
 

 

      SLUŽBENO GLASILO                         

      OPĆINE RAŽANAC 

              

BROJ:  6   RAŽANAC, 19. srpanj 2017. godine   GODINA: II 

 

 Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ražanac 

 Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje 

roditelja u    cijeni programa Dječjeg vrtića Ražanac 

 Odluka o obavljanju cestovnog lokalnog linijskog prijevoza putnika na području 

Općine Ražanac 

 Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja na 

području Općine Ražanac 

 Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju Općinskog Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarne nepogode 
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Na temelju članka 15. Stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj:120/16)  i članka 29. 

Statuta Općine Ražanac (''Službeni glasnik'' Zadarske županije broj:7/14,10/14 i 9/15), Općinsko 

vijeće Općine Ražanac je na 2. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 18.srpnja 2017. godine, 

donijelo 

 
 

 

  PRAVILNIK 

O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U 

OPĆINI RAŽANAC 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

      U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog 

trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak za javnog naručitelja Općinu 

Ražanac, koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene 

vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna bez 

PDV-a za nabavu radova za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza 

provedbe postupaka javne nabave. 

 

      U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je 

primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na 

pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona (npr. zakoni kojima se uređuju obvezni odnosi, 

gradnja i sl.). 

     

II. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

 

Članak 2. 

      O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. 

 

 

III. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

 

Članak 3. 

 Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 

kuna provode ovlašteni predstavnici naručitelja, koje imenuje općinski načelnik  internom Odlukom o 

imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja . 

 

 Ovlašteni predstavnici naručitelja mogu biti i druge osobe, ako imaju utjecaj na odlučivanje 

i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom jednostavne nabave  za što općinski načelnik donosi 

Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika samo za predmetnu nabavu. 

 

 Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su: 

• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, 

potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, 

ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu, 

 

• provedba postupka jednostavne nabave: slanje Poziva na dostavu ponuda gospodarskim 

subjektima na dokaziv način, slanje i objava Poziva na dostavu ponuda na web stranici 

naručitelja, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i 

ocjena ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir 
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najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim 

dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupka. 

 

 U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave vrijednosti veće od 70.000,00 kn moraju 

sudjelovati najmanje 2  (dva) ovlaštena predstavnika . 

             Na provedbu postupaka jednostavne nabave nije dopuštena žalba, već se može ponijeti tužba 

Upravnom sudu Hrvatske. 

 Dokumentacija o provedenim postupcima jednostavne nabave čuva se sukladno Zakonu o 

javnoj nabavi. 

 Vrijednost nabave u ovom Pravilniku je vrijednost nabave bez PDV-a. 

       

Članak 4. 

       Nabava jednaka ili veća od 70.000,00 kuna mora biti usklađena s Planom nabave naručitelja i 

započinje danom donošenja Odluke o početku postupka jednostavne nabave. 

 

Članak 5. 

       Općinski načelnik donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave vrijednosti jednake 

ili veće od 70.000,00 kuna, koja obavezno sadrži: 

• naziv predmeta nabave, 

• procijenjenu vrijednosti nabave, 

• podatke o osobama koje provode postupak, 

a može sadržavati i podatke o ponuditeljima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude te ostale 

bitne podatke. 

 

IV. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA 

VRIJEDNOST MANJA OD 20.000,00 KN (BEZ PDV-a) 

 

Članak 6. 

 

Za jednostavnu nabavu roba, usluga i radova, procijenjene vrijednosti nabave do 20.000,00 kn (bez 

PDV-a), neće se primjenjivati odredbe ovog Pravilnika. 

       

V.  PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE VRIJEDNOSTI ČIJA JE 

PROCIJENJENA VRIJEDNOSTI JEDNAKA ILI VEĆA OD 20.000,00 KUNA(BEZ PDV-a), A 

MANJA OD 70.000,00 KUNA 

 

Članak 7.    

        Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna, provodi se 

izdavanjem narudžbenice, potvrdom ponude ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim 

subjektom po vlastitom izboru. 

 

       Narudžbenica obavezno sadrži podatke o: naručitelju, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju 

uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu 

isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu-dobavljaču. 

 

       Narudžbenicu i ugovor potpisuje općinski načelnik. 

 

       Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu 

sklapanja ugovora, predmetu ugovora, cijeni i ostalim bitnim sastavnicama ugovora sukladno Zakonu 

o obveznim odnosima. 

  

 Evidenciju o izdanim narudžbenicama i sklopljenim ugovorima vodi nadležna služba/odjel za 

financije. 
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VI. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE VRIJEDNOSTI ČIJA JE 

PROCIJENJENA   VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 70.000,00 KUNA, A  MANJA OD 

200.000,00, ( BEZ PDV-a ) ODNOSNO 500.000,00 KUNA ( BEZ PDV-a). 

 

 

Članak 8. 

 Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a 

manje od 200.000,00 kuna za nabavu robu i usluga odnosno do 500.000,00 kuna za radove, naručitelj 

provodi pozivom na dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta po vlastitom izboru. 

 

      Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen 

od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, 

potvrda e-mailom). 

 

       Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv javnog naručitelja, opis predmeta 

nabave, troškovnik, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se 

traži), rok za dostavu ponude i način dostavljanja ponuda, kontakt osobu, broj telefona i adresu 

elektroničke pošte. 

 

       Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5 dana od dana upućivanja poziva za dostavu 

ponuda. 

 

       Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim 

uvjetima naručitelja. 

 

       O odabiru ponuditelja odlučuje općinski načelnik na temelju usporedbe pristiglih ponuda. 

 

      Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave donosi općinski načelnik.  

 

  Odluku o odabiru ili poništenju s preslikom Zapisnika o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda, 

naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način 

(dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom) u primjerenom 

roku. 

 

        Jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna 

za nabavu robu i usluga odnosno do 500.000,00 kuna za radove, provodi se izdavanjem narudžbenice 

ili zaključivanjem ugovora s odabranim gospodarskim subjektom. 

 

     Narudžbenicu i ugovor potpisuje općinski načelnik. 

 

      Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu 

ponuda može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima: 

 

• kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na 

temelju isključivih prava na temelju posebnih Zakona i dr. propisa, 

 

• kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a 

povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina, 

 

• kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima po Odluci 

naručitelja. 

 Evidenciju o izdanim narudžbenicama i sklopljenim ugovorima vodi nadležna 

služba/odjel za financije. 
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VII.   RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA 

 

Članak 9. 

       Za jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, Naručitelj može u 

pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja uz shodnu 

primjenu odredbi Zakona o javnoj nabavi, te u tom slučaju svi dokumenti koje naručitelj traži 

ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis 

elektroničke isprave. 

 

 Naručitelj može nakon provjere i ocjene ponuda, pristupiti provjeri ponuditelja traženjem 

originala ili ovjerenih preslika dostavljenih dokaza sposobnosti. 

 

Članak 10. 

       Za jednostavne nabave jednake ili veće od 70.000,00 kuna, Naručitelj u postupku nabave  

može od gospodarskih subjekata tražiti jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje 

ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i jamstvo o osiguranju za pokriće 

odgovornosti iz djelatnosti na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe zakona kojim se 

uređuje javna nabava. 

 

 

VIII.   ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA PONUDA 

 

Članak 11. 

        Za jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna,  na odredbe o 

zaprimanju dostavljenih ponuda i na odredbe o sadržaju i načinu izrade te načinu dostave ponuda na 

odgovarajući se način primjenjuje zakon kojim se uređuje javna nabava. 

         

 

IX.   OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA 

 

Članak 12. 

        Otvaranje ponuda obavlja se kod svih postupaka jednostavne nabave vrijednosti jednake ili 

veće 70.000,00 kuna. Otvaranje ponuda nije javno. 

 

       Kod postupaka jednostavne nabave vrijednosti iz stavka 1. ovog članka najmanje 2 (dva) 

ovlaštena predstavnika naručitelja otvaraju ponude u roku do 5 (pet) dana od isteka roka za dostavu 

ponuda i o tome sastavljaju Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. 

 

            Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva 

iz poziva na dostavu ponuda. 

 

       Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju stručne osobe i /ili stručne službe naručitelja, te 

ako je potrebno neovisne stručne osobe, te se o istome sastavlja Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. 

      

 

X.   KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

 

Članak 13. 

       Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. 
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 Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se 

koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, 

operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i dr. te je u 

zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu. 

 

 

XI.  ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA  

 

Članak 14. 

       Kod jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, Naručitelj na osnovi 

rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koji se temelji na 

kriteriju za odabir ponude. 

 

        Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži: 

1. podatke o naručitelju, 

2. predmet nabave za koje se donosi Odluka, 

3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana, 

4. razloge odabira ponuditelja, 

5. datum donošenja i potpis općinskog načelnika. 

 

 Odluku o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda 

naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način 

(dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na 

internetskim stranicama naručitelja). 

 

 Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude iznosi do 10 dana od isteka roka za 

dostavu ponuda. 

 

 Naručitelj dostavom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude odnosno njenom izvršenom 

dostavom na dokaziv način stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi. 

 

Članak 15. 

 Naručitelj će poništiti postupak jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće 70.000,00 

kuna iz razloga propisanih odredbama zakona kojim se uređuje javna nabava. 

 

 Ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne nabave, naručitelj bez odgode donosi 

Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave. 

 

 U Odluci o poništenju postupka jednostavne nabave, naručitelj navodi: 

1. podatke o naručitelju, 

2. predmet nabave, 

3. obavijest o poništenju, 

4. obrazloženje razloga poništenja, 

5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 

      Rok za donošenje Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 10 dana od isteka 

roka za dostavu ponuda. 

 

      Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni 

ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način 

(dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na 

internetskim stranicama naručitelja). 
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Članak 16. 

Ponuditelji koji dostave ponudu u postupku jednostavne nabave ostvaruju pravo da u roku od 

3 (tri) radna dana od dana primitka Odluke o odabiru ponuditelja izvrše uvid u dokumentaciju 

postupka i pristigle ponude. Zahtjev za uvid u dokumentaciju postupka i ponude izjavljuje se 

načelniku a predaje osobno ili poštom na urudžbeni zapisnik Općine Ražanac. 

 

       

 

XII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 17. 

 

 Stupnjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o provedbi postupka male 

vrijednosti ('' Službeni glasnik Zadarske županije'' broj: 16/14). 

    

              Članak 18. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u '' Službenom glasilu Općine 

Ražanac''. 

 

KLASA:400-01/17-01/166 

URBROJ:2198-10-17-1 

Ražanac, 18.07.2017.godine 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

           JURE MATAK 
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Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Ražanac ( '' Službeno glasilo Općine Ražanac'', 

broj:10/16) i  članka 29. Statuta Općine Ražanac (''Službeni glasnik'' Zadarske Županije, broj: 7/14, 

10/14 i 9/15), Općinsko vijeće Općine Ražanac je na 2. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 

18.srpnja 2017. godine, donijelo 

   

        ODLUKU 

                                      o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju mjerila 

                       za sudjelovanje roditelja u cijeni programa  

              Dječjeg vrtića Ražanac 

 

Članak 1. 

 

Daje se   suglasnost na Odluku o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa 

Dječjeg vrtića Ražanac, , a koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ražanac, 

održanoj dana 27.06.2017. godine,  a koja je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 2. 

 

Odluka o davanju suglasnosti nakon stupanja na snagu, dostaviti će se Dječjem Vrtiću Ražanac. 

 

Članak 3.  

 

 Odluka će stupiti  na snagu osam dana od dana  objave u '' Službenom glasilu'' Općine Ražanac. 

KLASA:601-01/17-01/13 

UR.BR.:2198-10-17-1 

Ražanac, 18.07.2017.godine 

  

                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        JURE MATAK 
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Na  temelju članka 48. Stavak 4. i članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („ Narodne 

novine„ broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i članka 62. Statuta Dječjeg vrtića Ražanac (“Službeni glasilo 

Općine Ražanac“, broj 10/16) , na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Ražanac, Upravno vijeće  je na 

svojoj 8.sjednici održanoj dana 27.06.2017. godine donijelo 

 ODLUKU O UTVRĐIVANJU 

MJERILA ZA SUDJELOVANJE RODITELJA   U CIJENI PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA 

RAŽANAC 

 

Članak 1. 

 

Ovim  Odlukom utvrđuju se mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića 

Ražanac,čiji je osnivač Općina Ražanac. 

 

Članak 2. 

 

Roditelj djeteta korisnika usluga dužan je sudjelovati u cijeni programa Dječjeg vrtića koji ostvaruje 

njegovo dijete ovisno o vrsti i trajanju programa kako slijedi: 

 

A) Za djecu korisnike usluga s prebivalištem na području Općine Ražanac 

 

 

DESETOSATNI (cjelodnevni program) 

 

 

                               600,00 KN 

 

PETIPOSATNI (poludnevni program) 

 

 

                                400,00 KN 

 

PROGRAM PREDŠKOLE  

 

 

                                    0,00 KN 

 

B) Za djecu korisnike usluga koja nemaju prebivalište na području Općine Ražanac 

 

DESETOSATNI(cjelodnevni program) 

 

 

                               900,00 KN 

 

PETIPOSATNI (poludnevni program) 

 

 

                                600,00 KN 

 

PROGRAM PREDŠKOLE  

 

 

                                    0,00 KN 

 

 

 

 

Članak 3. 
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Roditelj  djece s prebivalištem na području Općine Ražanac ostvaruju pravo na umanjenje 

sudjelovanja u cijeni primarnih programa i to: 

 za drugo dijete u vrtiću sudjeluje sa 50% cijene odabranog programa 

 za treće i svako slijedeće dijete roditelj se oslobađa plaćanja usluga 

Za slučaj opisan u stavku 1. ovog članka razliku  cijene programa osigurava proračun Općine  Ražanac 

na temelju zahtjeva roditelja djeteta korisnika usluga. 

Članak 4. 

Roditelj s dvoje i više djece koji nemaju prebivalište na području općine Ražanac ne ostvaruju pravo 

na umanjenje sudjelovanja u cijeni  odabranog  primarnog redovitog programa, osim u kraćem 

programu predškole za obveznike pohađanja istog koji je  za njih besplatan. 

Članak 5. 

Oslobađaju se sudjelovanja u cijeni  redovitih programa vrtića  

 djeca invalida domovinskog rata sa utvrđenim 100%-tnim stupnjem invaliditeta(temeljem 

rješenja) 

 djeca bez oba roditelja 

 djeca nezaposlenih roditelja koji su stalni korisnici socijalne pomoći (temeljem rješenja) 

 djeca s teškoćama u razvoju( temeljem rješenja nadležne komisije) 

Za slučaj opisan u stavku 1. ovog članka  cijenu programa osigurava proračun Općine  Ražanac na 

temelju zahtjeva roditelja djeteta korisnika usluga. 

Članak 6. 

Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u cijeni programa: 

 za dijete samohranog roditelja ,roditelj sudjeluje sa 80% cijene odabranog programa i to 

temeljem preslike rješenja Centra za socijalnu skrb 

 za dijete koje zbog bolesti po pisanoj ispričnici/potvrdi pedijatra ne koristi program od 2 

tjedna i više (minimalno 10 radnih dana) cijena programa umanjuje se za 30% 

 za dijete koje zbog bolesti  ne koristi program 3 tjedna i više (minimalno 15 radnih dana) 

cijena programa umanjuje se za 50%  samo uz predočenje potvrde nadležnog liječnika 

Za slučaj opisan u stavku 1. ovog članka razliku  cijene programa osigurava proračun Općine  Ražanac 

na temelju zahtjeva roditelja djeteta korisnika. 

O izostanku djeteta iz vrtića u smislu prethodnog stavka, alineja 2. roditelji su dužni izvijestiti vrtić u 

roku od 15 dana. 

Članak 7. 

Tijekom ljetnih mjeseci roditelji djece koji su korisnici usluga plaćaju usluge boravka na sljedeći 

način: 

 lipanj –  srpanj-kolovoz : ukoliko dijete ne pohađa vrtić a upisano je redoviti program plaća 

akontaciju u iznosu od 100,00 kn 
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 lipanj: ukoliko dijete pohađa vrtić pola mjeseca plaća 50% od cijene odabranog programa 

 srpanj i kolovoz- roditelji djece korisnika plaćaju usluge po danima provedenim u vrtiću 

Za slučaj opisan u stavku 1. ovog članka razliku  cijene programa osigurava proračun Općine  

Ražanac na temelju zahtjeva roditelja djeteta korisnika usluga. 

Članak 8. 

Roditelj djeteta korisnika usluga dužni  su ugovorni iznos uplatiti na žiro račun vrtićanajkasnije do 15-

tog u mjesecu za protekli mjesec i o tome predočiti dokaz (kopiju uplatnice) Dječjem vrtiću. 

Članak 9. 

Ako roditelj ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 45 dana od dospijeća obveze,vrtić će otkazati 

pružanje usluga,a potraživanja naplatiti pokretanjem ovrhe. 

Članak 10. 

Dječji vrtić i roditelj/skrbnik djeteta korisnika usluga sklapaju Ugovor o neposrednim pravima i 

obvezama u skladu s odredbama iz ove Odluke, te općim aktima Dječjeg vrtića. 

Članak 11. 

S danom stupanja na snagu  ove odluke prestaje vrijediti Odluka o visini iznosa participacije   roditelja 

djece korisnika Dječjeg vrtića Ražanac („Službeni glasilo“ Općine Ražanac br. 11/16). 

Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasilu općine Ražanac, a 

primjenjuje se  od 01.rujna 2017. 

KLASA:601-01/17-01/103 

URBROJ:2198-10-17-2 

Ražanac, 27. lipnja 2017.                                                

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ražanac 

                                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća 

                                                                        Anita Krpina Sikirić, struč.spec.admin.publ 
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Na temelju članka 3.stavka 1. i članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( '' Narodne novine'' 

broj:36/95,79/97,128/99,73/00,57/00,129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/

11,84,11/90/11,144/12,153/13,147/14 i 36/15) i  članka 29. Statuta Općine Ražanac (''Službeno 

glasnik'' Zadarske Županije, broj: 7/14, 10/14 i 9/15), Općinsko vijeće Općine Ražanac je na 2. 

Sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 18.srpnja 2017. godine, donijelo 

 

 

ODLUKU 

o obavljanju cestovnog lokalnog linijskog prijevoza putnika 

na području Općine Ražanac 

 

Članak 1. 

 

Komunalna djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu povjerava se trgovačkom društvu 

''Liburnija'' d.o.o. Zadar. 

 

Članak 2. 

 

Trgovačko društvo Liburnija do.o. Zadar, će obavljati cestovni lokalni linijski prijevoz putnika na 

području Općine Ražanac. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka donosi se u svrhu oslobođenja Liburnije d.o.o. od  obveze fiskalizacije za promete u 

djelatnosti prodaje karata za cestovni lokalni linijski prijevoz putnika u javnom prometu. 

 

Članak 4. 

 

Odluka o davanju suglasnosti nakon stupanja na snagu, dostaviti će se Liburniji d.o.o. Zadar. 
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Članak 5.  

 

 Odluka će stupiti  na snagu prvog dana od dana  objave u '' Službenom glasilu'' Općine Ražanac. 

KLASA:363-01/17-01/156 

UR.BR.:2198-10-17-1 

Ražanac, 18.07.2017.godine 

  

                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

             JURE MATAK 
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Temeljem čl. 29. Statuta Općine Ražanac ( ''Službeni glasnik''  Zadarske županije broj: 7/14, 10/14 i 

9/15) i članka 14. Odluke o dodjeli javnih priznanja ( '' Službeni glasnik'' Zadarske županije broj: 

8/07), Općinsko vijeće Općine Ražanac je na 2.sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 18.srpnja 

2017. godine, donijelo je 

 

 IZMJENE I DOPUNE O D L U K E 

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 

Općine Ražanac 

 

Članak 1. 

 

Članak 1. točke1.,2.,3.4., Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine 

Ražanac ( '' Službeni glasnik'' Zadarske županije br. 12/13) mijenjaju se i glase; 

 

1. umjesto Nedjeljka Jovića dr.med, imenuje se Jure Matak, za predsjednika 

2. umjesto Ivana Duševića, imenuje se Mate Lilić, za zamjenika predsjednika 

3. umjesto Vladimira Kovačevića, dipl.ing, imenuje se Ante Dundović, za člana 

4. umjesto Dragutina Miočića, imenuje se Mario Dundović, za člana 

 

Članak 2. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti točke1.2.,3.,4., članka 1.. Odluke o imenovanju 

povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac (''Službeni glasnik'' Zadarske županije 

br.12/13  ). 

  Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasilu” Općine Ražanac. 

KLASA:061-01/17-01/1 

UR.BR.:2198-10-17-1 

Ražanac, 18.07.2017. 

                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

     JURE MATAK                                                                                  
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 Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ('' Narodne novine'' broj:7/97 i 

174/04) i članka 29. Statuta Općine Ražanac ( ''Službeni glasnik''  Zadarske županije broj: 7/14, 10/14 

i 9/15), Općinsko vijeće Općine Ražanac je na 2. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 18.srpnja 

2017. Godine, donijelo je 

 

 

IZMJENE I   DOPUNE   O D L U K E 

o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode 

 

Članak 1. 

 

Članak 3. Odluke o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda  

(''Službeni glasilo'' Općine Ražanac br. 2/17) mijenja se i glasi; 

 

- umjesto Dinka Jovića, imenuje se Zdenko Zubčić, Puntica 1, Ražanac, za predsjednika 

 

 

   Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasilu” Općine Ražanac. 

 

KLASA:361-07/17-01/04 

UR.BR.:2198-10-17-1 

Ražanac, 18.07.2017.godine 

                                                                                                        

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

           JURE MATAK 

 

 

 

 


