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Općinski  načelnik Općine Poličnik na  temelju odredbi čl. 10. st. 2. i st. 3.  Zakona o 
vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) te čl. 52. Statuta 
Općine Poličnik («Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 06/09 i 11/09) donosi 

 
 

O D L U K U 
o pokretanju postupka osnivanja i opremanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

na području Općine Poličnik 
 
 

I. 
 

Ovom Odlukom  pokreće se postupak osnivanja  se  i oprema Dobrovoljno vatrogasno 
društvo na području Općine Poličnik. 
 

II. 
 
Općina Poličnik poduzet će mjere za osnivanje i opremanje dobrovoljnog vatrogasnog 
društava i to pomoći će u nabavi opreme i sredstava za gašenje požara, osigurati će se 
odgovarajući prostor za gašenje požara, osigurati će se odgovarajući prostor za dežurne 
vatrogasce, osposobljavanje i obuku, čuvanje vatrogasne opreme i sredstava, olakšice koje u 
okviru svoje nadležnosti jedinica lokalne samouprave utvrñuje za dobrovoljne vatrogasce u 
svrhu popune do potrebnog broja za početak obavljanja djelatnosti i slično. 
 

III. 

Sredstva za opremanje društva iz točke 1. ove Odluke osigurat će se u proračunu Općine 
Poličnik za 2012. godinu. 
 

IV,  
Ova Odluka stupa na snagu  osam (8) dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Poličnik.  
 
 

Općinski načelnik 

   Davor Lončar 

 

KLASA:  214-01/11-01/04 
URBROJ: 2198/06-02-11-1 
Poličnik,  07. rujna 2011. 

 



 
 
 



Općinsko vijeće Općine Poličnik na  svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. studenog 
2011. godine na  temelju članka  38. Statuta Općina Poličnik (“Službeni glasnik Općine 
Poličnik br. 06/09 i 11/09”) donosi 

 
 
 
 

ODLUKU 
o spajanju  Gospodarskih zona u naselju Murvica Donja 

 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom spajaju se  Gospodarske zone u naselju Murvica Donja  u jednu zonu  i to pod 
nazivom Gospodarska zona Murvica Donja koja se sastoji od: 
 

1. DPU Gospodarske zone Murvica IK („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 02/05, 
03/08, 04/09)  površine 25 h, 

2. UPU Gospodarske zone Murvica Zapad   (Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 
12/11) površine 11 h,  

3. DPU Gospodarske zone Murvica jug („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 05/07, 
02/10 i 13/11) površine 43 h 

4. DPU buduće športsko-rekreacijske zone  M-b Murvica površine 10 h. 
 
 

Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“.  
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 

      Predsjednik  
 

                   Petar Bogović 
 
KLASA:   310-01/11-07/04 
URBROJ: 2198/06-01-11-2 
Poličnik,  29. studenog 2011. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 23. sjednici održanoj 29. studenog 
2011.   temeljem članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji 
("Narodne novine", broj: 76/07, 38/09 i 55/11) i  članka 38. Statuta Općine Poličnik 
("Službeni glasnik Općine Poličnik", broj 06/09 i 11/09) donosi 

 
ODLUKU 

o donošenju izmjene i dopune  
Detaljnog plana ureñenja  

 
GOSPODARSKE ZONE „I K MURVICA" 

 

0. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana ureñenja 
GOSPODARSKE ZONE „I K MURVICA" (u daljnjem tekstu: DPU ili Plan), 
objavljen u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 02/05, 03/08 i 04/09. 

Članak 2. 

Izmjene i dopune DPU-a odnose se na usklañenje oblika planirane grañevne čestice 
"J" (označene u kartografskim prikazima Plana) s lokacijskim uvjetima proizašlim iz 
ažurirane geodetske katastarske podloge.  

Izmjene ovog Plana su tekstualne i grafičke naravi. Površine koje se mijenjaju 
prikazane su u svim grafičkim prilozima Plana. 

Članak 3. 

Izmjene i dopune DPU-a koje se donose ovom Odlukom, sastoje se od:  
I. Tekstualnog dijela, i to 

0.  Obvezni prilozi Plana (s prikazom izmjena obrazloženja i odredbe za 
provoñenje Plana) 

1.  Odredbe za provoñenje Plana, odnosno izmjene i dopune istih  
 

II. Grafičkog prikaza u mjerilu 1:1000 s nazivima: 
1.  Korištenje i namjena površina – izmjene i dopune. 
2.1. Prometna mreža  -– izmjene i dopune 
2.2. Vodovod i odvodnja - izmjene i dopune 
2.3. Energetika i telekomunikacije - izmjene i dopune 
3. Uvjeti korištenja, ureñenja i zaštite površina – izmjene i dopune 
4. Uvjeti grañenja – izmjene i dopune, 

zamjenjuju u cijelosti kartografske prikaze donesene Odlukom objavljenom u 
„Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 02/05 i 04/09. 

Elaborat izmjene i dopune DPU-a iz studenog 2011. godine što ga je izradio 
„BLOCK-PROJEKT“ d.o.o. Zadar, ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine 
Poličnik i potpisom Predsjednika Općinskog Vijeća Općine Poličnik, sastavni je dio 
ove Odluke. 



1. ODREDBE ZA PROVOðENJE 

Članak 4. 

U članku 1. stavak 2., iza riječi "visina može biti i veća" dodaju se riječi "za dio 
gospodarskih grañevina, ali ne više od 25 m".  

Članak 5. 

U članku 4. Odredbe za provoñenje, tablica pod nazivom "za gradbenu česticu /H:" u 
stavku 1. mijenja se i glasi: 
 
Za gradbenu česticu / H:   motel sa salom za vjenčanja   
/ POZNATOG INVESTITORA       Netto površina parcele :    5684,00m2 
              Dopuštena izgrañena površina :  1897,00m2 
              Koeficijent izgrañenosti :     45% 
    Dopuštena kota vijenca :    12,00 m 
    Broj parkirališnih mjesta/javnih uz prom. :    60  

Članak 6. 

U članku 4. Odredbe za provoñenje, tablica pod nazivom "za gradbenu česticu uz 
postojeću benzinsku crpku / J:" u stavku 1. mijenja se i glasi: 
 
Za gradbenu česticu uz postojeću benzinsku crpku / J : 
Postojeća pumpa može se proširivati i dograditi dodatnim sadržajima kao što je 
servisni sadržaj, uredski prostor, trgovina, ugostiteljski sadržaj i sl. u granicama za to 
definirane grañevinske parcele i to :  

Netto površina parcele-proširenja :                3849,74 m2  

Površina unutar koje se može izgraditi novi objekt:  
             1365,36 m2 

    Koeficijent izgrañenosti:    45%  
Visina do vjenca :        12,00m 

    Minimalan broj parkirališnih mjesta:   30  
 

Članak 7. 

Tablica u članku 5. Odredaba za provoñenje mijenja se kako slijedi: 

a) u stupcu pod nazivom "namjena grañevine", u redcima B1 do G2, i L1 do L2, 
iza riječi "posl/proizv." dodaje se riječ "skladišna".  

b) redak u tablici pod nazivom "J" mijenja se glasi: 

J 3849,74 posl/ugost 1365,36 45 – 1365,36 1 12,00 

c) redak u tablici pod nazivom "BIO" mijenja se glasi: 

BIO 593,63 infrastrukt - - - - 

d) iza tablice dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 



"Veličina grañevne čestice može odstupati od propisanih iz prethodne tablice do 
± 5% ako tako zahtijevaju lokacijski uvjeti ili zbog usklañivanja s vlasništvom." 

Članak 8. 

U članku 6. stavak 5., iza riječ "trgovački" dodaje se riječ "skladišni".  

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6 i 7 koji glase: 

"Pod pojmom proizvodnih grañevina podrazumijevaju se industrijske i zanatske 
grañevine za proizvodnju i preradu.  

Uz grañevinu osnovne namjene mogu se planirati i pomoćne grañevine za 
smještaj pratećih sadržaju u funkciji osnovne namjene (skladišne, prodajne, 
izložbene, ugostiteljske, uredske i druge djelatnosti)." 

Članak 9. 

U članku 32. stavak 3. briše se riječ "visinu".  

U istom članku briše se stavak 4. u cijelosti. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 10. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Općine 
Poličnik". 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
           
         Predsjednik  
 
         Petar Bogović 
 

 

KLASA: 350-03/10-01/04 
URBROJ: 2198/06-01-11-22 

Poličnik, 29.  studenog 2011. godine. 

 
 



Općinsko vijeće Općine Poličnik  na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. studenog  
2011. godine na temelju članka  22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne 
novine 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 
90/11) i članka  38. Statuta Općina Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik br. 06/09 i 
11/09”) donosi 
 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 
  
 

Članak 1. 
 
U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Poličnik br. 07/11) mijenja se čl. 
7. koji sada glasi: 
„Utvrñuju se koeficijenti namjene nekretnina (Kn) za: 
-     stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije - 1,00 
-     garažni prostor - 1,00 
-     neizgrañeno grañevinsko zemljište - 0,05 
-     poslovni prostor ovisno o djelatnosti i to kako slijedi: 
        - proizvodne djelatnosti -  5,00 
        - ostale djelatnosti          -10,00 
 

Članak 2. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“, a primjenjuje  se od 01. siječnja 2012.  
 
  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  
 

                                                Predsjednik  
 

                                                                       Petar Bogović 
 
KLASA:  363-01/11-01/05 
URBROJ: 2198/06-01-11-4 
Poličnik, 29. studenog 2011. 

 
 

             
 
              



Općinsko vijeće Općine Poličnik na  svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. studenog 
2011. godine na  temelju članka  25. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne 
novine 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110,/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 
90/11) i članka  38. Statuta Općina Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik br. 06/09 i 
11/09”) donosi 
 
 
 

ODLUKU 
o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade 

 
  
 

Članak 1. 
 
Vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade odreñuje se u visini od 0,20 kn/m2. 
 

Članak 2. 
 
Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjeni vrijednosti koeficijenta 
za izračun komunalne naknade  („Službeni glasnik Općine Poličnik“  06/06.) 
 

Članak 3.  
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“, a primjenjuje  se od 01. siječnja 2012.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 

      Predsjednik  
 

                   Petar Bogović 
 
KLASA:   363-01/11-01/14 
URBROJ: 2198/06-01-11-2 
Poličnik,  29. studenog 2011. 

 
 

             
 
              



Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. studenog 2011. 
godine sukladno čl.10. Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ i čl. 38. Statuta Općine Poličnik 
(„Službeni glasnik općine Poličnik 06/09 i 11/09) donosi 
 
 
 

O D L U K U 
 
 
 

I.  
D a j e   s e   s u g l a s n o s t  na  Odluku o usvajanju godišnjeg plana i programa rada za 

pedagošku godinu 2011/2012 donešenu od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić 30. 09. 
2011.  
 
 

II.  
Ova odluka stupa na snagu  8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Poličnik“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 
                                                                      Predsjednik  
 
          Petar Bogović  
 
 
 
 
                                                                                                                                      
KLASA: 601-02/11-01/09                                                                                             
URBROJ: 2198/06-01-11-3 
Poličnik, 29. studenog 2011.  
            
 
  



 Općinsko vijeće  Općine Poličnik  na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. studenog 
2011. godine sukladno čl.10.Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ i čl. 38. Statuta Općine Poličnik 
(„Službeni glasnik općine Poličnik 06/09 i 11/09) donosi  
 
 
 
 

O D L U K U 
 
 
 

I.  
D a j e   s e   s u g l a s n o s t  na  Odluku o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića 

„Zvončić“ za 2012. godinu  donešenu od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić   30. 09. 
2011.  
 
 

II.  
Ova odluka stupa na snagu  8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Poličnik“. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

         Predsjednik  
 

                                Petar Bogović 
 
 
 
                                                                                                                                      
KLASA: 601-02/11-01/10                                                                                        
URBROJ: 2198/06-01-11-3 
Poličnik, 29. studenog 2011.  
            
 
  



Općinsko vijeće  Općine Poličnik  na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. studenog 2011. 
godine na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine, 
br. 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10.) i čl. 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik općine 
Poličnik 06/09 i 11/09) donosi  
 
 
 
 

O D L U K U 
 
 
 

I.  
Ovom Odlukom donosi se Plan civilne zaštite  općine Poličnik izrañen od ovlaštene tvrtke 

NW – Wind d.o.o. Varaždin u studenom 2011. godine.  
 
 

II.  
Plan civilne zaštite Općine Poličnik je sastavni dio ove Odluke i dostupan je na uvid u 

prostorijama Općine Poličnik. 
 

III. 
Ova odluka stupa na snagu  8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Poličnik“. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

         Predsjednik  
 

                                Petar Bogović 
 
 
 
                                                                                                                                      
KLASA: 810-01/11-01/03                                                                                     
URBROJ: 2198/06-01-11-1 
Poličnik, 29. studenog 2011.  
            
 
  



Općinsko vijeće  Općine Poličnik  na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. studenog 2011. 
godine na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine, 
br. 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10.) i čl. 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik općine 
Poličnik 06/09 i 11/09) donosi  
 
 
 
 

O D L U K U 
 
 
 

I.  
Ovom Odlukom donosi se Plan zaštite i spašavanja općine Poličnik izrañen od ovlaštene 

tvrtke NW – Wind d.o.o. Varaždin u studenom 2011. godine.   
 
 

II.  
Plan zaštite i spašavanja je sastavni dio ove Odluke i dostupan je na uvid u prostorijama 

Općine Poličnik. 
 
 

III. 
Ova odluka stupa na snagu  8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Poličnik“. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

         Predsjednik  
 

                                Petar Bogović 
 
 
 
                                                                                                                                      
KLASA: 810-01/11-01/02                                                                                      
URBROJ: 2198/06-01-11-1 
Poličnik, 29. studenog 2011.  



  
  
 



Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. studenog 
2011. godine u pravnoj stvarni promjene statusa javnog dobra u k.o. Suhovare temeljem čl. 
35. stavka 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN“ 91/06, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i čl. 38. Statuta Općine Poličnik 
(«Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 06/09 i 11/09) donosi 

 
O D L U K E 

O ukidanju statusa javnog dobra 
 
 

Članak 1.  
 

Utvrñuje se da je nekretnina č.z.999/7, upis u zk.ul. 68 k.o. Suhovare, izgubila značaj 
javnog dobra u općoj upotrebi, te predstavlja grañevinsko zemljište u vlasništvu Općine 
Poličnik. 

 
Članak 2.  

 
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u 

Zadru, provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na nekretnini iz toč. 1. 
Ove Odluke brisati javno dobro  - put i kao vlasnika istog upisati Općinu Poličnik.  

 
Članak 3. 

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

Općine Poličnik“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  
 

       Predsjednik  
 

                        Petar Bogović 
 
KLASA:  947-01/11-01/03 
URBROJ: 2198/06-01-11-2 
Poličnik,  29. studenog 2011. 
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