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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 28. sjednici održanoj 29. ožujka 2012.
godine 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 i90/11) 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, 14/11, 01/12) u
članku 7. dodaje se nova alineja 7. koji glasi:

„- zdravstvene i stomatološke ordinacije i ljekarne - 5,oo“

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: 2198/06-01-12-8
Poličnik, 29. ožujka 2012.



Općinsko vijeće Općine Poličnik na 28. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine, na
temelju i članka 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 06/09,
11/09), d o n o s i

Z  A K L J U Č A K

I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu  8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku

Općine Poličnik“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK

Predsjednik:
Petar Bogović

KLASA: 363-01/10-01/11
URBROJ: 2198/06-01-12-6
Poličnik, 29. ožujka 2012.



Općinsko vijeće Općine Poličnik na 28. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine, na
temelju i članka 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 06/09,
11/09), d o n o s i

Z  A K L J U Č A K

I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa  gradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu  8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku

Općine Poličnik“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK

Predsjednik:
Petar Bogović

KLASA: 363-01/10-01/10
URBROJ: 2198/06-01-12-6
Poličnik, 29. ožujka 2012.



Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 28. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2012.
na temelju članka   3. st. 2. i čl. 7. st. 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (NN 24/11 i 61/11) i  članka 38. Statuta Općina Poličnik (“Službeni glasnik Općine
Poličnik br. 06/09 i 11/09”) donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava političkim strankama u  Općinskom vijeću

Općine Poličnik
za 2012. godinu

Članak 1.
Sredstva za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Poličnik osigurana su u
proračunu Općine Poličnik u iznosu od 0,035 % ostvarenih rashoda poslovanja iz obračuna
proračuna Općine Poličnik za 2011. godinu.

Sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Poličnik  osigurana u
proračunu Općine Poličnik za 2012. godinu konto 3811 doznačivat će se političkim strankama
koje  participiraju članstvom svojih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Poličnik.

Članak 2.
Iznos od  273,82 kn po jednom vijećniku godišnje doznačivat će se političkim strankama u
tromjesečnim obrocima do 15. dana zadnjeg mjeseca u tromjesečju.

Članak 3.
Godišnji iznos sredstava političkim strankama prema kriterijima iz članka 1. i članka 2.
iznosi:

1. Hrvatskoj demokratskoj zajednici ………………………………………3.012,02 kn
2. Hrvatskoj stranci prava …………………………………………………. 273,82 kn

UKUPNO: …………………………………………………………………….. .3.285,84 kn

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Poličnik.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK

Predsjednik

Petar Bogović
KLASA:   402-08/12-01/02
URBROJ:  2198/06-01-12-2
Poličnik, 29. ožujka 2012. godine



Općinsko vijeće Općine Poličnik na 28. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine, na
na temelju članka 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09 i
11/09)  donosi

PRAVILNIK
O OSTVARIVANJU PRAVA NA POMOĆ OPĆINE POLIČNIK

ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se
- uvjeti i način ostvarivanja prava na pomoć Općine Poličnik za opremu svakog

novorođenog djeteta i posvojenog novorođenog dijeteta (u daljnjem tekstu: pomoć),
- visina i oblik pomoći.

Članak 2.

Pravo na pomoć ostvaruje se u jednokratnom novčanom iznosu od:
- za prvo dijete 2.000,00 kn
- za drugo dijete 3.000,00 kn
- za treće dijete 5.000,00 kn
- za četvrto i sljedeće dijete 7.000,00 kn

Sredstva za isplatu pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Poličnik.

Članak 3.

Pravo na pomoć pripada roditeljima (skrbnicima) novorođenog djeteta koji ima prebivalište i
boravište na području Općine Poličnik u trajanju duljem od 12 mjeseci.

Pravo na pomoć pripada i roditeljima posvojenog novorođenog djeteta koji ima prebivalište i
boravište na području Općine Poličnik u trajanju duljem od 12 mjeseci.

Članak 4.

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć pokreće se na zahtjev roditelja (skrbnika)
novorođenog djeteta, s priloženom potrebnom dokumentacijom:

- rodni list za novorođeno dijete i za ostalu djecu
- rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik),
- preslika osobne iskaznice roditelja (skrbnika),
- uvjerenje o prebivalištu (MUP)- ne starije od 30 dana
- broj žiro računa ili tekućeg računa roditelja (skrbnika) na koji će se izvršiti isplata

pomoći.



- Podmirene sve obveze prema Općini Poličnik (Komunalna naknada).
Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se u pismenom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Poličnik u roku od 12 mjeseci.
Rješenje o pravu na pomoć u prvom stupnju donosi Jedinstveni upravni odjel.
O žalbi protiv rješenja o pravu na pomoć odlučuje Općinski načelnik.
Rješenje Općinskog načelnika je konačno.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 5.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Poličnik.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o ostvarivanju prava na
pomoć Općine Poličnik za opremu novorođenog djeteta („Službeni glasnik Općine Poličnik“
02/08,08/10 i 10/10.)

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Poličnik“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK

Predsjednik:
Petar Bogović

KLASA: 552-01/12-01/01
URBROJ: 2198/06-04/07-01-12-3
U Poličniku, 29. ožujka 2012.g.



Općinsko vijeće Općine Poličnik na 28. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine, na temelju
članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09,
55/11, 90/11) i članka 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj
06/09, 11/09), d o n o s i

ODLUKU
o  početku postupka izrade

ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone Murvica Jug

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se pristupanje izradi ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja Gospodarske zone Murvica Jug (u daljnjem tekstu: Plan) („Službeni glasnik Općine
Poličnik“, broj 05/07, 02/10, 13/11).

Pravna osnova za izradu i donošenje ovog Plana je Prostorni plan uređenja Općine Poličnik
(„Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 14/03, „Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj
01/04, 03/08, 07/08, 03/09 - pročišćeni tekst, 08/10, 04/11, 12/11).

Članak 2.
Pristupanjem izradi ovog Plana ostvaruje se poboljšanje uvjeta prostornih i razvojnih
mogućnosti Gospodarske zone Murvica Jug.

Izmjene i dopune Plana su ciljane, a odnose se isključivo na planirane građevinske čestice K1,
K2, K5 i K7 iz DPU Gospodarske zone Murvica Jug.

Zbog nemogućnosti prodaje velikih građevinskih čestica, realizacijom ovog plana i
parcelacijom osigurati će se veći  broj manjih građevinskih parcela poslovne namjene.

Članak 3.
Obuhvat Plana jednak je obuhvatu DPU-a, a izvršiti će se u tekstualnom i grafičkom dijelu
Plana.

Članak 4.
Praćenjem stanja u prostoru nakon donošenja DPU GZ Murvica Jug i njegovih izmjena i
dopuna ocijenjeno je da je zbog daljnjeg razvoj gospodarskih procesa na području ove zone
potrebno pristupiti izradi ovog Plana.

Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta izrade Plana su isključivo izmjene građevinskih čestica iz
članka 2. ove Odluke.

Članak 6.
Za izradu Plana nije planirana izrada stručnih podloga već će se koristiti postojeći Detaljni
plan uređenja Gospodarske zone Murvica Jug.

Članak 7.
Utvrđuju se sljedeća tijela i osobe određene posebnim propisima koje mogu dati zahtjeve
(podatke, planske smjernice i propisane dokumente) iz svog djelogruga za potrebe izrade
ovog Plana:



- Zadarska županija, Zavod za prostorno uređenje, Braće Vranjanina 11,
- Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i

gradnje, Brne Krnarutića 13/1.

Zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana moraju se dostaviti u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti o izradi Plana, sukladno s člankom 79. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11).

Članak 8.
Za izradu ovog Plana određuju se sljedeći rokovi:

- Dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana (podaci, planske smjernice,
propisani dokumenti) – u roku najviše 15 dana od dana podnošenja zahtjeva,

- Prijedlog Plana za javni uvid - u roku od 8 dana od dostave podataka iz članka 79.
Zakona,

- Nacrt konačnog prijedloga Plana - u roku od 8 dana od okončanja javne rasprave.

Članak 9.
Financiranje izrade ovog Plana osigurati će se iz Proračuna Općine Poličnik.

Članak 10.
Do donošenja Plana ne propisuje se zabrana izdavanja akta kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje.

Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke obavijestiti će se javnost o izradi Plana putem dnevnog tiska
i na web stranici Općine Poličnik.

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Poličnik“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK

KLASA: 350-03/12-01/01
URBROJ: 2198/06-01-12-1
Poličnik, 29. ožujka 2012. godine

Predsjednik
Petar Bogović



Općinsko vijeće Općine Poličnik na 28. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine, na
na temelju članka 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 izvještaja o prihodima i

rashodima, primicima i izdatcima za razdoblje od 01. siječnja 2011. do 31.12.2011. donesen
od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvončić“ na 41. sjednici održanoj 08.03.2012 god.

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: 601-02/12-02/06
Urbroj: 2198/06-04/07-01-12-3
Poličnik, 29. ožujka 2012.



Općinsko vijeće Općine Poličnik na 28. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine, na
na temelju članka 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 upisu djece u Dječji vrtić „Zvončić“ za

pedagošku godinu 2012/2013, donesen od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvončić“
na 41. sjednici održanoj 08.03.2012 god.

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: 601-02/12-02/04
Urbroj: 2198/06-04/07-01-12-3
Poličnik, 29. ožujka 2012.



Izdavač: OPĆINA POLIČNIK
Glavni i odgovorni urednik: Nenad Bulić
Telefoni: 023/354-004
Tisak: Općina Poličnik, Jedinstveni upravni odjel –Poličnik, 2012.g.


