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Na temelju članka 28. Stavak 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 

120/16.), Odluke o jednostavnoj nabavi,(„Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 1/17.), članka 

10. Odluke o izvršenju proračuna Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 7/17.)  

i članka 48. Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 01/13., 1/15., 4/16., 

7/17.), načelnik općine Polača dana 10.01.2018., donosi  

 

PLAN NABAVE 

za proračunsku 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 U skladu s proračunom Općine Polača za 2018.godinu, utvrđuje se Plan nabave roba, 

radova i usluga u 2018.godini (dalje u tekstu: Plan nabave), a sadrži podatke o predmetu nabave, 

evidencijskom broju nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka, podatke o 

sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom trajanju 

ugovora, te napomeni (ako je potrebna). 

 Za predmet nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna a 

manja od 200.000,00 (nabava roba i usluga), odnosno manja od 500.000,00 kuna (nabava radova) 

u Plan nabave unose se samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti bez poreza na 

dodanu vrijednost. 

 Plan nabave se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i 

dopune Plana nabave roba, radova i usluga objavit će se na internetskim stranicama Općine. 

 

Članak 2. 

 Plan nabave za 2018.godinu, kao i sve izmjene i dopune Plana nabave biti će dostupne na 

internetskim stranicama Općine najmanje do 30.lipnja sljedeće godine, a informacija o 

internetskoj stranici na kojoj su objavljivani biti će dostavljena središnjem tijelu državne uprave 

nadležnom za sustav javne nabave. 

 

Članak 3. 

 Tijekom 2018.godine provesti će se nabava roba, radova i usluga, na 

način kako slijedi: 
Eviden

cijski 

broj 

nabave 

Predmet nabave Pozicija 

proračuna 

Procijenj

ena 

vrijedno

st 

nabave 

Planiran

a 

vrijedno

st 

nabave 

Postupak javne nabave Ugovo

r/ 

Okvir

ni 

sporaz

um 

Planiran

i početak 

postupka 

Planiran

o 

trajanje 

ugovora 

ili 

okvirnog 

sporazu

ma 

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKO I 

IZVRŠNO TIJELO 

       

1. Motorni benzin A100101 24.000 30.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor Ožujak 9 mjeseci 

2. Opskrba vodom A100101 64.000 80.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 

Ugovor Siječanj 12 

mjeseci 

3. Reprezentacija A100103 48.000 60.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

narudž
benica 

Siječanj 12 
mjeseci 

4. Spomendani A100103 52.000 65.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

narudž
benica 

Ožujak 9 mjeseci 

RAZDJEL 002 – JEDINSTVENI 

UPRAVNI ODJEL 
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5. Uredski materijal A100201 24.000 30.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom 

Narudž

benica  

Siječanj 12 

mjeseci 

6. Električna energija A100201 40.000 50.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor Siječanj 12 
mjeseci  

7. Asfaltiranje cesta K100301 320.000 400.000 Jednostavna nabava – 
pozivom za dostavu  ponuda 

Ugovor Svibanj 7 mjeseci 

8. Usluge održavanja neasfaltiranih 

cesta 

A100407 116.000 145.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 

Ugovor Veljača 11 

mjeseci 

9. Usluge održavanja javnih 
površina 

A100402 236.000 295.000 Jednostavna nabava – 
pozivom za dostavu  ponuda 

Ugovor Siječanj  12 
mjeseci 

10. Izgradnja nogostupa  K100306 80.000 100.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 

Ugovor Travanj 8 mjesec 

11. Izgradnja javne rasvjete K100303 160.000 200.000 Jednostavna nabava – 
pozivom za dostavu  ponuda 

Ugovor  Ožujak 6 mjeseci 

12. Naziv ulica – putokazi  K100310 24.000 30.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom 

Narudž

benica  

Svibanj  7 mjeseci 

13. Uređenje groblja K100312 80.000 100.000 Jednostavna nabava – 
pozivom za dostavu  ponuda 

Ugovor  Siječanj 12 
mjeseci 

14. Dokumentacija za nerazvrstane 

ceste- naselje Polača (Brig) uz 

dječji vrtić 

K100304 45.000 56.250 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 
subjektom 

Ugovor Ožujak 8 mjeseci 

15. Projektna dokumentacija za 

izgradnju biciklističkih staza na 
području Općine Polača 

K100305 113.000 141.250 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor Ožujak 8 mjeseci 

16. Općinska groblja A100403 60.000 75.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor svibanj  6 mjeseci 

17. Potrošnja javne rasvjete A100203 72.000 90.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor  siječanj 12 
mjeseci 

18. Materijal za javnu rasvjetu A100404 68.000 85.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor Siječanj 12mjesec
i 

19. Usluge održavanja javne rasvjete  A100404 68.000 85.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 
subjektom 

Ugovor  Siječanj 12 

mjeseci 

20. Redovno održavanje odlagališta 

komunalnog otpada 

A100510 152.000 190.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor  Siječanj 12 

mjeseci 

22. Održavanje buldožera  A100601 20.000 25.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

Narudž

benica  

Siječanj  12 

mjeseci 

23. Ishođenje okolišne dozvole i 
Elaborata gospodarenja otpadom  

K100504 20.000 25.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor  Siječanj 7 mjeseci 

24. Deratizacija i dezinsekcija A100508 32.000 40.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor  Ožujak  8 mjeseci  

25. Infrastruktura u poslovnoj zoni 

Primat 

K101201 88.000 110.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 

Ugovor Svibanj 5 mjeseci 

26. Skidanje šumskog pokrova u zoni 

„Primat 2“ 

A101203 64.000 80.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 

Ugovor Ožujak 3 

mjeseca 
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27. Infrastruktura do poslovne zone 

„Primat“ 

K101202 320.000 400.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 

Ugovor Veljača 6 

mjeseca 

28. Sanacija sekundarne vodovodne 

mreže 

K101601 40.000 50.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 
subjektom 

Ugovor Travanj  8 mjeseci 

29. Dječje  igralište OŠ Franka Lisice T100903 24.000 30.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 
subjektom  

Ugovor  Lipanj 6 mjeseci 

30. Izgradnja igrališta OŠ Kakma T100904 24.000 30.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor  Svibanj 4 

mjeseca 

31. Lovački dom  K100907 40.000 50.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom  

Ugovor  Veljača 4 

mjeseca 

32. Uređenje i priprema građevinskih 
terena 

K101501 24.000 30.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom  

Narudž
benica  

Svibanj 4 
mjeseca 

33. II faza obnove društvenog doma 

Jagodnja Gornja 

K101502 40.000 50.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 
subjektom  

Ugovor  Veljača 5 mjeseci  

34. Operativni lizing A100204 120.000 150.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 

Ugovor Siječanj 12 

mjeseci  

35. Izrada katastra nekretnina k.o. 
Tinj i k.o. Polača 

K101304 320.000 400.000 Jednostavna nabava – 
pozivom za dostavu  ponuda 

Okvirn
i 

sporaz

um i 
Ugovor  

23.09.20
11. 

siječanj 

12 
mjeseci 

36. Uredski materijal A100201 24.000 30.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom  

Narudž

benica- 

ugovor  

Siječanj  12 

mjeseci  

37. Usluge promidžbe i informiranja A100101 24.000 30.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom  

Narudž

benica 
– 

ugovor  

Siječanj  12 

mjeseci  

38. Održavanje protupožarnih putova  A101002 28.000 35.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom  

Ugovor  Siječanj  12 

mjeseci 

39. Etno kuća K101405 24.000 30.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor  Ožujak 8 mjeseci 

 

Članak 5. 

  Plan nabave za proračunsku 2018. godinu stupa na snagu osmoga dana od dana 

donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Polača i  na  internetskim stanicama 

Općine Polača (www.opcina-polaca.hr),  te se primjenjuje za proračunsku 2018. godinu. 

 

KLASA:022-07/18-01/01 

URBROJ: 2198/26-18-02-1 

Polača, 10.01.2018.                    

                                                                   OPĆINA POLAČA 

             

          Općinski načelnik 

                                   Tomislav Prtenjača 

 

http://www.opcina-polaca.hr/
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REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA POLAČA  

         Općinski načelnik 

KLASA:022-10/18-01/01 

URBROJ: 2198/26-18-02-3 

Polača, 15.01.2018.  

 

 Na temelju članka  48.  Statuta Općine Polača («Službeni glasnik» Općine Polača, broj 

1/13., 1/15., 4/16., 7/17.), članka 21. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike 

(„Narodne novine“, broj 112/17.), članka 17. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim 

materijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Polača 

(„Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 6/17.),  Općinski načelnik, donosi 

 

O D L U K U 

o rasporedu Korištenja godišnjih odmora za 2018.godinu 

 

Članak 1. 

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela općine Polača  koristit će godišnji odmor za 

2018. godinu prema sljedećem rasporedu: 
Ime i 

prezime 

službenika 

Radno mjesto Kriteriji 

utvrđivanja 

Broj dana 

godišnjeg 

odmora 

Ukupno 

dana 

godišnjeg 

odmora 

Razdoblje 

korištenja  

(prvi dio – 

drugi dio) 

Godišnji 

odmor 

koji se 

prenosi 

u 2018. 
Ante 

Samardžija 

Pročelnik 

Jedinstvenog 

upravnog odjela 

Osnovno 

Uvjeti rada 

Rezultati rada 

Složenost 

poslova 

Radni staž 

Posebni 

socijalni uvjeti 

UKUPNO: 

20 

2 

1 

 

3 

6 

 

0_______ 

32 

30 I dio 

01.09.2018 

21.09.2018. 

 

II dio 

01.12.2018. 

21.12.2018. 

 

 

Mirela 

Pilipović 

Viši stručni 

suradnik za 

financije i 

računovodstvo 

Osnovno 

Uvjeti rada 

Rezultati rada 

Složenost 

poslova 

Radni staž 

Posebni 

socijalni uvjeti 

UKUPNO: 

20 

0 

1 

 

4 

4 

 

6_______ 

35 

30 I  dio 

19.03.2018. 

30.03.2018. 

 

II dio 

16.07.2018. 

10.08.2018. 

 

 

Snježana 

Žepina 

Administrativni 

tajnik 

Osnovno 

Uvjeti rada 

Rezultati rada 

Složenost 

poslova 

Radni staž 

Posebni 

20 

0 

1 

 

2 

5 

 

30 I  dio 

01.04.2018. 

20.04.2018. 

 

II dio 

05.11.2018. 

26.11.2018. 
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socijalni uvjeti 

UKUPNO: 

2______ 

30 

 

U slučaju da raspored godišnjih odmora službenika iz stavka 1. ovog članka ne bude 

mogao biti realiziran u rokovima navedenim u stavku 1. ovog članka, Općinski načelnik će 

donijeti odluku o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu korištenja godišnjeg odmora 

Ova Odluka o rasporedu korištenja godišnjih odmora dostavlja se svakom službeniku. 

Ova Odluka o rasporedu korištenja godišnjih odmora stupa na snagu i primjenjuje se u 

roku od petnaest dana od dana dostave službenicima iz članka 1. ove Odluke, a objaviti će se u 

„Službenom glasniku“Općine Polača. 

Pojedinačno Rješenje o korištenju godišnjeg odmora za pročelnika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Polača donijeti će Općinski načelnik, a za ostale službenike pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Obrazloženje 

Pri utvrđivanju rasporeda godišnjih odmora iz članka 1. ove Odluke,  vodilo se računa o 

potrebama organizacije rada te mogućnostima za odmor koje su na raspolaganju službenicima. 

Službenik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od 

najmanje 20 dana, uvećano za pojedinačno utvrđena mjerila, utvrđena Pravilnikom o plaćama, 

naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 6/17.). Blagdani i 

neradni dani određeni zakonom te razdoblje privremene nesposobnosti za rad koje je utvrdio 

ovlašteni liječnik ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora. Ako službenik koristi godišnji 

odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor 

iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, pod uvjetom da je ostvario pravo na 

godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna. Drugi dio godišnjeg odmora službenik mora 

koristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine. Godišnji odmor, odnosno prvi dio godišnjeg 

odmora koji je prekinut i nije korišten u prethodnoj kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog 

bolesti ili porodnog dopusta odnosno zbog vojne vježbe ili zbog potrebe rada na radnom mjestu, 

službenik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja 2018. Dva puta po jedan dan godišnjeg odmora 

djelatnik ima pravo koristiti kada to želi, uz obvezu da o tome obavijesti općinskog načelnika ili 

pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela najmanje jedan dan prije korištenja.  

 

         Općinski načelnik 

         Tomislav Prtenjača 

DOSTAVITI: 

1.Ante Samardžija 

   Osobno preuzeo dana____________(potpis)_________ 

2.Mirela Pilipović 

   Osobno preuzela dana____________(potpis)_________ 

3.Snježana Žepina 

   Osobno preuzela dana____________(potpis)_________ 

4.Pismohrana, ovdje. 
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Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine“, broj 57/12., 

120/12. i 16/17.), članka 3. stavak 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (“Narodne novine“ , broj 

100/11), članka 48. Statuta Općine Polača (“Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 1/13., 1/15., 

4/16. i 7/17.), općinski načelnik, donosi 

 

 PLANA PRIJMA 

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U 

OPĆINI POLAČA ZA 2018. GODINU 

 

I. 

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2018. godini prijam 

      -     1 osobe sa stupnjem sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke  

            ekonomskog ili računovodstvenog smjera. 

Popis radnog mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih 

jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban 

stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je 

sastavni dio ovog Plana. 

II. 

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u 

suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu 

izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Polača. 

Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u 

cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje. 

 

III. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku“ Općine 

Polača. 

 

Klasa:022-10/18-01/02 

Urbroj:2198/26-18-02-1 

Polača, 10. siječnja 2018. godine 

Općinski načelnik  

Tomislav Prtenjača 

______________________________________________________________________________ 

                  
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA POLAČA  

        Općinski načelnik 

KLASA: 022-09/17-01/12 

URBROJ: 2198/26-17-02-2 

        

Polača, 01.12. 2017. 

 

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, br33/01., 60/01., 129/05., 109/07125/08., 36/09., 150/11., 19/13., 137/15.), članka IV. 

Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, 
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broj 42/17.), Rezultata izbora za članove Općinskog vijeća Općine Polača iz reda pripadnika 

srpske nacionalne manjine,  članka 38. Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, 

broj 1/13., 1/15., 4/16.), Općinski načelnik Općine Polača, donosi 

 

O D L U K U 

o isplati naknade troškova izborne promidžbe za članove Općinskog vijeća 

Općine Polača iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine   

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se isplata naknade  troškova izborne promidžbe za izbor 

članova Općinskog vijeća  Općine Polača iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. 

 

Članak 2. 

 Pravo na isplatu naknade iz članka 1.ove Odluke ostvaruje politička stranke i liste grupe 

birača koje su po objavi izbornog rezultat dobile najmanje jednog člana u Općinskom vijeću 

Općine Polača, a  visina naknade određena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske. 

 

Članak 3. 

 Naknada će se isplatiti političkoj stranci koja je dobila jednog člana u Općinsko vijeće 

Općine Polača iz reda pripadnika srpske  nacionalne manjine i to kako slijedi: 

1. Samostalna demokratska srpska stranka -SDSS………1.500,00 kuna 

 

Članak 4. 

 Naknada iz članka 3. ove Odluke isplatiti će se na poseban račun političke stranke 

otvorene za financiranje troškova izborne promidžbe, a izdatci će teretiti proračun Općine Polača 

za 2017.godinu. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine 

Polača. 

 

 

        Općinski načelnik 

        Tomislav Prtenjača  
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