nabave.

Članak 3.

Postupci jednostavne nabave u smislu ovog Pravilnika dijele se na:

1. postupke nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna,
2. postupke nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna i manja od 200.000,00 kuna za

nabavu robe i usluga, odnosno manja od 500.000,00 kuna za nabavu radova.

Članak 4.

Prilikom provedbe postupaka iz članka 3. ovog Pravilnika, Županija je obvezna, u odnosu na sve gospodarske subjekte,
voditi računa o načelima javne nabave, te mogućnosti primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Prilikom određivanja predmeta nabave, Županija je dužna postupati u duhu dobrog gospodarstvenika, te ne smije biti
osmišljena s namjerom izbjegavanja primjene Zakona ili postupaka propisanih ovom Pravilnikom.

Za provedbu jednostavne nabave koristi se za to predviđena aplikacija, koja između ostaloga sadrži standardizirane
obrasce, a koji se primjenjuju sukladno Uputi za rad u aplikaciji.

Članak 5.

O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona.

Članak 6.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.
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PREDMET NABAVE

Članak 7.

U postupcima jednostavne nabave, predmet nabave se mora opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji
osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koji su postavljeni.

Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu.

U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude.

Predmet nabave se određuje na način da predstavlja, tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i drugu objektivno
odredivu cjelinu.

Procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku početka postupka jednostavne nabave, ukoliko je
primjenjivo. Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu
vrijednost (PDV-a), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora.

 

PRIPREMA I POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 8.

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom (u daljnjem tekstu: Odjel) provodi sve postupke jednostavne
nabave za potrebe upravnih odjela čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

Članak 9.

Postupak jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna pokreće se pod uvjetom
da je nabava planirana u planu nabave za proračunsku godinu.

Ukoliko jednostavna nabava nije planirana u planu nabave, upravni odjeli obvezni su Odjelu uputiti zahtjev za izmjenu/
dopunu plana nabave.

Članak 10.

Priprema i pokretanje postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna u nadležnosti je upravnog
odjela koje je Proračunom utvrđeno kao nositelj sredstava.

Postupak jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna i manja od 200.000,00
kuna za nabavu robe i usluga, odnosno manja od 500.000,00 kuna za nabavu radova odobrava se na temelju Zahtjeva za
pokretanjem postupka jednostavne nabave (u daljnjem tekstu: Zahtjev) ovjerenog od pročelnika upravnog odjela kojemu
je jednostavna nabava potrebna.

Za potrebe provedbe jednostavnih nabava iz stavka 2. ovog članka župan donosi Odluku o imenovanju Stručnog
povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave.

U Stručno povjerenstvo imenuju se minimalno dva (2) člana. Pročelnik Upravnog odjela koji podnosi Zahtjev može
predložiti jednog (1) člana u Stručno povjerenstvo.

Obrazac Zahtjeva za pokretanje postupka jednostavne nabave (Prilog 1.) sastavni je dio ovog Pravilnika.

 

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST MANJA OD
20.000,00 KUNA

Članak 11.

Nabava roba, usluga i radova  procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna provodi upravni odjel koji imaju potrebu za
predmetnom nabavom izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora, na temelju jedne ili više dostavljenih ponuda.

Članak 12.
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Narudžbenica, ovisno o predmetu nabave, obvezno sadrži podatke o: upravnom tijelu koji izdaje narudžbenicu, stavka
proračuna, vrsta roba/ radova/ usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinice mjere, količina, jediničnih
cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja gospodarskom subjektu.

Obrazac Narudžbenice (Prilog 2.) sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 13.

Za nabave iz članka 11. ovog Pravilnika može se sastaviti ugovor ukoliko se radi o uslugama ili isporukama koje traju ili
je zbog samog predmeta nabave potrebno detaljnije opisati međusobne odnose.

Ugovor obvezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu sklapanja ugovora, cijeni i ostalim
bitnim sastojcima ugovora sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Narudžbenica koja se izdaje na temelju ugovora obvezno sadrži podatak o nazivu ugovora, klasa i urbroj, a redni broj
narudžbenice pojedinačno za svaki ugovor počinje od broja 1.

Obrazac Narudžbenice (Prilog 3.) sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 14.

Upravni odjel koji ima potrebu za nabavom dužan je prije izdavanja narudžbenice ili sklapanja ugovora internom
komunikacijom sa Odjelom provjeriti postoji li zahtjev za istim predmetom nabave u drugom upravnom odjelu, s ciljem
izbjegavanja kršenja odredbi ovog Pravilnika, odnosno provođenja drugačijeg postupka nabave u odnosu na procijenjenu
vrijednost nabave.

Odjel će, nakon obavljene provjere, obavijestiti upravni odjel koji pokreće nabavu o mogućnosti izdavanja narudžbenice
ili sklapanja ugovora, te narudžbenici dodijeliti slijedeći redni broj.

Narudžbenicu ili ugovor potpisuje i ovjerava pročelnik upravnog odjela kojem je nabava potrebna, te istu obvezno
dostavlja Odjelu elektroničkim putem u PDF formatu.

 

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI
VEĆA OD 20.000,00 KUNA I MANJA OD 200.000,00 KUNA ZA NABAVU ROBE, USLUGA I PROJEKTNIH
NATJEČAJA, ODNOSNO MANJA OD 500.000,00 KUNA ZA NABAVU RADOVA

Članak 15.

Za postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna
za nabavu robe i usluga, odnosno manje od 500.000,00 kuna za nabavu radova pročelnik upravnog odjela kojemu je
jednostavna nabava potrebna dostavlja Odjelu, Zahtjev i troškovnik (ako je primjenjivo) elektroničkim putem u PDF
formatu, najkasnije 10 dana prije objave poziva za podnošenje ponuda.

Po zaprimanju zahtjeva Odjel izrađuje, a župan donosi Odluku iz članka 10. stavak 3. ovog Pravilnika.

Članak 16.

Postupci iz članka 15. ovog Pravilnika provode se javnim prikupljanjem ponuda objavljivanjem Poziva na dostavu
ponude (u daljnjem tekstu: Poziv) svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na mrežnoj stranici Županije
www.zadarska-zupanija.hr/ (javna nabava).

Istovremeno s objavom Poziva na mrežnoj stranici Županije, Poziv se može uputiti određenom broju gospodarskih
subjekata na prijedlog upravnog odjela koji je pokrenuo nabavu. Poziv se upućuje na način koji omogućuje dokazivanje
da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
potvrda e -mailom).

Poziv se može objaviti i u Elektroničkom oglasniku javne nabave (u daljnjem tekstu: EOJN) ovisno o prirodi predmeta
nabave i razini tržišnog natjecanja.

Sve pristigle ponude, bez obzira kako je poziv upućen, imaju jednak status u postupku pregleda i ocjene pristiglih
ponuda.

Članak 17.

http://www.zadarska-zupanija.hr/
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Iznimno odredbama iz članka 16. stavka 1. ovog Pravilnika, a ovisno o prirodi predmeta jednostavne nabave i razini
tržišnog natjecanja, Poziv za dostavu ponude može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u
slučajevima:

1) kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju
posebnih zakona i dr. propisa,

2) kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, usluga oglašavanja, medijskih
usluga, usluga promidžbe, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga,
konzervatorskih usluga, usluga vještaka, 

3) kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, povezanih funkcionalnih ili prostornih
cjelina,

4) kao i u slučaju provedbe jednostavne nabave koja zahtjeva žurnost, uzrokovane događajima koji se nisu mogli
predvidjeti.

Članak 18.

Poziv mora sadržavati najmanje:

- naziv naručitelja,

- evidencijski broj nabave,

- opis predmeta jednostavne nabave,

- tehničku specifikaciju (ako je primjenjivo),

- troškovnik (ako je primjenjivo),

- kriterij za odabir ponude,

- uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži),

- uputu o ispravnom načinu izrade ponude,

- rok za dostavu ponude (datum i sat) i način dostavljanja ponuda,

- naznaku koja se stavlja na kovertu sa ponudom, da se ponuda ne smije otvarati prije roka za dostavu ponuda,

- informaciju o kontakt osobama (broj telefona, adresa elektroničke pošte),

- predložak Ponudbenog lista.

Članak 19.

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5 dana od dana objave Poziva.

Ponude se zaprimaju na dokaziv način (e- mail, telefaks, osobna dostava, poštom).

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pravovremeno pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima iz
Poziva.

Pravovremeno pristigle ponude otvaraju se prema redoslijedu zaprimanja iz Upisnika o zaprimanju ponuda.

Ponuda mora sadržavati:

- Ponudbeni list - popunjen, pečatiran i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja,

- Troškovnik - popunjen, pečatiran i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja (ukoliko je primjenjivo)

- Ostalu potrebnu dokumentaciju koja je tražena u Pozivu.

Prilikom zaprimanja ponude upisuje se redni broj, datum i vrijeme zaprimanja ponude, te se u upisnik o zaprimanju
ponuda upisuju ponude prema redoslijedu zaprimanja.
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Kod postupaka jednostavne nabave otvaranje ponuda nije javno.

Članak 20.

Nakon otvaranja ponuda, Stručno povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva, te
sastavlja Zapisnik.

Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke o odabiru/ poništenju.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja Odluke o odabiru, Stručno povjerenstvo
može od ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o jednostavnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih
preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi u Pozivu.

Članak 21.

Na temelju Zapisnika, Stručno povjerenstvo predlaže županu donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju
postupka jednostavne nabave.

Odluku iz stavka 1. ovog članka potpisuje župan.

Odluku o odabiru/poništenju zajedno sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, Stručno povjerenstvo dostavlja
ponuditeljima objavom na mrežnoj stranici Županije u roku 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Dostava se
smatra obavljenom istekom dana objave.

Članak 22.

U slučaju objave poziva na dostavu ponuda za jednostavnu nabavu u EOJN, daljnji postupak jednostavne nabave provodi
se odgovarajućom primjenom zakonskih i podzakonskih propisa o elektroničkom oglasniku javne nabave Republike
Hrvatske.

U slučaju izmjene zakonskih propisa kojima bi se propisala obvezna objava jednostavnih nabava u EOJN, Županija je
dužna primijeniti navedeni način objave i sredstvo komunikacije.

Članak 23.

Pročelnik upravnog odjela koji je podnio Zahtjev odgovoran je za pripremu ugovora/ narudžbenice, koji moraju biti u
skladu s uvjetima određenima u Pozivu na dostavu ponude i odabranom ponudom. Ugovor s odabranim ponuditeljem
sklapa župan.

Za izvršavanje ugovornih obveza odgovoran je pročelnik iz stavka 1. ovog članka.

Preslika ovjerenog ugovora/ narudžbenice obvezno se dostavlja u Odjel koji vodi evidenciju izdanih narudžbenica i
sklopljenih ugovora.

Za potrebe vođenja registra ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od
20.000,00 kuna Odjel će prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci zatražiti izvješće o izvršenju ugovora.

 

ŽALBA

Članak 24.

Na postupak provedbe jednostavne nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.

 

PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EUROPSKE UNIJE

Članak 25.

Jednostavna nabava koja se obavlja podugovaranjem u projektima sufinanciranim od strane Europske unije, provodi se
sukladno obvezama ugovora o bespovratnim sredstvima za pojedini projekt.

 

ZAVRŠNE ODREDBE
Č



3/9/2018 Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18 od 09.03.2018. -- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

6/6

Članak 26.

Ovaj Pravilnik kao i sve njegove daljnje izmjene i dopune, objavit će se na mrežnim stranicama Županije.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik Zadarske
županije” broj: 5/17).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“, osim članka 4.
stavka 3. ovog Pravilnika, koji stupa na snagu kada se za to ostvare tehnički uvjeti.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.

Prilog 1.

 

Prilog 2.

 

Prilog 3.

https://glasnik.zadarska-zupanija.hr/images/glasnici/2018/5/PRILOG%201..pdf
https://glasnik.zadarska-zupanija.hr/images/glasnici/2018/5/PRILOG%202..pdf
https://glasnik.zadarska-zupanija.hr/images/glasnici/2018/5/PRILOG%203..pdf


PRILOG 1. 

ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 
 

 
Naziv Upravnog tijela:  _______________________________________________ 
Zadar, ______________________ 
 

 
1. Naziv predmeta nabave    

 

 
2. Evidencijski broj nabave 

 

 
3. Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) 

 

 
4. Ukupna vrijednost (s PDV-om) u kn 

 

5. Osigurana sredstva 
 

pozicija:  

6. Detaljan opis predmeta nabave, 
tehnički i drugi uvjeti1 

 

7. Mjesto izvođenja radova/ isporuke 
robe/ pružanja usluge 

 

8. Rok izvođenja radova/ isporuke 
robe/ pružanja usluge 

 

9. Naziv i sjedište gospodarskih 
subjekata kojima će se poslati upit za 
ponudu  

1. Naziv, adresa, OIB… 
 

10. Primjenjuje li se članak 17.  
Pravilnika o provedbi postupka 
jednostavne nabave (DA/NE)  

 

11.Rok isporuke robe, izvršenja 
usluga ili izvođenja radova 

 

12. Prilozi: (troškovnik, tehničke 
specifikacije, projektni zadaci, skice, 
katalozi) 

 

13. Za člana Stručnog povjerenstva od 
strane Odjela predlaže se: 

 

 Ime,prezime i funkcija Potpis: 

 
Nabavu predložio/la: 
 

 
 

 

 
Datum: 

 

 
 
 
 



1 - Predmet nabave mora biti opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava 
usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koji su postavljeni. Opis predmeta nabave ne smije 
pogodovati određenom gospodarskom subjektu. U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti 
koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude. Predmet nabave se određuje na 
način da predstavlja, tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i drugu objektivno odredivu 
cjelinu. 
 



Pozicija: 

R.B. Jed. CIJENA IZNOS

mjere (bez PDV-a) (cijena x količina)

Rok isporuke:

Način otpreme:

Način plaćanja:

M.P.

PRILOG 2.

ZADARSKA ŽUPANIJA 

BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8, 

23000 ZADAR                    

OIB; 56204655363               

IBAN: 4024070001800013007

NARUČUJEMO:

Naručena dobra/usluge isporučiti na:

(Upravni odjel)

ISPORUČITELJ (PRODAVATELJ) - 

naziv, adresa, mjesto

NARUDŽBENICA  br.

KUPAC (PRIMATELJ)

Količina
TRGOVAČKI NAZIV DOBRA - USLUGE

OIB:                                

ŽIRO RAČUN:

Nadnevak:

(potpis ovlaštene osobe)

(vježbenička tvrtka)



Pozicija: 

Ugovor:

Klasa: Urbroj:

R.B. Jed. CIJENA IZNOS

mjere (bez PDV-a) (cijena x količina)

Rok isporuke:

Način otpreme:

Način plaćanja:

M.P.

PRILOG 3.

(potpis ovlaštene osobe)

NARUČUJEMO:

ISPORUČITELJ (PRODAVATELJ) - 

naziv, adresa, mjesto

NARUDŽBENICA  br.

KUPAC (PRIMATELJ)

Naručena dobra/usluge isporučiti na:

(Upravni odjel)

Količina
TRGOVAČKI NAZIV DOBRA - USLUGE

OIB:                                

ŽIRO RAČUN:

Nadnevak:

ZADARSKA ŽUPANIJA 

BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8, 

23000 ZADAR                    

OIB; 56204655363               

IBAN: 4024070001800013007

(vježbenička tvrtka)
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ŽUPAN

KLASA: 230-01/18-01/1

URBROJ: 2198/1-01-18-8

Zadar, 8. ožujka 2018. godine

 

Na temelju članka 33. Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17), članka 17. Odluke o financiranju
programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije („Službeni
glasnik Zadarske županije“ broj 22/15) i članka 27. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj
15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18) župan Zadarske županije dana 8. ožujka 2018. godine, donosi

 

O D L U K U

 

I.

Ovom Odlukom odobravaju se potpore za programe i projekte udruga pristiglih na Javni poziv za prijavu programa i 
projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2018. godinu
na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje zdravstva, socijalne skrbi i
humanitarnog rada.

II.

Sredstva za financiranje programa i projekata udruga u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za
2018. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade u Aktivnosti A2605-01-Donacije
udrugama građana, raspoređuju se na sljedeće udruge:

Rb N a z i v   u d r u g e Iznos potpore

1. Matica umirovljenika Zadarske županije 30.000,00

2.       Udruga slijepih Zadarske županije 25.000,00

3.         Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Zadarske županije 25.000,00

4.         Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije 24.000,00

5.         Udruga osoba oštećena sluha Zadar 20.000,00

6.         Udruga za autizam Zadar 10.000,00

7.         Udruga za ranu intervenciju Zadarske županije „Koračić“ 10.000,00

8.         Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije 10.000,00

9.         Udruga za Down sindrom Zadarske županije 10.000,00
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10.      Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji „PORAT“ 10.000,00

11.      Zajednica Mondo Nuvo Onlus Zadar 10.000,00

12.      Udruga invalida i osoba s teškoćama u razvoju “ZAJEDNO“ Benkovac 5.000,00

13. Udruga za osteoporozu Zadar 5.000,00

14. Zadarska dijabetička udruga 5.000,00

15. Udruga za razvoj potencijala Humani studio Zadar 5.000,00

16. Udruga Cukrići Zadar 5.000,00

UKUPNO 209.000,00

III.

Na temelju ove Odluke sa udrugama iz točke II. ove Odluke sklopit će se pojedinačni ugovori kojima se uređuju
međusobna prava i obveze u svezi odobrenih potpora sukladno Odluci o financiranju programa i projekata od interesa za
opće dobro koje provede udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj
22/15).

IV.

Isplata financijske potpore udrugama iz točke II. ove Odluke vršit će se u jednakim mjesečnim ratama počevši od
mjeseca sklapanja ugovora do konca 2018. godine.

V.

Zadarska županija će u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke, na svojim mrežnim stranicama javno objaviti rezultate
Javnog poziva iz točke I. ove Odluke s podacima o udrugama, programima i projektima kojima su odobrene potpore i
iznosima potpora, čime se sve udruge smatraju obaviještene o rezultatima Javnog poziva.

VI.

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, i biti će objavljena u „Službenom glasniku  Zadarske županije“.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 230-01/18-01/2

URBROJ: 2198/1-01-18-8

Zadar, 8. ožujka 2018. godine

 

Na temelju članka 17. stavak 2. Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 22/15) i članka 27. Statuta
Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18) župan
Zadarske županije dana 8. ožujka 2018. godine, donosi

 

O D L U K U

 

I.

Ovom Odlukom odobravaju se potpore za programe i projekte udruga pristiglih na Javni poziv za prijavu programa i
projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2018.
godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje promicanja vrijednosti
Domovinskog rata i antifašističke borbe te promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih
prava i temeljnih sloboda.

II.

Sredstva za financiranje programa i projekata udruga u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za
2018. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade aktivnost A-2605-01 - donacije
udrugama građana, pozicija 517- civilne udruge, raspoređuju  se na sljedeće udruge:

Redni
broj

N A Z I V   U D R U G E
IZNOS POTPORE

(KUNA)

1.
Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog
rata, Zadarske županije (HVIDRA ZŽ) 53.000,00

2.
Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Republike Hrvatske,  Zadar 42.000,00

3.
Županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca
Domovinskog rata Zadarske županije 40.000,00

4.
Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata
Zadarske županije 31.000,00

5.
Udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata
Zadarske županije 30.000,00

6.
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
Zadarske županije 30.000,00
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7. Zajednica Udruga antifašističkih boraca i antifašista
Zadarske županije

25.000,00

8.
Udruga dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata 112.
brigade 16.000,00

9. Udruga specijalaca Domovinskog rata "Poskoci" Zadar 15.000,00

10. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, podružnica  Zadar 15.000,00

11.
Udruga dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata 7.
Domobranske pukovnije Zadar 15.000,00

12. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Zadar 15.000,00

13.
Hrvatski domobran - Udruga ratnih veterana Hrvatske,
Ogranak Zadar 15.000,00

14.
Udruga dragovoljaca Hrvatske ratne mornarice iz
Domovinskog rata Zadar 15.000,00

 15.
Udruga  veterana Vojne policije sudionika Domovinskog
rata Zadarske županije 15.000,00

16.
Udruga ratnih veterana 9. Gardijske brigade „Vukovi“
podružnica Benkovac 14.000,00

17.
Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite
okoliša i održivog razvoja „Eko Zadar“ 12.000,00

18. Udruga prvi Hrvatski redarstvenik, podružnica Zadar 10.000,00

19.
Zajednica udruga veterana Vojne policije iz Domovinskog
rata RH 10.000,00

20.
Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata –
DONAT Zadar 7.000,00

21. Moto klub 4. Gardijska - Split 5.000,00

22.
Udruga dragovoljaca i simpatizera Hrvatskih obrambenih
snaga Hrvatske vojske Zadarske županije  5.000,00

 UKUPNO: 435.000,00

III.

Na temelju ove Odluke sa udrugama iz točke II. ove Odluke sklopit će se pojedinačni ugovori kojima se uređuju
međusobna prava i obveze u svezi odobrenih potpora sukladno Odluci o financiranju programa i projekata od interesa za
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opće dobro koje provede udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj
22/15).

IV.

Isplata financijske potpore iz točke II. ove Odluke vršit će se u jednakim mjesečnim ratama počam od mjeseca sklapanja
ugovora iz točke III. ove Odluke do konca 2018. godine.

V.

Zadarska županija će u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke, na svojim mrežnim stranicama javno objaviti rezultate
Javnog poziva iz točke I. ove Odluke s podacima o udrugama, programima i projektima kojima su odobrene potpore i
iznosima potpora, čime se sve udruge smatraju obaviještene o rezultatima Javnog poziva.

VI.

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, i biti će objavljena u „Službenom glasniku  Zadarske županije“.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 320-01/16-02/1

URBROJ: 2198/1-01-18-10

Zadar, 8. ožujka 2018. godina

 

Temeljem članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka 25. stavak 1. Odluke o izvršavanju
proračuna Zadarske županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 20/17), članka 28. Statuta
Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18) i pribavljenog
pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/16-01/53; URBROJ: 525-07/0882-18-15 od 12. veljače
2018. godine) župan Zadarske županije dana 8. ožujka 2018. godine, donosi

 

IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA POTPORA RURALNOM RAZVOJU NA

PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE (2016.-2020. GODINA)

 

Članak 1.

U Programu potpora ruralnom razvoju na području Zadarske županije (2016.-2020. godina) („Službeni glasnik Zadarske
županije“ broj  11/16) u članku 2. stavak 4. iza riječi „Uredba“ dodaju se riječi „komisije (EU) br.“, a iza riječi
„1407/2013“ dodaju se riječi „od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013).“

Članak 2.

U članku 6. U točki 7. riječi „maksimalan iznos do 20.000,00 kn dokumentiranih troškova po organizatoru sajma ili
manifestacije u županiji“ zamjenjuju se riječima “sufinancira se do 50% ukupnih dokumentiranih troškova, a maksimalno
do 30.000,00 kn po organizatoru sajma ili manifestacije u županiji.“

U točki 8. iza riječi „Potpora 8:“ dodaju se riječi „Sufinancira se do 50% ukupnih dokumentiranih troškova.“

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Tražitelj potpore mora ispuniti sljedeće uvjete:

1. Predmet dodjele potpore mora se obavljati na području Zadarske županije.

2. Tražitelj nema nepodmirenih obveza prema državi i Zadarskoj županiji.

3. Tražitelj mora financirati troškove koji su predmet ovog Programa.

4. Sufinancirati se mogu troškovi nastali i plaćeni od prvog dana po isteku roka Javnog poziva za podnošenje Zahtjeva za
dodjelu sredstava potpora iz područja ruralnog razvoja Zadarske županije za prethodnu godinu do zadnjeg dana roka
Javnog poziva za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ruralnog razvoja Zadarske županije za
tekuću godinu.

5. Tražitelj potpore se može prijaviti na najviše dvije mjere za koje je maksimalan iznos koji se može odobriti 40.000,00
kuna.“

6. Ako se podnositelj zahtjeva prijavi dva puta na istu mjeru, uzet će se u obzir datum zaprimanja zadnjeg zahtjeva.

7. Tražitelju ne smije biti blokiran poslovni račun zadnji mjesec od predaje zahtjeva za potporom.
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8. Tražitelj potpore koji je nositelj ili član OPG-a mora biti upisan u Upisnik, a za MJERE: 1, 2, 3, 5.1. 9., zemljišna
parcela mora biti registrirana u ARKOD sustavu.

9. Mladim poljoprivrednicima između 18 i 40 godina u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, a koji su nositelji
poljoprivrednog gospodarstva sufinancira se dodatnih 20% na ukupni iznos odobrene potpore.

10. Ekološki certificiranim proizvođačima za mjeru 7. i 8. sufinancira se dodatnih 20% na ukupni iznos odobrene
potpore.

11. Poljoprivrednicima, koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva, a koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na
području otoka koji je u nadležnosti JLS na kopnu ili na otoku koji je u nadležnosti JLS s nekog drugog otoka (s adresom
sjedišta gospodarstva na navedenom području) sufinancira se dodatnih 20% na ukupan iznos odobrene potpore.

12. Tražitelji potpore, koji ispunjavaju uvjete za sufinanciranje dodatnih 20 % na ukupan iznos odobrene potpore, imaju
pravo na jedan iznos bonusa od 20% na ukupan iznos odobrene potpore, odnosno postoci se ne zbrajaju.

13. Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

14. Minimalni iznos pojedinačnog računa mora biti veći od 100,00 kn s PDV-om.

15. Svi priloženi računi moraju imati potvrdu o plaćanju.

16. Cijeli iznos računa mora biti plaćen, inače se račun ne uvažava.

17. U Obrascu-Zahtjev za prijavu potrebno kod Opisa predmeta sufinanciranja/projekta detaljnije obrazložiti predmet
sufinanciranja, dok kod Predmeta sufinanciranja označiti predmet sufinanciranja i traženi iznos.“

Članak 4.

U članku 9. u točki 6. riječi „PRR RH“ zamjenjuju se riječima „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.“.

Članak 5.

U članku 11. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

„Pravo na prigovor na Odluku o odobrenju potpora se može podnijeti isključivo na proceduralnu povredu natječajnog
postupka, dok se ne može podnijeti na sadržaj odluke o neodobravanju sredstava ili visini sredstava.“

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7. i 8. 

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske
županije“.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 322-05/18-01/1

URBROJ: 2198/1-01-18-39

Zadar, 8. ožujka 2018. godine

 

Temeljem članka 70. stavak 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17), članka 27. Statuta Zadarske
županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 07/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18) župan Zadarske
županije dana 8. ožujka 2018. godine, donosi    

 

ODLUKU

o imenovanju osobe odgovorne za dobrobit životinja

za područje Zadarske županije

 

I.

Olja Radulić, savjetnica za ruralni i otočni razvoj u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo,
ruralni i otočni razvoj Zadarske županije, određuje se za osobu odgovornu za dobrobit životinja za područje Zadarske
županije.

II.

Osoba iz točke I. ove Odluke članica je Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja za
područje Zadarske županije te ima prava i obveze određene Zakonom o zaštiti životinja i propisima donesenim na temelju
Zakona.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 322-05/18-01/1

URBROJ: 2198/1-01-18-40

Zadar, 8. ožujka 2018. godine

 

Temeljem članka 70. stavak 1. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17) članka 27. Statuta Zadarske
županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 07/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18) župan Zadarske
županije dana 8. ožujka 2018. godine, donosi     

 

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz

područja zaštite životinja

 

I.

Osniva se Koordinacijska radna skupina za primjenu propisa iz područja zaštite životinja za područje Zadarske županije
(u daljnjem tekstu: Koordinacijska radna skupina).

II.

U  Koordinacijske radnu skupinu imenuju se:

1. Šime Mršić, Zadarska županija, predsjednik,

2. Daniel Segarić, Zadarska županija, zamjenik predsjednika,

3. Mario Pešut, Grad Zadar, član,

4. Robertino Dujela, Grad Zadar, član

5. Hrvoje Raspović, Grad Biograd, član,

6. Željko Katuša, Grad Benkovac, član,

7. Ivo Surić, Grad Nin, član,

8. Marija Radoslović, Grad Pag, članica,

9. Milan Rastović, Općina Gračac, član,

10. Leonardo Rončević, Općina Jasenice član,

11. Tino Kurtin, općina Kali, član,

12. Anđela Paladina, Općina Kolan članica,

13. Josip Burčul, Općina Kukljica, član,

14. Ivana Radaš, Općina Lišane Ostrovičke, članica,

15. Joso Klapan, Općina Novigrad, član,

16. Dalibor Kraljić, Općina Pašman, član,
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17. Zvonimir Peraić, Općina Polača, član,

18. Ana Kajtazi, Općina Posedarje, članica,

19. Veljko Pavičić, Općina Ražanac, član,

20. Vladimir Radulić, Općina Sali, član,

21. Matija Čačić, Općina Stankovci, član,

22. Ante Koić, Općina Starigrad, član,

23. Filip Dražić, Općina Sukošan, član,

24. Nikola Pedisić, Općina Sv. Filip i Jakov, član,

25. Božidar Ostojić, Općina Tkon, član,

26. Ivica Dražić, Općina Zemunik Donji, član

27. Josip Mustać, „Sklonište za životinje“ Privlaka, član,

28. Marijana Mustać, Udruga za zaštitu životinja, članica

29. Marino Mirčeta, Veterinarska stanica Puntamika, član,

30. Alemka Šimičević, Veterinarski ured Šibenik, Ministarstvo poljoprivrede, članica,

31. Ivan Guina, Udruga održiva zajednica, član,

32. Anđelo Dražina, MUP PU Zadarska, član,

33. Olja Radulić, Zadarska županija, članica.

III.

Zadaća Koordinacijske radne skupine je u primjeni propisa iz područja zaštite životinja te razvoj dobre prakse, a u svrhu
zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja
što uključuje:

- praćenje problematike zbrinjavanja napuštenih životinja na području Zadarske županije te donošenje mjera za smanjenje
broja napuštenih pasa,

- poticanje označavanja životinja za koje ne postoji obveza označavanja,

- razvoj smjernica dobre prakse o primjerenom smještaju i skrbi za životinje,

- poticanje kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, osobito pasa i mačaka,

- razvoj smjernica dobre prakse vezano za rad skloništa,

- poticanje udomljavanja pasa iz skloništa,

- edukativno djelovanje o potrebi zaštite životinja i odgovornom posjedovanju životinja (označavanje životinja,
cijepljenje protiv bjesnoće, smještaj i skrb za životinje i zabrana napuštanja životinja),

- praćenje rada skloništa vezano za oglašavanje životinja za udomljavanje,

- provođenje mjera za osiguranje zdravlja i dobrobiti životinja te vođenje propisanih evidencija,

- predlaganje i sudjelovanje u izradi uvjeta za držanje kućnih ljubimaca,

- unaprjeđenje zaštite životinja ovisno o problemima i interesima jedinica lokalne (regionalne) samouprave,

- obavlja i druge poslove koji proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti životinja i propisa na temelju Zakona.

Koordinacijske radna skupina predlaže županu Zadarske županije mjere za smanjenje broja napuštenih životinja na
njihovu području.
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IV.

Tehničku podršku za održavanje sastanaka Koordinacijske radne skupine na način da se osigura prostor za sastanke,
potrebna oprema za prezentaciju te osobu koja će koordinirati i pisati zaključke sa sastanka osigurava Upravni odjel za
poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije.

V.

Koordinacijska radna skupina donosi poslovnik o svom radu.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 510-03/14-01/1

URBROJ: 2198/1-01-18-7

Zadar, 19. veljače 2018. godine

 

Temeljem članka 27. stavak 3. točke 11. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 15/09., 7/10.,
11/10., 4/12., 2/13., 14./13. i 3/18.) župan Zadarske županije dana 19. veljače 2018. godine d o n o s i

 

R J E Š E N J E

o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća

Doma zdravlja Zadarske županije

 

I.

Dužnosti predsjednika i članova Upravnog vijeća kao predstavnika osnivača u ustanovi Dom zdravlja Zadarske županije
razrješuju se:

1. dr. sc. Melanija Ražov Radas, predsjednica
2. Ante Sjauš, dipl. iur., član
3. Branislav Jelenić, prof.,član.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenje i bit će objavljeno u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 510-03/14-01/1

URBROJ: 2198/1-01-18-7

Zadar, 19. veljače 2018. godine

 

Temeljem članka 27. stavak 3. točke 11. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 15/09., 7/10.,
11/10., 4/12., 2/13., 14./13. i 3/18.) župan Zadarske županije dana 19. veljače 2018. godine d o n o s i

 

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća

Doma zdravlja Zadarske županije

 

I.

Za predsjednika i članove Upravnog vijeća kao predstavnika osnivača u ustanovi Dom zdravlja Zadarske županije
imenuju se:

1. dr. sc. Melanija Ražov Radas, predsjednica
2. Ante Sjauš, dipl. iur., član
3. Branislav Jelenić, prof.,član.

II.

Mandat imenovanih počinje teći 20. veljače 2018. godine i traje do 20. veljače 2022. godine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenje i bit će objavljeno u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Zadar

Brne Krnarutića 13/I

KLASA: UP/I-361-01/13-11/23657

URBROJ: 2198/1-11/4-18-5-IF

Zadar, 26. veljače 2018.

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije u povodu zahtjeva za
donošenje rješenja o izvedenom stanju koji je podnio Dragomir Maričić, Ulica VII, Kukljica, OIB: 12871656958 na
temelju članka 39. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09) d o n o s i

 

R J E Š E N J E

Obustavlja se postupak pokrenut na zahtjev Dragomira Maričića, Ulica VII, Kukljica, za izdavanje rješenja o izvedenom
stanju za zgradu izgrađenu na k.č. 597/1 i 596/3 k.o. Kukljica, zbog smrti podnositelja zahtjeva.

 

O b r a z l o ž e n j e

Dragomir Maričić, Ulica VII, Kukljica, podnio je dana 30. lipnja 2013. godine zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom
stanju za zgradu na k.č. 597/1 i 596/3 k.o. Kukljica.

Tijekom postupka je dostavljeno i priloženo spisu:

- smrtni list na ime Dragomir Maričić, KLASA: 223-04/18-003/315, URBROJ: 2198/04-01-18-1 od 15. veljače 2018.
godine, kojeg je izdao Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Matični ured Zadar.

Dana 12. veljače 2018. godine ovo tijelo je po službenoj dužnosti od Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji zatražilo
izvod iz matice umrlih (smrtni list) Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, a koji je 20. veljače 2018. godine
zaprimljen i priložen spisu ovog predmeta. Uvidom u dostavljeni smrtni list utvrđeno je kako je podnositelj zahtjeva
Dragomir Maričić upisan u maticu umrlih matičnog područja Split dana 21. rujna 2016. godine.

Budući da je tijekom postupka podnositelj zahtjeva preminuo, te do dana izdavanja ovog rješenja nasljednici odnosno
pravni slijednici nisu se pojavili ili izjasnili o vođenju ovog postupka,  postupak je valjalo obustaviti i rješenje o obustavi
postupka javno objaviti u službenom glasilu.

Slijedom svega gore navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje  temelji se na odredbi članka 39. stavka 1. i 2. Zakona o općem upravom postupku („NN 47/09“). Upravna
pristojba prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu od 70,00 kn.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja RH, Zagreb, Ulica Republike
Austrije 20, u roku od 15 dana od dana njegovog primitka. Žalba se predaje u pisanom obliku poštom ili usmeno na
zapisnik, putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu 35,00 kuna po Tar. br. 3.
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („NN“ 8/17 i 37/17).
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Pomoćnik pročelnika:

Igor Bačić, dipl. ing. građ.
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REPUBLIKA  HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Ispostava Pag

Bana Josipa Jelačića 8a

23250 Pag

023/600-116

KLASA: UP/I-361-03/93-01/60

URBROJ: 2198/1-11-5/1-18-3

Pag, 14.02.2018.

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Ispostava Pag, na temelju
članka 39. Zakona o općem upravnom postupku (''Narodne novine'', broj 47/2009. - u daljnjem tekstu: ZUP), u povodu
zahtjeva koji je podnio Jerko Bistričić, S. Radića bb, Pag, radi izdavanja građevinske dozvole, donosi

 

RJEŠENJE

Obustavlja se postupak pokrenut u povodu zahtjeva koji je podnio Jerko Bistričić, S. Radića bb, Pag, za izdavanje
građevinske dozvole za poslovno-stambeni objekt na k.č. 12252, k.o. Pag.

 

Obrazloženje

Jerko Bistričić, S. Radića bb, Pag, podnio je dana 19.08.1993. godine zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za
poslovno-stambeni objekt na k.č. 12252, k.o. Pag.

Tijekom postupka radi raspravljanja i rješavanja o tom zahtjevu podnositelj zahtjeva je zaključkom, URBROJ: 2198/1-
11-5/1-18-2, od 30.01.2018. godine pozvan na usmenu raspravu zakazanu za 09.03.2018. godine.

Prilikom pokušaja dostave prethodno navedenog zaključka utvrđeno je da je podnositelj zahtjeva umro, te da njegovi
nasljednici nisu poznati.

Odredbom članka 39. ZUP-a utvrđeno je da ako u tijeku postupka stranka umre ili pravna osoba prestane postojati,
postupak se može obustaviti ili nastaviti, ovisno o naravi upravne stvari koja je predmet postupka (stavak 1.).

O obustavi postupka donosi se rješenje koje se dostavlja nasljednicima, odnosno pravnim sljednicima. Kad nasljednici,
odnosno pravni sljednici nisu poznati, rješenje će se javno objaviti u službenom glasilu (stavak 2.).

Stoga je temeljem odredbe članka 39. ZUP-a riješeno kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana
primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se
šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi.
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Voditeljica Ispostave

Katarina Hajdinić, mag. ing. arch.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Ispostava Pag

Bana Josipa Jelačića 8a

23250 Pag

023/600-116

KLASA: UP/I-361-03/05-01/68

URBROJ: 2198/1-11-5/1-18-11

Pag, 23.02.2018.

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Ispostava Pag, na temelju
članka 39. Zakona o općem upravnom postupku (''Narodne novine'', broj 47/2009. - u daljnjem tekstu: ZUP), u povodu
zahtjeva Komunalnog Društva Povljana d.o.o., Stjepana Radića 20, 23249 Povljana, radi izdavanja građevinske dozvole,
donosi

 

RJEŠENJE

Obustavlja se postupak pokrenut zahtjevom Komunalnog Društva Povljana d.o.o., Stjepana Radića 20, 23249 Povljana,
za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: poslovna zgrada komunalija na k.č. 1563/1, k.o. Povljana, u
naselju Povljana, predio ''Čeca''.

 

Obrazloženje

Komunalno Društvo Povljana d.o.o., Stjepana Radića 20, 23249 Povljana, podnijelo je dana 29.07.2005. godine zahtjev
za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: poslovna zgrada komunalija na k.č. 1563/1, k.o. Povljana, u
naselju Povljana, predio ''Čeca''.

Tijekom postupka radi raspravljanja i rješavanja o tom zahtjevu podnositelj zahtjeva je zaključkom, URBROJ: 2198/1-
11-5/1-18-10, od 24.01.2018. godine pozvan na usmenu raspravu zakazanu za 23.02.2018. godine.

Prilikom pokušaja dostave prethodno navedenog zaključka utvrđeno je da je podnositelj zahtjeva tj. pravna osoba
Komunalno Društvo Povljana d.o.o., Stjepana Radića 20, 23249 Povljana, prestala postojati, a da pravni sljednici nisu
poznati.

Odredbom članka 39. ZUP-a utvrđeno je da ako u tijeku postupka stranka umre ili pravna osoba prestane postojati,
postupak se može obustaviti ili nastaviti, ovisno o naravi upravne stvari koja je predmet postupka (stavak 1.).

O obustavi postupka donosi se rješenje koje se dostavlja nasljednicima, odnosno pravnim sljednicima. Kad nasljednici,
odnosno pravni sljednici nisu poznati, rješenje će se javno objaviti u službenom glasilu (stavak 2.).

Stoga je temeljem odredbe članka 39. ZUP-a riješeno kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
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Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana
primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se
šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi.

 

Voditeljica Ispostave:

Katarina Hajdinić, mag. ing. arch.
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Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni
glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11, 10/13) Općinsko vijeće Općine Privlaka održanoj na svojoj 9. sjednici održanoj
dana 05. ožujka 2018. godine donosi

 

I Z M J E N E   I   D O P U N E

P O S L O V N I K A

Općinskog vijeća Općine Privlaka

 

Članak 1.

Članak 34. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Privlaka mijenja se i glasi:

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz obrazloženje
najkasnije dan prije održavanja sjednice.

Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene
predloženim izmjenama i dopunama.

Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije odlučivanja dostavlja
vijećnicima, predlagatelju akta i Općinskom načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 29. ovog Poslovnika.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Privlaka od 09. srpnja 2009. godine KLASA: 021-01/09-01/01,
URBROJ: 2198/28-1/1-09-3 („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“

 

KLASA: 021-01/09-01/01

URBROJ: 2198/28-01-18-4

Privlaka,05. ožujka 2018.

 

OPĆINA PRIVLAKA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik:

_____________________

Nikica Begonja
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 30. Statuta Općine Privlaka
("Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 14/09, 14/11, 10/13), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Privlaka na 9. sjednici održanoj 5. ožujka 2018., donijelo je

 

STATUT OPĆINE PRIVLAKA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak  1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Privlaka (u daljnjem tekstu: Općina), njezina
službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave, a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina obuhvaća područje mjesta Privlaka, te se sastoji od sljedećih zaseoka: Batalaža, Begonjići (Donji i Gornji),
Grbići, Glavanci, Buvići, Mletak, Kurtići, Šangići, Skoblari, Žegar, Selo (Donje i Gornje), Sabunike, Škrapavac,
Sebačevo (Donje i Gornje), Glavica (velika i Mala) i Loznica.

Granice Općine na kopnu idu rubnim granicama katastarske Općine Privlaka, a morem sukladno Zakonu.

Granice se mogu mijenjati na način i po postupku propisanim Zakonom.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Privlaci, na adresi: Ulica Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka.

 

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo Općine.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 5.

Grb Općine Privlaka je znak morskog konjića.

Članak 6.

Zastava Općine je žute boje na kojoj se nalazi znak morskog konjića u štitu plave boje.

Članak 7.
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Dan Općine je 15. lipnja, blagdan suzaštitnika Privlake – sv. Vida.

 

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a
osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog
okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Članak 9.

Javna priznanja Općine su:

1. Počasni građanin Općine Privlaka

2. Nagrada Općine Privlaka za životno djelo

3. Zahvalnica Općine Privlaka

Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju
priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i
održava suradnju s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim
ugovorima.

Članak 12.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za
uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom odlukom Općinskog
vijeća.

Članak 13.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum koji može imati i drugi naziv (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).

Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice iz druge države objavljuje se u službenom glasilu Zadarske županije.

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i
zakonima te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 15.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana a
koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:
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- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti
iz stavka 1. ovog članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama općinskog vijeća i
općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne
samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe,
zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće.

Članak 17.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od interesa za građane na
području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Zadarsku županiju.

 

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja iz djelokruga općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao
i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može temeljem odredbi zakona i
ovog Statuta, podnijeti 1/3 članova općinskog vijeća, općinski načelnik i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u
popis birača Općine.

Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući.

Članak 20.
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Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog
načelnika i njegovog zamjenika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog  zamjenika može podnijeti najmanje
20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i
OIB) i vlastoručni potpis birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od
6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori
za načelnika.

Članak 21.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik općinskog vijeća je dužan podneseni prijedlog
za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za
raspisivanje referenduma ispravan, općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke
o ispravnosti prijedloga.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, predsjednik
općinskog vijeća dužan je postupiti kao i stavku 1. i 2. ovoga članka.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je
raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu
te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Članak 22.

Odluka o raspisivanju  referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje
referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati,
obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više
prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 23.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se
raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 24.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga
Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog
vijeća i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 od dana zaprimanja
prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate
održanog zbora građana potrebno dostaviti općinskom vijeću.

Članak 25.

Zbor građana saziva Općinsko vijeće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 24. stavka 3. ovoga Statuta.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača
Općine Privlaka.

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana. Većina
nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.

Članak 26.
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Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz
djelokruga općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača
upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

Članak 27.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na
nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja
svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od
30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige
pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili
sredstvima elektroničke komunikacije.

 

VII. TIJELA  OPĆINE PRIVLAKA

Članak 28.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i  Općinski načelnik.

 

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 29.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i
dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga,
poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja
Općinsko vijeće.

Članak 30.

Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine,

- donosi Poslovnik o radu,

- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- donosi odluku o privremenom financiranju,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna
vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost
prelazi 1.000.000 kuna,

- donosi odluku o promjeni granice Općine,
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- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu
članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom
vlasništvu Općine;

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i
zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

- bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- odlučuje o pokroviteljstvu Općine,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 31.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.

Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka o pristupanju
raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih članova općinskog vijeća.

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je predložilo 2/3 članova
općinskog vijeća općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova općinskog vijeća.  

Članak 32.

Općinsko vijeće ima predsjednika, prvog i drugogi potpredsjednika.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci općinskog vijeća.

Članak 33.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- zastupa Općinsko vijeće,

- saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

- predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- održava red na sjednici Općinskog vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela,
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- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

- brine se o zaštiti prava vijećnika i

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 34.

Općinsko vijeće čini 11 vijećnika.

Članak 35.

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama
zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspuštanju predstavničkog tijela.

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata članova
Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona
kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
predstavničkog tijela.

Članak 36.

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke;

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom
pravomoćnosti presude;

- ako mu prestane prebivalište na području Općine Privlaka, danom prestanka prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i

- smrću.

Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s
dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s
odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani
zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje
mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
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- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća;

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata;

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća;

- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika;

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i
glasovati i

- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih
mišljenja i stavova na sjednicama općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme
obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika općinskog vijeća.

Članak 40.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje
prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i
način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje
građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova
općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

 

1.1.  Radna tijela

Članak 41.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

- Povjerenstvo za izbor i imenovanja,

- Povjerenstvo za Statut i Poslovnik,

- Mandatno povjerenstvo,

Članak 42.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja, predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

- propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 43.

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik:

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
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- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom
i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 44.

Mandatno povjerenstvo:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih
vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto
njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju
obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko
vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 45.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi
proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata,
davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

 

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 46.

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.

Mandat općinskog načelnika traje u pravilu četiri godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog
radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

Općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata;

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna;

- upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća;

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, a najviše do
____ kuna;

- upravlja prihodima i rashodima Općine;

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine;

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine;

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela;
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- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;

- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine;

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune;

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana;

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona;

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti;

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju
ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova;

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga;

- imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih
ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona, osim ako posebnim
zakonom nije drugačije određeno,

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture i programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu;

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine u skladu s posebnom odluku općinskog vijeća o poslovnim prostorima;

- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine;

- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za
unapređenje zaštite od požara;

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,
odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu;

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave;

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji;

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 47.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost
i zakonitost akata  upravnih tijela Općine.

Članak 48.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka
tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće o drugim
pitanjima iz njegovog djelokruga.

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana
primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6
mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 49.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
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- ima pravo obustaviti od primjene opći akt općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi
propis, te zatražiti od općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako općinsko vijeće to ne učini,
općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Zadarskoj županiji,

Članak 50.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je općinski načelnik spriječen
obavljati svoju dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od
30 dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na
drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje
odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Članak 51.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.

Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih
lokalnih izbora.

Članak 52.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

- danom dostave pisane ostavke,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog
mjeseca,

- danom prestanka prebivališta na području Općine,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva i

- smrću.

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika
pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike
Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane nakon isteka dvije
godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog
načelnika.

Članak 53.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati i na način propisan člankom 20. ovoga Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje
danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik
kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.

 

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 54.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom
preneseni na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel..

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
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Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Pročelnik je za svoj rad odgovoran općinskom načelniku.

Članak 55.

Upravna tijela u okviru svoga djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata
tijela Općine te poduzimaju propisane mjere.

Upravna su tijela za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna općinskom načelniku.

Članak 56.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine.

 

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 57.

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih i
drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

Članak 58.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 57. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva,
javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima Općina ima udjele
imenuje općinski načelnik, ako ovim Statutom nije drukčije propisano.

 

I. IMOVINA I FINANCIRANJE  OPĆINE PRIVLAKA

Članak 59.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Privlaka, čine imovinu Općine Privlaka.

Članak 60.

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga Statuta, pažnjom
dobrog gospodara.

U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na temelju
općih akata općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.

Članak 61.

Općina ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su:

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,

- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele,

- prihodi od naknada za koncesije,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkom porezu,

- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i
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- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 62.

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

Članak 63.

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 64.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi
odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri
mjeseca proračunske godine.

Članak 65.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora
uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 66.

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

XII. AKTI OPĆINE

Članak 67.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o
izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 68.

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten
zakonom, Statutom ili općim aktom općinskog vijeća.

Članak 69.

Radna  tijela općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 70.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 68. ovoga Statuta, na način i u postupku propisanom ovim
Statutom.

Opći akti objavljuju se u Službenom glasniku Zadarske županije.  

Članak 71.
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Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Zadarske županije ili pokrenuti upravni spor.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom općinskog vijeća,
temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.

Članak 72.

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavlja ured
državne uprave u Zadarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

 

XIII. JAVNOST RADA

Članak 73.

Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika
općinskog vijeća.

Članak 74.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata
Općinskog vijeća u službenom glasilu i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija za medije te
objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog upravnog odjela osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem
informacija na internetskim stranicama Općine.

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 vijećnika općinskog vijeća, općinski načelnik i Povjerenstvo za Statut i
Poslovnik.

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni
Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana
zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 76.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Privlaka ("Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09,
14/11, 10/13) i zakona, uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od
90 dana.

Članak 77.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije".

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Privlaka ("Službeni glasnik Zadarske županije ", broj
14/09, 14/11, 10/13).
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KLASA: 012-01/18-01/01

URBROJ: 2198/28-01-18-1

U Privlaci, 05. ožujka 2018.g.

 

OPĆINA PRIVLAKA

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:

Nikica Begonja



3/9/2018 Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18 od 09.03.2018. -- Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdo…

1/1

 

Na temelju članka 30.  Statuta Općine Privlaka (“Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09,14/11 i 10/13) Općinsko
vijeće Općine Privlaka na 09. sjednici Općinskog vijeća  dana 05. ožujka 2018. godine, donosi

 

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika

Općine Privlaka za razdoblje 01. 06. – 31.12.  2017.

 

I

Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje 01. 06. – 31.12. 2017. godine.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

OPĆINA PRIVLAKA

OPĆINSKO VIJEĆE PRIVLAKA

 

KLASA: 021-05/18-01/03

URBROJ: 2189/28-01-18-4

Privlaka, 05. ožujka 2018.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Nikica Begonja
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Temeljem članka 3. st. 13. i čl. 4 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), i članka
30 Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 14/11 i 10/13), Općinsko vijeće Općine
Privlaka na 9. sjednici  održanoj dana 05. ožujka  godine, donosi:

 

ODLUKU

O izmjenama i dopunama

Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Privlaka

 

I.

Predmet izmjena ove odluke je  Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Privlaka (KLASA: 363-01/15-
01/02; URBROJ: 2198/28-01-15-1 od 30. lipnja 2015.g.

II.

Mijenja se članak 7 na način da sada glasi:

„Članak 7.

Vrsta postupka davanja koncesije ovisi o  visini procijenjene vrijednosti koncesije

Vrijednosni prag bitan za određenje primjene pravila postupka davanja koncesije objavljuje se u Službenom listu
Europske unije.

Postupak dodjele koncesije procijenjene vrijednosti koncesije manje od Vrijednosnog praga, provodi se prema
odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), odnosno prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave
roba, radova i usluga Općine Privlaka (KLASA: 011-01/17-01/01; URBROJ: 2198/28-02-17-1) za postupke procijenjene
vrijednosti manje od 200.000,00 kn. Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe članaka: 9. do 15. Odluke o
komunalnim djelatnostima na području Općine Privlaka.

Postupak dodjele koncesije procijenjene vrijednosti koncesije veće ili jednake Vrijednosnom pragu provodi se prema
odredbama Zakona o koncesijama (NN 69/17)“

III.

Dodaje se članak 7a. koji glasi:

„7a.

Postupak davanja koncesije u smislu stavka 4. članka 7. ove odluke, započinje danom objave obavijesti o namjeri
davanja koncesije u „Narodnim Novinama“, a završava konačnošću Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili
konačnošću odluke o poništenju Odluke o poništenju postupka.“

IV.

Mijenja se članak 17 na način da sada glasi:

„Članak 17.

Vrsta postupka za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora ovisi o  visini procijenjene vrijednosti.

Vrijednosni prag bitan za određenje primjene pravila postupka povjeravanje ugovora jednak je vrijednosnom pragu iz
članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Privlaka..

Postupak povjeravanja komunalnih poslova na temelju ugovora procijenjene vrijednosti koncesije manje od
Vrijednosnog praga, provodi se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), odnosno prema Pravilniku o
provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Općine Privlaka (KLASA: 011-01/17-01/01; URBROJ:
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2198/28-02-17-1) za postupke procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn.  Na ovaj postupak ne primjenjuju se
odredbe članaka: 18. do 25. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Privlaka..

Postupak povjeravanja komunalnih poslova na temelju ugovora procijenjene vrijednosti koncesije veće ili jednake
Vrijednosnom pragu provodi se prema odredbama Zakona o koncesijama (NN 69/17)“

V.

Dodaje se članak 17a. koji glasi:

„17a.

Postupak povjeravanja komunalnih poslova na temelju ugovora u smislu stavka 4. članka 17. ove odluke, započinje
danom objave poziva za prikupljanje ponuda u javnom tisku, a završava konačnošću Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja ili konačnošću odluke o poništenju Odluke o poništenju postupka.“

VI.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije“

 

KLASA: 363-01/15-01/02

URBROJ: 2198/28-01-18-2

Privlaka, 05. ožujka 2018.g.

 

Predsjednik

Nikica Begonja



3/9/2018 Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18 od 09.03.2018. -- Odluka o uvjetima i načinu davanju javnih površina na privremeno korištenje

1/11

 

Na temelju čl. 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, br. 14/09, 14/11, 10/13), Općinsko
vijeće Općine Privlaka, na svojoj 09. sjednici održanoj dana 05. ožujka  2018. g., donosi

 

ODLUKU 

O UVJETIMA  I  NAČINU  DAVANJA  JAVNIH POVRŠINA  NA  PRIVREMENO

KORIŠTENJE

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se: način korištenja, način određivanja lokacija za postavljanje privremenih objekata, uvjeti i
postupak davanja u zakup i ostalu uporabu javnih površina, sadržaj ugovora o zakupu, način određivanja zakupnine,
uvjeti prestanka i otkaza ugovora, te nadzor i upravne mjere i kaznene odredbe u svezi s davanjem u zakup javnih
površina u vlasništvu Općine Privlaka.

Članak 2.

Javnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se zemljišta unutar građevinskog područja kojima se u svojoj naravi i
prema prirodi stvari koristi za javnu uporabu (ulice, trgovi, perivoji, nogostupi, igrališta, zelene površine i slično).

Javnom površinom smatrat će se i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Privlaka kad se njime koristi za
namjene predviđene ovom odlukom.

Članak 3.

Javnim površinama u vlasništvu Općine Privlaka (dalje: javne površine) upravlja Načelnik u skladu sa zakonom,
Statutom i drugim aktima Općinskog vijeća.

Sve stručne poslove za provedbu ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

Članak 4.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja i mogu se privremeno postaviti na javnim površinama i to: 

1) Montažni objekt (kiosk i Beki kućice), u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, jedno ili više prostorni čvrsti objekt
do 15m2 površine, opremljen svim ili nekim komunalnim priključcima, a koji svojom namjenom, oblikom i montažom
na odgovarajuću podlogu bez trajnog povezivanja s njom predstavlja objekt privremenog karaktera te koji se može u
dijelovima ili u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije, a služi za obavljanje neke poslovne
djelatnosti.

2) Ugostiteljska terasa u smislu ove Odluke predstavlja dio javne površine, smještena ispred ili u neposrednoj blizini
ugostiteljskog poslovnog prostora, koja služi ugostiteljskoj i uslužnoj namjeni te se na njoj mogu postaviti namještaj i
oprema za pružanje ugostiteljskih usluga kao i zaštitni, te dekorativni elementi (vaze s cvijećem, suncobrani, zaštitne
ograde i sl.).

3) Uslužna naprava i uređaj u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, prostorno neovisan element kao što je automat,
hladnjak, rashladna škrinja, vitrina, ( isključivo unutar odobrene terase)

4) Štand u smislu ove Odluke predstavlja tipski, lako prenosivi element predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu
uličnu prodaju.

5) Uslužna naprava i uređaj u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, prostorno neovisan element kao što je automat,
hladnjak, rashladna škrinja, vitrina, vaga, peć za pečenje kestena, pop-corna, šećerne vate, stol za prodaju putnih karata i
sličnog, te se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

6) Na sve ostale objekte te načine i vidove korištenja javne površine od strane korisnika koji obavljaju povremenu ili
privremenu poslovnu djelatnost, pogotovo sezonskog ili prigodnog karaktera kao iznajmljivanje motocikla, skutera,
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bicikla, rent a car.

7) Naprava za zabavu u smislu ove Odluke predstavlja uređaj, napravu ili igračku namijenjenu zabavi djece i odraslih,
koji mogu biti samostalno postavljeni ili u sklopu zabavnog parka te šator za zabavne i druge prilike (karting staza, jastuk
za skakanje, šator, vlak, vrtuljak i slično).

8) Zabavni park (luna park) u smislu ove Odluke predstavlja prostornu cjelinu čija veličina ovisi o broju i vrsti naprava i
uređaja za zabavu.

9) Stalci za izlaganje robe u smislu ove Odluke predstavlja tipski, lako prenosivi element predviđen za stalnu, povremenu
ili prigodnu uličnu prodaju, samostalno ili u neposrednoj blizini stalnog ili privremenog objekta.

 

II UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA

Članak 5.

Lokacije i namjenu za postavljanje privremenih objekata i naprava iz  članka. 4. ove Odluke te planirani razmještaj tih
objekata i naprava unutar određene lokacije, utvrđuju se Planom postavljanja privremenih objekata  kojeg donosi
Općinski načelnik, a uz posebne uvjete i naknadno uz odobrenje povjerenstva.

Članak 6.

Iznimno od članka 5., u vrijeme održavanja, prigodnih, prazničnih, javnih okupljanja i manifestacija, odnosno povremeno
korištenje javne površine u kraćem vremenskom razdoblju, ne dužem od 7 dana (koje se obračunava dnevno), lokacije za
postavljanje objekata iz čl. 4. ove Odluke određuje Općinski načelnik svojom odlukom, cijeneći vrstu, način, namjenu i
veličinu objekta.

Vlasnik privremenog objekta iz prethodnog stavka dužan je ukloniti predmetni objekt u roku od

24 sata od završetka manifestacije, u protivnom će se postupiti prema odredbama Odluke o komunalnom redu te će biti
uklonjen na njegov trošak.

Članak 7. 

Općinski načelnik može odobriti privremenu uporabu javne površine bez naknade prilikom održavanja humanitarnih,
kulturnih, športskih i vjerskih manifestacija i akcija, te kod održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Općine
Privlaka. 

Članak 8.

Lokacije za postavljanje privremenih objekata i naprava iz članka 4. ove Odluke ne smiju se odrediti :

- na uređenim javnim zelenim površinama, 

- na javno prometnim površinama koje se koriste za promet, zaustavljanje i parkiranje vozila,

- na raskrižjima gdje bi mogli umanjiti preglednost prometa,

- na nogostupima izvan pješačkih zona, osim ako nakon postavljanja privremenog objekta ili naprave ostaje najmanje 1,5
m širine za prolaz pješaka,

- na mjestima na kojima bi njihovo postavljanje ometalo pješački prolaz u stambeni ili poslovni prostor odnosno kolni
ulaz u garažu ili dvorište,

- na mjestima gdje bi postavljeni privremeni objekti ugrožavali ili otežavali održavanje objekata i uređaja komunalne i
druge infrastrukture. 

U slučaju zatvaranja pojedinih ulica i trgova za promet radi odvijanja prigodnih manifestacija, ne primjenjuju se odredbe
stavka 1. ovog članka koje se odnose na zabranu određivanja lokacije u svezi prometa motornih vozila. 

Kod određivanja lokacija za postavljanje privremenih objekata i naprava uzimaju se u obzir i stanje opskrbe proizvodima
i uslugama u naselju u kojem se određuje lokacija, te u sklopu toga opravdani interesi postojećih poduzetnika kao i
interesi potrošača. 

Članak 9.
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Na objektima iz čl. 4. ove Odluke ne smiju se postavljati nadstrešnice, krovišta ili slično, a korisnik ugostiteljske terase za
svaku promjenu izgleda, veličine, namjene te natkrivanja terase mora zatražiti odobrenje Općine Privlaka.

Na mjestima gdje postoji mogućnost postavljanja dva ili više objekata iz čl. 4. ove Odluke, njihov izgled i veličina
trebaju biti ujednačeni i usklađeni.

Članak 10.

Korisnik javne površine mora, prilikom napuštanja lokacije, istu dovesti u prvobitno stanje, u roku koji odredi Općina
Privlaka. U slučaju nastale štete prilikom prekopa javne površine, korisnik je odgovoran za štetu sukladno odredbama
Zakona o obveznim odnosima ( Narodne novine, br. NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

Korisnik je dužan održavati čistoću na lokaciji te postaviti košare za otpad ako to iziskuje način korištenja lokacije.

Članak 11.

Javnom površinom ispred ugostiteljskih objekata i drugih poslovnih prostora, ili u njihovoj blizini, može se koristiti za
postavljanje stolova, stolaca i klupa, vaze s cvijećem, suncobrani, zaštitne ograde uz obvezu:

- da se ne ometa ulazak u drugi poslovni ili stambeni prostor,

- da se ne zaklanja izlog drugoga poslovnog prostora,

- da se ne zaklanja pogled na poznate općinske vizure,

Članak 12.

Javne površine daju se na privremeno korištenje za postavljanje privremenih objekata, te za održavanje blagdanskih,
prigodnih ili javnih manifestacija.

Načelnik može zatražiti privremeno uklanjanje s pojedine javne površine svih privremenih objekata, za potrebe
održavanja kulturnih programa i manifestacija (predstave, koncerti, folklor i slično) i proslava vjerskih blagdana.

Članak 13.

Za korištenje javne površine iz čl. 4. plaćaju se naknade za korištenje Općini Privlaka, a visinu naknade za korištenje
Javne površine određuje načelnik Općine posebnom odlukom.

Članak 14.

Na štandovima se može prodavati roba za koju je zakupnik ovlašten prodavati sukladno obrtnici, odnosno rješenju o
registraciji djelatnosti, s tim da Općina Privlaka zadržava pravo da uskrati prodaju određenih vrsta robe za koje odredi da
nisu primjereni prodaji na toj lokaciji. Prodaja robe za koju Općina Privlaka utvrdi da nije primjerena za prodaju na
štandu, a zakupnik i pored pismenog upozorenja nastavi prodavati takvu robu je osnova jednostranog raskida zakupa od
strane Općine Privlaka.

Na štandovima nije dozvoljeno reklamiranje niti postavljanje reklama ostalih proizvoda koji nisu predmet ugovora.

 

III. POSTUPAK DODJELE JAVNIH POVRŠINA

Članak 15.

Načelnik imenuje Povjerenstvo za javne površine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo provodi postupak
javnog natječaja, predlaže Načelniku donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

Članak 16.

Javne površine iz čl. 4. daju se u zakup. 

Načelnik može dati javnu površinu na korištenje neposrednom pogodbom za namjene iz točaka  2., 3., 4., 5., 9.  članka 4.
ove Odluke.

Članak 17.

Razdoblje za koje se javne površine daju na korištenje:



3/9/2018 Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18 od 09.03.2018. -- Odluka o uvjetima i načinu davanju javnih površina na privremeno korištenje

4/11

- pokretne ugostiteljske radnje, kiosci te zabavni i tematski parkovi daju se na    korištenje u razdoblju od 3 (tri) godine,

- štandovi, škrinje, zelena tržnica, uslužne naprave i slično  te lokacije za iznajmljivanje vozila i bicikala daju se na
korištenje na razdoblje od 3 (tri) mjeseca.  

 

IV. JAVNI NATJEČAJ

Članak 18.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje javne površine u zakup donosi Načelnik, koji tom prilikom odlučuje o
periodu zakupa, veličini prostora koji se daje u zakup, početnoj visini zakupnine, rokovima njezina plaćanja, iznosu
jamčevine, načinu provedbe natječaja i drugim elementima natječaja. 

Natječaj provodi Povjerenstvo. Tekst javnog natječaja objavljuje se na web stranici Općine Privlaka, a može se objaviti i
u dnevnom tisku.

Povjerenstvo, sukladno odluci Općinskog načelnika određuje datum, vrijeme i mjesto usmenog javnog nadmetanja
odnosno datum vrijeme i mjesto javnog otvaranja pisanih ponuda.

Članak 19.

Tekst javnog natječaja sadržava:

1) oznaka lokacije,

2) namjenu i vrijeme na koje se lokacija dodjeljuje,

3) odredbu da pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa registriranom gospodarskom djelatnošću na
području Republike Hrvatske

4) početni iznos zakupnine,

5) iznos jamčevine i broj računa na koji se ona uplaćuje,

6) vrijeme i mjesto provođenja javnog nadmetanja (licitacije), odnosno otvaranja pismenih ponuda,

7) odredbu da je punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja
Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne
osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati licitaciji,

8) rok do kojeg se može podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju,

9) mjerilo za izbor najpovoljnije ponude,

10) dokaze koji se moraju priložiti uz ponudu sukladno članku 19. ove Odluke,

11) naziv i adresu tijela kojemu se ponude podnose,

12) odredbu da se sa ponuditeljem za kojeg je utvrđeno da postoje dugovanja po bilo kojoj osnovi  prema Općini Privlaka
i trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Općine Privlaka, njegova ponuda neće razmatrati,

13) odredbu da je najpovoljniji ponuđač dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o zakupu sklopiti
ugovor o zakupu i preuzeti na korištenje javnu površinu, 

14) odredbu da se nepotpuna i nepravodobna ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja neće razmatrati,

15) druge posebne uvjete za sudjelovanje u javnom natječaju.

Ukoliko se javni natječaj provodi prikupljanjem pisanih ponuda, kao datum otvaranja pisanih ponuda može se odrediti
najranije treći radni dan po isteku roka za podnošenje pisanih ponuda.

Članak 20.

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
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1) osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi sa registriranom djelatnosti koja se natječe (ime, prezime, adresa fizičke
osobe, preslika osobne iskaznice ili putovnice, naziv i sjedište obrta i OIB, telefon i žiroračun odnosno naziv i sjedište
pravne osobe i OIB, telefon i žiro-račun);

2) oznaku lokacije za koju se daje ponuda na natječaj;

3) izvornik ili ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, izvornik ili ovjerena preslika obrtnice,
izvadak iz obrtnog registra (ne stariji od 30 dana) za fizičku osobu sa registriranom djelatnosti te izvornik ili ovjerena
preslika rješenja o registraciji za udruge građana, registrirane poljoprivrednike ili samostalne umjetnike;

4) potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Privlaka kao i obveze prema trgovačkim društvima u vlasništvu i
suvlasništvu Općine Privlaka;

5) izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja;

6) dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju,

Članak 21.

Ponude za javni natječaj dostavljaju se na adresu: Općina Privlaka, Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka u zatvorenoj
omotnici s naznakom "za natječaj - ne otvaraj" preporučenom pošiljkom ili na protokol.

Rok za podnošenje ponuda na javni natječaj je najmanje 8 (osam) dana od dana njegova objavljivanja.

Članak 22.

Otvaranje ponuda i odabir najpovoljnijih ponuđača provodi Povjerenstvo. Otvaranju ponuda i javnom nadmetanju mogu
prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli pismene ponude.

Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu
podmirili sve svoje financijske obveze prema Općini Privlaka i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Privlaka.

Prije početka otvaranja pismenih ponuda, predsjednik Povjerenstva upoznaje prisutne o uvjetima i postupku otvaranja
ponuda. Potrebno je za svaku pojedinu ponudu utvrditi da li je potpuna, jasna i dana od osobe koja može sudjelovati u
natječaju. 

Javno nadmetanje provodi Povjerenstvo na način da utvrđuje ponuditelje koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, objavljuje
listu natjecatelja koji mogu pristupiti nadmetanju, te provodi javno nadmetanje.

Članak 23.

Povjerenstvo razmatra valjane ponude, utvrđuje pravo prvenstva i predlaže Načelniku donošenje odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelj koji je ponudio najveći iznos zakupnine ima prednost.

Načelnik ima pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, ako je to u interesu Općine Privlaka.

Članak 24.

Ako dva ili više ponuditelja ponude isti iznos za istu lokaciju na natječaju, između njih će se odabrati onaj koji ima duže
vrijeme registriranu djelatnost na području Općine Privlaka.

Članak 25.

Ponuditeljima koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se vratiti uplatom na račun ponuditelja
najkasnije u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelju čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odnosno koji ponudi najveći iznos, uplaćena jamčevina uračunava
se u zakupninu za lokaciju.

Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija ne sklopi ugovor o zakupu u roku 15 (petnaest) dana od dana postavljene
obavijesti na web stranici Općine Privlaka da je izabran za najpovoljnijeg ponuditelja, nema pravo na povrat uplaćene
jamčevine, a ovlašteno tijelo može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu, poništiti natječaj za tu lokaciju i/ili
raspisati novi natječaj.

 

V. NEPOSREDNA POGODBA
Č
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Članak 26.

Radi davanja javne površine na korištenje neposrednom pogodbom, zainteresirane pravne ili fizičke osobe moraju uputiti
pismeni zahtjev koji sadržava:

1) podatke o podnositelju zahtjeva;

2) namjena-djelatnost;

3) dokaz o pravu obavljanja djelatnosti ;

4) opis, to jest oznaku javne površine za koju se upućuje zahtjev i skicu na katastarskoj podlozi,

5) točan opis s mjerama, skicu ili fotografiju objekta koji se na javnim površinama namjerava postaviti;

6) vrijeme korištenja javne površine;

7) dokaz ili potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Privlaka kao i obveze prema trgovačkim društvima u vlasništvu i
suvlasništvu Općine Privlaka;

Članak 27.

Raspodjela javnih površina koje se koriste kao ugostiteljske terase, terase ispred poslovnih prostora u stambenim ili
poslovnim zgradama, vrši se prema širini pročelja zgrade odnosno gabaritima širine poslovnog prostora. Na mjestu
dodira susjednih terasa kriterij za podjelu i dodjelu javne površine je zajednička međa susjednih zgrada odnosno
poslovnih prostora, prema principu pravičnosti. 

Ugostiteljskim terasama se ne smije ugroziti javni prolaz kao ni ulaz i prolaz u stambene zgrade odnosno druge poslovne
prostore.

Za vrijeme trajanja zakupa ne može se mijenjati veličina zakupljene površine.

Članak 28.

Za postavljanje terasa na javnu površinu, potrebno je podnijeti zahtjev Načelniku, najmanje  30 dana prije zauzimanja
javne površine. Uz zahtjev,  potrebno je priložiti:

1. podatke o podnositelju zahtjeva,

2. dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora ispred kojeg se stavlja terasa;

3. dokaz o pravu obavljanja djelatnosti u prostoru;

4. dokaz o obavljanju ugostiteljske djelatnosti

5. skicu terase u prostoru izrađenu u mjerilu ili kotiranu u odnosu na prometnicu i objekt;

6. dokaz ili potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Privlaka kao i obveze prema trgovačkim društvima u vlasništvu i
suvlasništvu Općine Privlaka;

Članak 29.

Odluku o davanju javne površine neposrednom pogodbom za namjene iz članka 16. ove Odluke donosi Načelnik.

Načelnik će odbiti zahtjev za zakup javne površine fizičkim i pravnim osobama koje nisu podmirile sve dospjele
financijske obveze prema Općini Privlaka i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Privlaka.

Članak 30.

Za korištenje javne površine u smislu točaka 1., 2., 6., i 8., članka 4. ove Odluke potrebno je sklopiti ugovor o zakupu,
koji se u pravilu sklapa na rok do 3 godine. 

Za javne površine u smislu točaka 3., 4., 5., 7., i 9., članka 4. sklapa se ugovor o zakupu  na rok do 3 mjeseca.

 

VI. UGOVOR O ZAKUPU

Č
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Članak  31.

Ugovor o zakupu sklapa u ime Općine Načelnik, u pisanom obliku i osobito sadržava: 

1. podatke o ugovornim stranama,

2. podatke o javnoj površini (lokacija, površina i namjena),

3. naziv ili opis objekta ili pokretne naprave koja se postavlja,

4. djelatnost koja će se obavljati,

5. rok na koji se ugovor zaključuje,

6. iznos zakupnine, način plaćanja, rok plaćanja i instrument osiguranja plaćanja,

7. rok predaje javne površine,

8. zabrana davanja javne površine u podzakup,

9. odredbe o prestanku zakupa, obvezi uklanjanja objekta ili naprave s javne površine i dovođenje lokacije u prvobitno
stanje,

10. odredbe o otkazu i otkaznim rokovima,

11. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana.

Ugovor o zakupu potpisuje Načelnik.

Članak 32.

Zakupnik je obvezan imati kod sebe ugovor o zakupu predmetne javne površine za sve vrijeme korištenja javnom
površinom, pa ga je obvezan pokazati ovlaštenoj osobi na njezin zahtjev.

Članak 33.

Zakupnik ne može ugovorenu javnu površinu dati u podzakup.

Načelnik Općine može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne
osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik. U slučajevima prijenosa prava iz ugovora,
dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je podmiriti sve obveze nastale s osnova
korištenja lokacije prethodnog zakupnika.

 

VII. PLAĆANJE ZAKUPNINE

Članak 34.

Zakupnik je za korištenje javnom površinom obvezan zakupodavcu plaćati zakupninu, a u skladu s člankom 13. ove
Odluke.

Zakupnik je dužan snositi sve troškove vezane za potrošnju električne energije i vode.

Članak 35.

Zakupnik je dužan dostaviti Općini Privlaka instrument osiguranja plaćanja (bjanko zadužnicu) ispunjenu i ovjerenu od
javnog bilježnika na ukupni iznos zakupnine za cijelo ugovorno razdoblje uvećan za zakonske zatezne kamate.

Zakupnik nije dužan dostaviti instrument osiguranja plaćanja kad zakupninu plaća unaprijed za cijelo ugovorno
razdoblje.  

Članak 36.

Zakupnina za javnu površinu ne uključuje porez na korištenje javnih površina. Porez na korištenje javnih površina
određen je Odlukom o porezima Općine
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VIII. PRESTANAK ZAKUPA

Članak 37.

Ugovor o zakupu prestaje:

1. istekom vremena za koje je sklopljen,

2. otkazom ili raskidom ugovora, kao posljedica nepridržavanja odredbi ugovora,

3. smrću zakupnika, odnosno prestankom pravne osobe ako nasljednici, odnosno pravni slijednici ne zatraže pravodobno
potvrdu zakupa.

4. prestankom postojanja pravne osobe.

Odluku o prestanku ugovora o zakupu donosi zakupodavac.

Članak 38.

Općina Privlaka  može otkazati ugovor o zakupu i prije isteka roka zakupa ako zakupnik: 

1. krši odredbe općinskih odluka koje se odnose na javnu površinu,

2. ne koristi zakupljenu javnu površinu ili je koristi za svrhe za koje mu nije dana,

3. bez odobrenja izvrši na javnoj površini radnje koje nisu predviđene u ugovoru o zakupu,

4. neuredno plaća zakupninu,

5. kasni s plaćanjem poreza na korištenje javne površine,

6. ne održava ili nedovoljno održava javnu površinu s obzirom na način predviđen u ugovoru o zakupu,

7. ugovorenu javnu površinu izda u zakup trećoj osobi,

8. izgubi pravo obavljanja poslovne djelatnosti koja je predmetom ugovora na temelju pravovaljanog rješenja ovlaštenoga
tijela,

9. ukoliko je zbog više sile, općeg interesa ili provođenja dokumenata prostornog uređenja potrebno ukloniti privremeni
objekt,

10. koristi po zapisniku komunalnog redara javnu površinu izvan utvrđenih gabarita.

11. zakupnik odnosno korisnik javne površine svojim načinom postupanja kod poslovanja narušava javni red i mir. 

Ako Općina Privlaka  otkaže ugovor o zakupu, iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, zakupnik nema pravo
tražiti zamjensku lokaciju, niti naknadu štete.

Članak 39.

Općina Privlaka  može otkazati ugovor o zakupu radi privođenja javne površine drugoj namjeni, pri čemu će zakupniku
ponuditi drugu slobodnu lokaciju sličnih osobina.

Odredba iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se i u slučaju kad zakupnik ne može iskoristiti zakup javne površine u
cijelosti, ili djelomično, uslijed građenja ili radova koji se vrše u interesu Općine Privlaka.

Članak 40.

Ako zakupnik ne udovolji traženju zakupodavca da mu u određenom roku preda javnu površinu na slobodno
raspolaganje, odnosno da ukloni privremene pokretne objekte, odluka će se izvršiti po službenoj dužnosti, a na trošak
zakupnika.

Članak 41.
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Za rješavanje svih sporova u vezi sa davanjem, izvršavanjem, otkazom, prestankom zakupa nadležan je Općinski sud u
Zadru.

 

IX. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 42.

Javne površine koje nisu dane u zakup, ili na korištenje, održava pravna osoba ovlaštena za obavljanje komunalnih
poslova, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i posebnoj odluci Općinskog vijeća. 

Javne površine koje su dane u zakup, ili na korištenje, održava zakupnik, odnosno korisnik.

Članak 43.

Javne površine i objekte koje se na njoj nalaze zakupnik, odnosno korisnik, obvezan je održavati u uzornom redu i
čistoći, ne narušavajući njihov izgled i namjenu.

Članak 44.

Zakupnik, odnosno korisnik, će snositi sve izdatke u svezi s javnom površinom koje je uzrokovao nesavjesnim
obavljanjem svoje djelatnosti.

Članak 45.

Možebitno građevinsko i drugo uređenje javne površine obavlja zakupnik, odnosno korisnik, uz prethodnu pismenu
suglasnost zakupodavca, u skladu sa zakonskim propisima.

Zakupnik nema pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje javne površine.

Javna površina uređena na način opisan u stavku 1. ovoga članka, ostaje u takvu obliku vlasništvo zakupodavca i nakon
prestanka ugovora o zakupu.

 

X. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 46.

Nadzor provedbe ove Odluke obavlja  komunalno redarstvo (u daljnjem tekstu: komunalni redar).

Članak 47.

Komunalni redar ima pravo i obvezu zatražiti od zakupnika na uvid ugovor o zakupu.

Članak 48.

Komunalni redar će rješenjem naložiti zakupniku, odnosno korisniku, javne površine bezuvjetan prestanak korištenja
javnom površinom kad:

1. korisnik nema zaključen ugovor o zakupu ili kad je vrijeme trajanja ugovora isteklo,

2. se zakupnik koristi javnom površinom protivno zaključenom ugovoru,

3. objekt ili naprava smještena na javnoj površini nije određena ugovorom o zakupu,

4. se objekt učestalo bespravno proširuje ili nadograđuje.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka,  zakupnik, odnosno korisnik dužan je u roku od 8 dana, ukloniti  terasu ili
objekt te druge građevine i instalacije o svom trošku, a javnu površinu, predati u posjed Općini slobodne od osoba i
stvari, u stanju u kakvu je je bila prije početka korištenja, ako ugovorom ili drugim aktom, nije drukčije određeno.

Ako vlasnik sam ne ukloni terasu ili objekt, o njegovu će ih trošku, nakon donesenog rješenja nadležnog tijela, ukloniti
Općina Privlaka, putem treće osobe.
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Vlasnik terase, odnosno objekta, obvezuje se da će ih preuzeti u roku od 60 dana od dana uklanjanja, uz predočenje
dokaza da je podmirio sva dugovanja prema Općini Privlaka te sve troškove nastale uklanjanjem i čuvanjem, jer će ih se
u protivnome smatrati napuštenom stvari.

Sredstva za izvršenje iz prethodnog stavka osigurat će se od zakupnine naplaćene za uporabu javnih površina.

Članak 49.

Žalba protiv rješenja iz članka 48. ove odluke ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 50.

U slučajevima učestalog neovlaštenog korištenja javne površine, ili sprječavanja provođenja odluke o uklanjanju iz
prethodnog stavka od strane neovlaštenog korisnika, Načelnik može donijeti odluku o zabrani korištenja javnih površina
u Općini Privlaka od strane neovlaštenog korisnika, u određenom vremenskom periodu.

 

XI. KAZNENE ODREDBE

Članak 51.

Novčanom kaznom u iznosu od =500,00 kuna do =10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. kad se koristi javnom površinom bez zaključenog ugovora o zakupu ili protivno njegovim odredbama odnosno bez
rješenja ili zaključka,

2. kad prekrši odredbu članka 48. st. 2. ove Odluke.

Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji
je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, novčanom kaznom u iznosu od =300,00 kuna
do =5.000,00 kuna, a fizička osoba novčanom kaznom od =100,00 kuna do =2.000,00 kuna.

Članak 52.

Novčanom kaznom u iznosu od =500,00 kn do =10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. kad prekrši odredbu članka 32. ove Odluke,

2. kad prekrši odredbu članka 43. ove Odluke.

Za prekršaje iz prethodnog stavka kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji
je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, novčanom kaznom u iznosu od =300,00 kuna
do =5.000,00 kuna, fizička osoba novčanom kaznom od =100,00 kuna do =2.000,00 kuna.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 53.

Ugovori o zakupu javih površina koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju važiti do isteka roka na
koji su sklopljeni.

Korisnici javnih površina dužni su sklopiti Anexe ugovora u skladu sa odredbama ove Odluke.

Članak 54.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

KLASA:372-01/18-01/02

URBROJ:2198/28-01-18-1

Privlaka, 05. ožujka 2018. god
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OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Nikica Begonja
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Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o grobljima (Narodne Novine br. 19/98, 50/12) i članka 30. Statuta Općine
Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 14/09, izmjene i dopune „Službeni glasnik Zadarske županije“ 10/13)
i članak 20. stavak 2. odluka o upravljanju grobljima („Službeni glasnik Zadarske županije, broj 11/07), Općinsko vijeće
Općine Privlaka na svojoj 9.sjednici održanoj dana 05. ožujka  2018. godine donijelo je

 

Odluku o visini grobne naknade

 

Članak 1.

Ovom odlukom, a na prijedlog Uprave groblja, utvrđuje se za groblja na području Općine Privlaka naplata godišnje
grobne naknade

Članak 2.

Godišnja grobna naknada naplaćuje se za pojedinačno grobno mjesto, a dužni su je plaćati vlasnici grobnih mjesta.

Naplatu godišnje grobne naknade vršit će  društvo ovlašteno za upravljanjem grobljima na području Općine Privlaka,
O.K.D. Artić d.o.o.

Godišnja grobna naknada plaća se jednom  godišnje i to na žiro račun društva ovlaštenog za upravljanje grobljima.  

Društvo ovlašteno za upravljanje grobljima dužno je korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje.

Članak 3.

Visine godišnje grobne naknade za pojedinačno grobno mjesto utvrđuje se u iznosu 80,00 kn.

U slučaju višestrukog vlasništva za jedno grobno mjesto godišnja naknada raspodjeljuje se na sve vlasnike na način da
ukupni iznos bude jednak utvrđenom.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

KLASA: 564-02/18-01/01

URBROJ: 2198/28-01-18-1

Privlaka, 05.ožujka  2018.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA

PREDSJEDNIK

Nikica Begonja
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Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 30. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije br. 14/09,
izmjene i dopune Službeni glasnik Zadarske županije br. 14/11 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na 9. sjednici
održanoj dana 05. ožujka 2018.  godine donosi

 

ODLUKU

o članstvu u Lokalnoj akcijskoj grupi „Mareta“

 

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Privlaka suglasna je sudjelovati u članstvu i djelovanju Lokalne akcijske grupe (u daljnjem
tekstu: LAG) „Mareta“, koja je osnovana radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih uključenih dionika u svrhu ruralnog i
ukupnog razvoja LAG-om obuhvaćenog područja.

Članak 2.

Za predstavnika Općine Privlaka u Skupštini LAG-a „Mareta“ imenuje se Zamjenik/ca načelnika Općine Privlaka, a za
zamjenika predstavnika imenuje se Načelnik/ic Općine Privlaka.

Članak 3.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu Mareta od 21. svibnja 2012.
godine

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA:021-05/18-01/03

URBROJ:2198/28-01-18-5

Privlaka, 05. ožujka 2018. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Nikica Begonja



3/9/2018 Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18 od 09.03.2018. -- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom općine Privlaka za razdo…
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15 i 123/17), članka 21. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske
županije“, broj 14/09, 14/11 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Privlaka na 09. sjednici održanoj dana 05. ožujka 2018.
godine donijelo je:

 

ODLUKU

o donošenju Plana gospodarenja otpadom

Općine Privlaka za razdoblje od 2018. do 2022. godine

 

Članak 1.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Privlaka za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Plan gospodarenja otpadom Općine Privlaka za razdoblje od 2018. do 2022.
godine, objavit će se na Internet stranicama Općine Privlaka, www.privlaka.hr.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u » Službenom glasniku Zadarske županije«.

 

KLASA: 351-01/18-01/04

URBROJ: 2198/28-01-18-1

Privlaka, 05. ožujka 2018. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIVLAKA

Predsjednik

Nikica Begonja

http://www.privlaka.hr/


3/9/2018 Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18 od 09.03.2018. -- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom z…
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15 i 123/17), članka 21. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske
županije“, broj 14/09, 14/11 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Privlaka na 09. sjednici održanoj dana 05. Ožujka 2018.
godine donijelo je:

 

ZAKLJUČAK

O prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za 2017. godinu.

 

KLASA: 351-02/18-01/05

URBROJ: 2198/28-01-18-1

Privlaka, 05. Ožujka 2018.godine

 

Predsjednik

Općinskog vijeća

Nikica Begonja
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Temeljem čl.3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine Privlaka (Službeni
glasnik Zadarske županije, br.19/13) te odredbe čl. 30. Statuta Općine Privlaka,(„Službeni glasnik Zadarske županije“ br.
14/09, 14/11 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 9. sjednici održanoj dana 05. Ožujka 2018.g.donosi

 

O D L U K U

O kupnji nekretnina

 

1. Odobrava se kupnja nekretnina u vlasništvu Poljoprivredne zadruge Privlaka oznake kč.br. 2644/1 ukupne površine
346 m2 za 70/346 dijela, kč.br. 2644/2 ukupne površine 180 m2 za cijelo, kč.br. 2701 ukupne površine 228 m2 za cijelo
te kč.br. 3060/1 ukupne površine 68 m2 za 52/68 dijela, sve nekretnine položene u k.o. Privlaka.

2. Ovlašćuje se načelnik Općine Privlaka zaključiti Ugovor o kupoprodaji nekretnina iz točke 1. ove Odluke, a sve prema
tekstu Ugovora o kupoprodaji nekretnina koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

3. Ova odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

KLASA: 021-05/18-01/03

URBROJ: 2198/28-01-18-3

Privlaka, 05. ožujak 2018. godine

 

Općinsko vijeće

Predsjednik Vijeća:

Nikica Begonja

______________________________



3/9/2018 Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18 od 09.03.2018. -- Odluka o davanju u zakup nekretnine
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Temeljem čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), te odredbe čl. 30. Statuta Općine
Privlaka, („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 14/09, 14/11 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 9.
sjednici održanoj dana 05. ožujka donosi sljedeću

 

O D L U K U

O davanju u zakup nekretnine

 

1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup nekretnina oznake č.z. 2644/1 ukupne površine 346 m2 i č.z. 2644/2
ukupne površine 180 m2, sve k.o. Privlaka, u naravi zgrada sa terasom i boćalištem, s početnom cijenom od 1.000,00 kn.
 

2. Tekst javnog natječaja nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

3. Tekst javnog natječaja objaviti će se u dnevnom ili lokalnom tisku i na službenim web stanicama Općine Privlaka.

4. Za provedbu javnog natječaja iz točke 1. ove Odluke imenuje se povjerenstvo u sljedećem sastavu:

1. Nina Škibola
2. Zrinko Skoblar
3. Antonio Glavan

5. Ovlašćuje se Načelnik Općine Privlaka zaključiti ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem, po provedenom
javnom natječaju.

6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

KLASA: 021-05/18-01/03

URBROJ: 2198/28-01-18-6

Privlaka, 05. ožujak 2018. godine

 

Općinsko vijeće

Općina Privlaka 

Predsjednik Vijeća:

______________________________
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