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GLASNIK OPĆINE JASENICE 
Službeno glasilo Općine Jasenice,         BROJ: 5       JASENICE, 17. kolovoza 2018. GODINA: VIII 

 
AKTI OPĆINE JASENICE  
 

 Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije 2019.-2020. godina 

  Odluka o provedbi projekta mjere 7.4. 

 Zaključak o ispravku tehničke greške grafičkog dijela UPU-a PZ Bravar 

 Odluka o grobnoj naknadi  

 Odluka o prihvaćanju ulaganja u nerazvrstanu cestu 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENICE 
Općinsko vijeće 
KLASA: 501-01/18-01/1 
URBROJ: 2198/21-01-18-2 
Jasenice, 16. kolovoza 2018. godine 
 
 

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu(" Narodne 
novine" broj 36/95, 109/95, 21/96, 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, 56/13, 94/13, 153/13, 
147/14, 36/15), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 9. sjednici održanoj dana 16. 
kolovoza 2018. godine donosi: 
 

O D L U K U 
o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije 

 i deratizacije 2019.-2020. godina 
I. 

Za predmet nabave povjeravanja obavljanje komunalnih poslova dezinsekcije, 
dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine 
Jasenice , kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja Ciklon d.o.o. Zadar, Put 
Murvice 14, 23000 Zadar, OIB: 52869401719  za razdoblje 1.1.2019. – 31.12.2020. godine. 
 

II 
Naručitelj će po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti 

ugovor o povjeravanja obavljanje komunalne poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije 
javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Jasenice. Po isteku roka 
mirovanja s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor u skladu s ovom Odlukom i 
ponudom najpovoljnijeg ponuditelja. 
 

III. 
Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, svakom 

ponuditelju u postupku. 
 

IV. 
Rok mirovanja ističe 5. dan od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
Naručitelj je na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu( „Narodne novine" broj 

36/95, 109/95, 21/96, 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, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ), 
proveo postupak prikupljanja ponuda s namjerom sklapanja ugovora o povjeravanju 
komunalnih poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije te je: 

 
- izradio dokumentaciju za nadmetanje 
- uputio poziv za dostavu ponude do 15. lipnja 2018. godine na tri ponuditelja 
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- otvorio ponude dana 02. srpnja 2018. godine u 12,00 sati, te utvrdio da su do roka za 
dostavu ponude pristigle tri ponude i to: 
1. Ciklon d.o.o. Zadar, Put Murvice 14, 23000 Zadar 
2. Cian d.o.o. Varaždinska ulica 51, 21000 Split 
3. AS-EKO D.O.O., ŠIBENIK, Industrijska zona Podi, Dolačka 2, 22000 Šibenik 

- pregledom i ocjenom ponuda ocijenio da su pristigle tri prihvatljive ponude, te se 
ponuda pod 1., obzirom da ista sadrži sve dokaze o sposobnosti s ukupnom najnižom 
cijenom, odabire kao najpovoljnija. 

 
Pouka o pravnom lijeku: 
 
Protiv ove Odluke žalba nije dozvoljena ali se može pokrenuti upravni spor u roku od trideset 
dana od dana dostave ove Odluke. 
 
 

Predsjednik 
Šime Maruna 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENICE 
Općinsko vijeće 
KLASA: 302-02/18-01/01 
URBROJ: 2198/21-1-18-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Jasenice, 16. kolovoza 2018. godine 
 

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, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15 i 123/17),  članka 30. Statuta Općine Jasenice («Glasnik Općine Jasenice», br. 1/18), a 
u svezi članka 30. stavka 5. Pravilnika o provedbi Mjere 7 – „Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-
2020. („Narodne novine“ br. 48/18) Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 9. sjednici 
održanoj dana 16. kolovoza 2018. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt 

„Izgradnja  Dječjeg vrtića „Ljubičica““ 
Članak 1. 

U svrhu prijave na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganje u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, provedba tipa operacije 
7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz 
programa ruralnog razvoju Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te ostvarivanja 
bespovratne potpore, a na temelju Točke 5 Natječaja, Općinsko vijeće Općine Jasenice ovom 
Odlukom daje suglasnost za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubičica““ 
na k.č 5680 k.o. Jasenice nova izmjera. Ulaganje u projekt detaljno je opisano u Prilogu Odluci. 

Članak 2. 
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Korisnica potpore je Općina Jasenica. Ovlašćuje se općinski načelnik Općine jasenica za 

poduzimanje svih pravnih radnji potrebnih za realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke. 

Članak 3. 

Projekt „Izgradnja  Dječjeg vrtića „Ljubičica““ usklađen je s Strateškim razvojnim programom 

Općine Jasenice za razdoblje 2016. - 2020.za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru: 

Strateški cilj 1: Razvoj mjera za unaprjeđenje kvalitete života 

Prioritet. 1.2. Obnova društvene infrastrukture na području Općine 

Mjera. 1.2.3. Izgradnja dječjeg vrtića 

Članak 4. 

Općinsko vijeće Općine Jasenica prihvaća sudjelovanje Općine Jasenica u sufinanciranju 

projekta u preostalom iznosu koji će se utvrditi po donošenju Odluke o dodijeli sredstava od 

Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Članak 5.  

Ova odluka stupa na osmog dana od dana objave objave u „Glasniku Općine Jasenice“. 

PREDSJEDNIK 

Šime Maruna 

 

Prilog 1: Prilog uz odluku Općinskog vijeća o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt 
„Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubičica 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENICE 
Općinsko vijeće 
KLASA: 363-01/18-01/02 
URBROJ 2198/21-01-18-1 
Jasenice, 16. kolovoza 2018. godine 
 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj    19/98 i 
50/12) i članka 30. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice, broj 01/18), Općinsko 
vijeće na svojoj 9. sjednici održanoj 16. kolovoza donosi: 

 
 

O D L U K U 
o  godišnjoj grobnoj naknadi 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom, utvrđuje se na području Općine Jasenice visina  godišnje grobne 
naknade. 
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Članak 2. 

Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje u cjelokupnom iznosu i 
to najkasnije do 31. kolovoza za tekuću godinu. 

Uprava groblja obvezna je korisniku grobnog mjesta dostaviti rješenje i 
uplatnicu za plaćanje, Uprava groblja obvezno vodi i službenu evidenciju plaćanja godišnje 
grobne naknade.  

Naknada iz prethodnog Stavka uplaćuju se u korist Proračuna Općine Jasenice. 
U slučaju zakašnjenja isplate bilo koje rate utvrđene rješenjem obračunati će se  

zakonske zatezne kamate koje teku od dana dospijeća svakog pojedinog iznosa rate do isplate. 
Ovrhu radi prisilne naplate godišnje grobne naknade pokreće Općina Jasenice 

 
Članak 3. 

Iznos godišnje grobne naknade za Novo groblje utvrđuje se kako slijedi: 
-  godišnja grobna naknada za grobnice sa 6 polica iznosi  200,00 kn 
- godišnja grobna naknada za grobnice sa 3 police iznosi  150,00 kn 

 
Iznos godišnje grobne naknade za groblje u Rovanjskoj utvrđuje se kako slijedi: 

-  godišnja grobna naknada za grobnicu sa 2 i više grobova iznosi  150,00 kn 
- godišnja grobna naknada za grobnicu sa 1 grobom iznosi  100,00 kn 

 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Glasniku 

Općine Jasenice“.  
 

OBRAZLOŽENJE  
 

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) u članku 13. stavak 3. propisuje da korisnik 
za korištenje grobnog mjesta plaća godišnju grobnu naknadu, dok u stavku 4. istog članka 
propisuje da iznos godišnje grobne naknade korisniku utvrđuje Uprava groblja u skladu s 
odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. 

Predlažu se stoga visine godišnjih grobnih naknada ovisno o broju ukopnih mjesta  
odnosno grobova, sve u skladu s mjesnim prilikama. Upravi groblja se nameće obveza 
izdavanja rješenja i uplatnica te vođenje službene evidencije o plaćanju godišnje grobne 
naknade. Vođenje službene evidencije o plaćanju godišnje grobne naknade bitno je zbog 
odredbe čl. 14. stavak 1 koja propisuje : „Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 
deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje…“. 

Postupci radi prisilne naplate godišnje grobne naknade povjeravaju se Općini Jasenice 
tj. Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenice. 

Godišnja grobna naknada se plaća za održavanje zajedničkih dijelova groblja. 
 

 
 
 

PREDSJEDNIK  
ŠIME MARUNA 
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REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 350-04/07-01/07 
URBROJ: 2198/21-18-01-30 
Jasenice, 16. kolovoza 2018. godine 
 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18) 
Općinsko vijeće na svojoj 9. sjednici donosi 
 
 

ZAKLJUČAK  O DOPUNI ODLUKE 
O ISPRAVKU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROIZVODNE ZONE BRAVAR 

 
 
 

Članak 1. 
Ovim Zaključkom se dopunjuje Odluka o ispravku Urbanističkog plana uređenja Proizvodne 
zone Bravar („Glasnik Općine Jasenice“ br 4/18)  sa Preglednom kartom oblika i površina 
kazeta UPU Bravar izrađenom po Teodolit d.o.o. ovlaštenom geodetu Marku Fabuliću koja 
prikazuje ispravan oblik i površine kazeta iz UPU Bravar koja čini sastavni dio ovog Zaključka, 
a ne objavljuje se u službenom glasilu. 
 

Članak 2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Glasniku Općine Jasenice“. 
 
 
 
 
OBRAZLOŽENJE  
Neistinite podatke u općim aktima dužno je ispraviti tijelo koje je opći akt donijelo. Urbanistički 
plan uređenje Proizvodne zone Bravar donijelo  je Općinsko vijeće Općine Jasenice. 
Izvođenjem geodetskih radova utvrđeno je da su podaci u aktu neistiniti odnosno da je riječ o 
tehničkoj grešci, te se stoga Odlukom o ispravku UPU PZ Bravar („Glasnik Općine Jasenice“ br 
4/18) dopunjenom ovim Zaključkom sa Preglednom kartom oblika i površina kazeta UPU 
Bravar koja prikazuje ispravan oblik i površinu kazeta  uspostavlja istiniti sadržaj općeg akta,  
 

PREDSJEDNIK 
Šime Maruna 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JASENICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 381-02/18-01/01 
URBROJ: 2198/21-01-18-2 
Na temelju članka 30. st. 1. alineja 7 Statuta Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“  br. 
1/18), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 9. sjednici održanoj dana 16. kolovoza 2018. 
godine donosi 
 
 

ODLUKU  
o prihvaćanju ulaganja građana u nerazvrstanu cestu 

 
 

 
članak 1. 

Općina Jasenice prihvaća ulaganje građana u nerazvrstanu cestu, ulica Splitska u Rovanjskoj, 
te se obvezuje da će građaninu Davoru Kneževiću OIB01624092415, temeljem izvršenog 
ulaganja, biti umanjen eventualni budući komunalni doprinos u slučaju da isti opet bude 
investitor tj. obveznik plaćanja komunalnog doprinosa na području Općine Jasenice, a Općina 
Jasenice će u tom slučaju predmetni iznos komunalnog doprinosa nadoknaditi iz Proračuna 
Općine Jasenice. 
 
 

Članak 2. 
Ulaganje građana u investicijsko održavanje dijela Splitske ulice obaviti će se putem pravne 
osobe kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na 
području Općine Jasenice, a kojoj je vlasnik isti Davor Knežević, i po jediničnim cijenama iz 
ugovornog troškovnika.  
Ukupni iznos prihvaćenog  ulaganja u nerazvrstanu cestu iz prethodnog članka je 
 95.713,75kn uključivo s PDV-om. 
 

Članak 3. 
Temeljem ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice za umanjenje 
iznosa komunalnog doprinosa obvezniku, sukladno posebnim propisima,  Davoru Kneževiću u 
slučaju da isti u budućnosti opet bude obveznik komunalnog doprinosa na području Općine 
Jasenice. Umanjenje se odnosi na fiksni iznos iz prethodnog stavka na koji ne teku kamate. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavljuje se u „Glasniku Općine 
Jasenice“. 
 
 
Obrazloženje 
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Investitor Davor Knežević je u cijelosti podmirio obvezu plaćanja komunalnog doprinosa za 
izgradnju zgrade u Splitskoj ulici u Rovanjskoj, obratio se Općini Jasenice sa molbom da se na 
predmetnom dijelu ulice izvrše radovi investicijskog održavanja. Kako Općina Jasenice nije u 
mogućnosti udovoljiti toj molbi u razumnom roku, građanin se obraća sa molbom da se 
predmetni radovi izvrše o njegovom trošku uz uvjet da se ulaganje u komunalnu infrastrukturu 
koja se financira sredstvima komunalnog doprinosa prizna kao odobreno umanjenje za 
eventualnu buduću gradnju istog investitora. Obzirom da se na opisani način u cijelosti štite 
interesi Općine Jasenice i da opisani način postupanja predstavlja ekonomično i svrsishodno 
postupanje lokalne samouprave u cilju općeg napretka Općine odlučeno je kao i izreci odluke.   
 

PREDSJEDNIK  
ŠIME MARUNA 

 


