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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 37. sjednici održanoj dana 15. veljače 2013. 
temeljem članka 100. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 
i 55/12)  te članka 38. Statuta Općine Poličnik («Službeni glasnik Općina Poličnik», broj 06/09 i 
11/09)  d o n o s i 

Odluku o ispravku greške Detaljnog plana ureñenja 

Gospodarske zone Murvica jug 

Članak 1. 
           Ovom Odlukom ispravlja se greška uočena u Detaljnom planu ureñenja Gospodarske zone 
Murvica jug (Službeni glasnik Općine Poličnik br. 05/07, 02/10, 13/11 i 07/12). 
 

Tekstualni dio, I Obrazloženje, 2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna 
infrastrukturna mreža, poglavlje  Prometna mreža stavak 7. mijenja se i glasi:  

U produžetku glavne prometnice kroz zonu, na grañevnoj čestici IS-B, planiran je priključak 
ove zone na Gospodarsku zonu I.K. Murvica – jug. Poprečni profil ove prometnice je širine 13 m, čine 
ga kolnik širine 7 m, obostrano od kolnika pojas zaštitnog zelenila širine 2 m, a istočno od kolnika uz 
rub grañevinske čestice i pločnik širine 2 m. Zbog mogućih velikih prometnih opterećenja na planirani 
jednosmjerni ulaz u Gospodarsku zonu I.K. Murvica – jug  na njenom krajnjem jugozapadu, te zbog 
toga mogućeg stvaranja kolona na kolniku državne ceste D8, ovim planom je predviñen kružni tok  i 
drugi profili prometnica i križanja na priključak s DPU-om Gospodarske zone I.K. Murvica – jug, 
prometnicu planiranu uz njenu južnu granicu Moguća je izgradnja eventualnih prometnih priključaka 
sa istočne i zapadne strane, iz planirane rekreacijske zone ili iz koridora državne ceste D8, na ovu 
prometnicu kroz zonu, preko njenog pojasa zaštitnog zelenila i pločnika. 
 

Članak 2. 
II. Odredbe za provoñenje, članak 13. stavak 10. mijenja se i glasi: 

U produžetku glavne prometnice kroz zonu planiran je priključak ove zone na Gospodarsku 
zonu I.K. Murvica – jug. Poprečni profil ove prometnice je širine 13 m, čine ga kolnik širine 7 m, 
obostrano od kolnika pojas zaštitnog zelenila širine 2 m, a istočno od kolnika uz rub grañevinske 
čestice i pločnik širine 2 m. Zbog mogućih velikih prometnih opterećenja na planirani jednosmjerni 
ulaz u Gospodarsku zonu I.K. Murvica – jug  na njenom krajnjem jugozapadu, te zbog toga mogućeg 
stvaranja kolona na kolniku državne ceste D8, ovim planom je predviñen kružni tok,  takoñer 
dozvoljava se da se unutar obuhvata planiranih osi i prometnica mogu izvesti i drugi profil prometnica 
i križanja  kao priključak na, DPU-om Gospodarske zone I.K. Murvica – jug, prometnicu planiranu uz 
njenu južnu granicu. Izgradnja eventualnih prometnih priključaka sa istočne i zapadne strane, iz 
planirane rekreacijske zone ili iz koridora državne ceste D8, na ovu prometnicu kroz zonu, preko 
njenog pojasa zaštitnog zelenila i pločnika, ne smatra se odstupanjem od ovog plana. Na istočnom 
djelu zone planirana je prometnica za pristup parcelama K2c, K2e i K2h. Navedena prometnica je 
ujedno i protupožarni put koji spaja prometnice na sjevernom i južnom kraju zone. Poprečni profil ove 
prometnice je širine 19 m, čine ga kolnik širine 6 m i zeleni pojas širine sa  zapadne strane  7 m i sa 
istočne strane 6 m. 

Članak 3.  
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Poličnik.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

         Predsjednik 
         Petar Bogović 
KLASA:  350-03/12-01/01 
URBROJ: 2198/06-01-13-14 
Poličnik,  15. veljače 2013. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na 37. sjednici održanoj  15. veljače 2013. g.,. donosi 
na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 150/11 i 
144/12) i članka  110.  Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“,  br. 
06/09 i 11/09) donosi 
 

IZMJENE I DOPUNE 
STATUTA OPĆINE POLI ČNIK 

  
 

Članak 1. 
U Statutu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj  br. 06/09 i 11/09) u 
članku 3. mijenja se stavak 2. koji sada glasi: 
„Sjedište Općine Poličnik je u Poličniku,  Ulica Dr. Franje Tuñmana 62. 

 
Članak 2. 

U članku 22. mijenja se stavak 2. koji glasi: 
„(2) Na temelju odredaba  zakona i ovog Statuta  raspisivanje referenduma može 
predložiti  

- najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća,  
- općinski načelnik,   
- 20% ukupnog broja birača upisanih u popisu birača Općine Poličnik,  
-  i većina vijeća mjesnih odbora Općine Poličnik. 

Mijenja se stavak 3. koji glasi: 
„(3)  Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova 
Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, 
te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, Općinsko 
vijeće dužno je  izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati,  donijeti 
odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. „ 
Dodaje se stavak 4. koji glasi: 
 „(4)  Odluka o raspisivanju referenduma  donosi se većinom glasova svih članova 
Općinskog vijeće.“ 

Članak 3. 
Iza članka  22. dodaju se članci 22.a. i 22.b.: 

„Članak 22.a 
„(1)  Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača upisanih 
u popisu birača Općine Poličnik, Općinsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga.  
(2)  Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, 
odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini Poličnik i 
je li referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona, te odluku o utvrñenom 
dostaviti Općinskom vijeću.  
(3) Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u 
roku od 30 dana od zaprimanja odluke.  
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(4)  Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrñeno da prijedlog nije 
ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim 
upravnim sudom Republike Hrvatske.“ 
  

Članak 22.b 
„Op ćinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 
djelokruga.“ 
 

Članak 4. 
Članak  23. briše se 
 

Članak 5. 
Članak 26. mijenja se i glasi: 
„Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke 
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.” 
 

Članak 6. 
Članak 27. mijenja se i glasi: 
„Na postupak provoñenja referenduma  odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona 
kojim se ureñuje provedba referenduma.“ 
 

Članak 7. 
Članak 28. mijenja se i glasi: 
„Mjesni zbor grañana saziva se radi:  

- izjašnjavanja grañana o pojedinim pitanjima od mjesnog značaja,  

- raspravljanja o potrebama i interesima grañana te 

- davanje prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja. 

Mjesne zborove grañana saziva Vijeće mjesnog odbora.“ 
 

Članak 8. 
Članak 29. mijenja se i glasi: 
 „(1) Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova grañana o prijedlogu 
općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i o drugim 
pitanjima odreñenim zakonom ili statutom. 
(2) Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može podnijeti najmanje 
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik. 
(3) Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 
od dana zaprimanja prijedloga. 
(4) Odlukom iz stavka 1. ovog članka odreñuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje 
od mjesnih zborova grañana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti. 
(5) Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova grañana ne obvezuje Općinsko vijeće.“ 
 

Članak 9. 
U članku 38. stavku 1. podstavak 8.   mijenja se i glasi: 
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„-   donosi odluku o stjecanju i otuñenju  pokretnina i nekretnina, te o 
raspolaganju ostalom imovinom  Općine Poličnik čija pojedinačna vrijednost prelazi 
0,5% vrijednosti iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini 
u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuñivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 
raspolaganju ostalom imovinom, odnosno ako je veća od 1.000.000,00 (slovima: jedan 
milijun) kuna, ako je stjecanje i otuñivanje pokretnina i nekretnina te raspolaganje 
ostalom imovinom Općine i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,“ 
 
U  stavku 1. postavak 16. briše se.   
U stavku 1. podstavak 24.  se mijenja se i glasi: 

„-  raspisuje referendum o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
sukladno zakonu i ovom Statutu“, 
U stavku 1. podstavak 25.  briše se. 
U stavku 1. podstavak 31.  mijenja se i glasi: 

- „osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i 
razrješuje i druge osobe odreñene zakonom, drugim propisom ili statutom,“ 

U stavku 1. dodaje se novi podstavak 33.  koji glasi: 
„-  nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Poličnik“, 

U stavku 1. dosadašnja podstavci 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 
29., 30., 31., 32., i 33.  postaju podstavci 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 
27., 28., 29., 30., 31., 32. 
U stavku 1. dosadašnja podstavak 33. postaje podstavak 34. 
 

Članak 10. 
U članku 39. mijenja se stavak 1.  i glasi: 
„(1) Općinsko vijeće  donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina 
članova predstavničkog tijela.“ 
Dosadašnji stavak 1. postoji stavak 2. 

Članak 11. 
U članku 40. stavku 2. brišu se riječ „troškova“. 
 

Članak 12. 
Iza članka 41. dodaje se članak 41.a, koji glasi: 

„Članak 41.a 
(1) Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a 
najmanje jednom u tri mjeseca. 
(2) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev 
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka 
zahtjeva. 
(3) Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga 
članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, 
sjednicu će sazvati općinski  načelnik u roku od 8 dana. 
(4) Nakon proteka rokova iz st. 3. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi 
zahtjev najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
(5) Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama st. 2., 3. i 4. ovog članka 
mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. 
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(6) Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a 
doneseni akti ništavima.“ 

Članak 13. 
U članku 42. riječ „čini“ zamjenjuje se riječju „ ima“.: 
 

Članak 14. 
U članku 43. stavku 3. brišu se riječ „troškova“. 
Dodaje se stavak 5. koji glasi: 
„Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi 
način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog 
vijeća.“ 

Članak 15. 
U članku 46. stavku 1. dodaje se podstavak 10.  koji glasi: 

- „ima pravo uvida u registar bira ča za vrijeme dok obavljaju dužnost.“ 

Članak 16. 
Iza članka 46. dodaje se članak 46.a koji glasi: 

„Članak 46.a. 
(1)  Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo 
iznimno, u slučajevima predviñenim posebnim zakonima i općim aktom Općine. 
(2)  Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik. 
(3)  Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da 
se, u skladu s poslovnikom ili drugim općim aktom, o  nekom pitanju glasuje tajno. 
(4)  Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.  
(5) Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će se osiguranje praćenja rasprave i 
sudjelovanje u radu i odlučivanju.“ 

Članak 17. 
Članak 52. mijenja se i glasi: 
(1)  Općinski načelnik je  Izvršno tijelo i zastupa Općinu.   
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost 
općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi. 
(3) Zamjenik koji obnaša dužnost općinski načelnika je zamjenik općinskog načelnika 
koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom, a dužnost 
općinskog načelnika obnaša ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka 
dvije godine mandata u Općini Poličnik. 
(4) Zamjenik iz stavaka 2. i 3. ovoga članka koji obnaša dužnost općinskog načelnika 
ima sva prava i dužnosti općinskog načelnika. 
(5) Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine. 
 (6) Općinski načelnik  i njihov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno 
posebnom zakonu. 

Članak 18. 
U članku 52.a, stavak 2.,  pod naslovom Nekretnine, pokretnine i imovinska prava podstavak 
2. mijenja se i glasi: 

- „odlu čuje o stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina Općine, te  
raspolaganju ostalom imovinom u skladu s  zakonom, Statutom Općine i 
posebnim propisima,te može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 
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0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u 
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuñivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 
raspolaganju ostalom imovinom. 

Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati 
najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada 
može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. 
Stjecanje i otuñivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom 
mora biti planirano u prora čunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom. 

 
U stavku 2.,  pod naslovom Upravna tijela – mjesni odbori podstavak 10. mijenja se i glasi: 

- „imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova,  
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, 
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu koje je 
osnovalo Općinsko vijeće, osim ako posebnim zakonom nije drugačije odreñeno, 
te je odluku o imenovanju i razrješenju dužan dostaviti Op ćinskom vijeću u roku 
od 8 dana od donošenja i objaviti u službenom glasilu Općine“ 

U stavku 2.,  pod naslovom Upravna tijela – mjesni odbori podstavak 16. mijenja se i glasi: 
- „obavlja i druge poslove utvrñene zakonom i ovim Statutom.“ 

Članak 19. 
U članku 53. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„Op ćinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje 
poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine.“ 
 

Članak 20. 
U članku 55. mijenja se i glasi: 
(1)  „Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima 
pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća.  
(2) Ako ocijeni da je tim aktom povrijeñen zakon ili drugi propis,  Općinski načelnik 
donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta.  
(3) Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od 
donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu, 
 (4) Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavak 2. ovoga članka, 
Općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda državnog 
uprave u Zadarskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta. 
(5) Predstojnik Ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti 
osnovanost odluke Općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta.“ 
 

Članak 21. 
Članak 58. briše se. 
 

Članak 22. 
Članak 59. mijenja se i glasi: 
„(1)  Općinskom načelniku  i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona u 
slučajevima propisanim posebnim zakonom. 
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(2)  Pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će  u roku od 8 dana  
obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi 
raspisivanja prijevremenih izbora za novoga općinskog načelnika u slučajevima 
propisanim.“ 

Članak 23. 
Članak 60. mijenja se i glasi: 
„(1) Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se 
opozvati putem referenduma. 
(2) Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja bira ča u 
upisanih u popis birača Općine Poličnik. 
(3) Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke 
predlagatelja (ime i prezime, adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis birača. 
(4)  Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika koji je  izabran zajedno s njima u skladu s  zakonom, u dijelu koji se odnosi 
na utvrñivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u  Općine Poličnik. 
(5)  Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika. 
(6)  Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika  ne smije se 
raspisati  prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog 
referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog 
načelnika.“ 

Članak 24. 
Dodaje se članci 60.a  i 60.b koji glase: 

„Članak 60.a 
 (1) Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno 
s njima donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su 
glasovali,  uz uvjet da ta većina iznosi najmanje jedna trećina ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača Općine Poličnik. 
(2) Na postupak referenduma za opoziv  odgovarajuće se primjenjuju odredbe 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se ureñuje 
provedba referenduma. 
 

Članak 60.b 
(1) Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine 
mandata, u Općini Poličnik raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora  dužnost općinskog načelnika 
obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i 
zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 
povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
(2) Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine 
mandata, u Općini Poličnik neće se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika, 
a dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je 
izabran zajedno s njim. 
 (3) Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika prestane mandat samo 
njegovom zamjeniku, u Općini Poličnik neće se raspisati prijevremeni izbori za 
zamjenika općinskog načelnika. 
(4)  Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost općinskog načelnika,  iz stavka 
2. ovoga članka, u Općini Poličnik  raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog 
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načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 
povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
(5)  Ako je prestanak mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika nastupio 
opozivom, u Općini Poličnik  raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika 
obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
 (6)  O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u Općini Poličnik  dužan je 
bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu.“ 
 

Članak 25. 
Članak 61. briše se. 
 

Članak 26. 
Članak 62. briše se. 
 

Članak 27. 
Iza članka 66. dodaje se članci 66.a, 66.b, 66.c i 66.d koji glase: 

„Članak 66 a. 
(1)  Dvije ili više jedinica lokalne samouprave, osobito one koje su prostorno povezane u 
jedinstvenu cjelinu, mogu obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog 
djelokruga organizirati zajednički. 
(2)  Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovoga 
članka jedinice lokalne samouprave mogu osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni 
odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo ili mogu zajednički organizirati njihovo 
obavljanje u skladu s posebnim zakonima. 
(3)  Meñusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju 
obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga ureñuju se posebnim sporazumom u 
skladu sa zakonom i njihovim statutima i općim aktima. 
 

Članak 66.b 
(1) O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz članka 66.a  
ovoga Statuta odlučuju Općinsko vijeće. 
(2) Temeljem odluke Općinskog vijeća, općinski  načelnici i gradonačelnici sklopit će 
sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, 
način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga 
pitanja od značaja za to tijelo. 
 

Članak 66.c 
(1)  Upravnim tijelom upravlja pro čelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje 
općinski načelnik. 
(2)  Općinski načelnik može razriješiti pročelnika iz stavka 1. ovoga članka: 

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje, 
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se ureñuju radni  
    odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,  
3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine,  ili 

neosnovano  
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    ne izvršava odluke tijela Općine, ili postupa protivno njima, 
4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini  

veću  
    štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti  
    interesima službe u obavljanju poslova Općine. 

(3)  Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. ovoga članka rasporedit će se na 
drugo slobodno radno mjesto u  upravnom tijela Općine, za koje ispunjava stručne 
uvjete. 
(4)  Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja 
nisu ureñena ovim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
primjenjuju se odredbe zakona kojima se ureñuje radni odnos službenika i 
namještenika u tijelima jedinice lokalne samouprave. 

 
Članak 66.d 

(1)  Službenici u Općini Poličnik poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i 
usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja. 
(2)  Trajno osposobljavanje i usavršavanje službenika u Općini Poličnik provodit će se 
na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika, 
koje će na temelju zajedničkog prijedloga nacionalnog saveza jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave donijeti Vlada Republike 
Hrvatske.“ 

Članak 28. 
U članku 76. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„ (1)  Članovi Vijeća mjesnih odbora  biraju se na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.“ 
 

Članak 29. 
Članak 77. mijenja se i glasi: 
„Postupak izbora članova Vijeće mjesnih odbora  ureñuje Općinsko vijeće općim aktom, 
odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se ureñuje izbor članova Općinskog 
vijeća.“ 

Članak 30. 
U članku 78. dodaje novi stavak 1. koji glasi: 
"(1)  Općina koja ima osnovane mjesne odbore dužna je provoditi izbore za članove 
Vijeće mjesnih odbora.“ 
Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2. 
Dodaje novi stavak 3. koji glasi: 
„(3) Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se treće nedjelje u 
listopadu svake četvrte godine.“ 
Mijenja se dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 4. i glasi: 
„(4)  Od dana raspisivanja izbora pa do dana održavanja izbora ne može proteći manje 
od 30 dana niti više od 60 dana.“ 

Članak 31. 
Iza članka 78. dodaje se članak 78.a koji glasi: 

„Članak 78.a 
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(1)  Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Vijeća 
mjesnih odbora rješava nadležno izborno povjerenstvo, utvrñeno općim aktom 
Općinskog vijeća. 
(2)  Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je 
nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom uredu državne uprave.“ 
 

Članak 32. 
U članku 79. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„(2) Za člana Vijeće mjesnih odbora  može biti biran grañanin koji ima bira čko pravo i 
prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.“ 
 

Članak 33. 
U članku 80. stavak 1. riječi „tajnim glasovanjem“ zamjenjuje se riječima „većinom glasova 
svih članova“. 

Članak 34. 
U članku 81. postavci 1., 2., 3., 4. i 5.  mijenjaju se i glase: 

- „donosi program rada MO,  

- donosi pravila MO,  

- donosi poslovnik o svom radu u skladu sa statutom,  

- donosi financijski plan i godišnji obračun“  

Članak 35. 
Iza članka 81. dodaje članak 81.a koji glasi: 

„Članak 81.a 
Statutom Općine može se Vijeću mjesnog odbora povjeriti obavljanje pojedinih poslova 
iz samoupravnog djelokruga Općine, koja su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja 
na život i rad grañana na području mjesnog odbora. 
Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u proračunu 
Općine. 
Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka predsjednik Vijeća mjesnog odbora 
odgovara općinskom načelniku.“ 

Članak 36. 
Članak 92. mijenja se i koji glasi: 
„(1)  Temeljni financijski akt Op ćine je proračun. 
(2)  Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom. 
(3)  Općinski načelnik  kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Općinskom vijeću 
donošenje proračuna.  Podneseni prijedlog proračuna općinski načelnik može povući i 
nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini. 
(4)  Proračun Općine  dostavlja se Ministarstvu financija u skladu s posebnim 
zakonom.“ 

Članak 37. 
Članak 93. mijenja se i koji glasi: 
„(1) Ukoliko se  proračun za narednu proračunsku godinu ne može donijeti prije 
početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najduže za 
razdoblje od 3 mjeseca.  
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(2) Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i 
svojim poslovnikom. 
(3)  Predlagatelji utvrñeni poslovnikom Općinskog vijeća mogu predložiti donošenje 
odluke o privremenom financiranju. 
(4)  Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 
15 dana od donošenja. 
(5)  Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom 
financiranju,  
- financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim 
zakonom.” 

Članak 38. 
U članku 95. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Ministarstvo financija, odnosno drugo zakonom odreñeno tijelo, nadzire zakonitost 
materijalnog i financijskog poslovanja Općine.“ 
 

Članak 39. 
Iza poglavlja „XII.  AKTI OP ĆINE“ dodaje se naslov koji glasi: 

„1. Opći akti 
Članak 40. 

Članak 99. mijenja se i glasi: 
„Op ćinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u 
postupku propisanom  ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnog 
tijela koja obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.“ 
 

Članak 41. 
Iza članka 99. dodaje se članak 99.a koji glasi: 

„Članak 99.a.  
(1) Općinsko upravno tijelo osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine neposredno izvršavaju i nadziru provoñenje  općih akata Općinskog 
vijeća. 
(2)  U provoñenju nadzora provoñenje  općih akata Općinskog vijeća, upravno tijelo 
može u slučaju neprovoñenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i 
zakonom.” 

Članak 42. 
Iza članka 99.a dodaje se naslov koji glasi: 
„2. Pojedinačni akti 

Članak 43. 
Članak 100. mijenja se i glasi: 
„ (1) Općinsko upravno tijela  u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose 
pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i 
pravnih osoba (upravne stvari). 
(2)  Iznimno od stavka 1. ovoga članka,  u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća kad 
je to odreñeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i 
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba donose prvostupanjska tijela državne 
uprave. 
(3)  Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka koje donose općinsko upravno 
tijelo, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Zadarske županije, ako 
posebnim zakonom nije drukčije propisano. 
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(4) Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem 
upravnom postupku. 
 (5) Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno 
odredbama Zakona o upravnim sporovima. 
(6)  Odredbe ovoga članka odnose se  i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe 
kojima su odlukom Općinskog vijeća , u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.“ 
 

Članak 44. 
Članak 101. briše se. 

Članak 45. 
Članak 103. mijenja se i glasi: 
„(1) Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom 
djelokrugu donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja 
tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 
(2)  U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni neupravni akt ništavim u 
slučaju: 

1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo, 
2. ako je u postupku donošenja akta povrijeñen zakon, statut ili drugi opći akt  
   Općine, 
3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu Općine, 
4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt. 

(3)  U slučaju iz stavka 2. ovoga čl. ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od 
godine dana od donošenja pojedinačnog akta. 
(4)  Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije 
dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.“ 
 

Članak 46. 
Članak 105. mijenja se i glasi: 
„(1) Prije nego što stupi na snagu opći akt  obavezno se objavljuje u službenom glasilu 
Općine. 
(3)  Službeno glasilo Općine Poličnik je „Službeni glasnik Općine Poličnik“. 
(4)  Opći akt stupa na snagu  najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, 
općim se aktom može  iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom 
objave. 
(5)  Opći akt ne može imati povratno djelovanje.“ 
 

Članak 47. 
Iza članka 105. dodaje se poglavlja pod naslovom koji glasi:  
„XII.a  DRŽAVNI NADZOR I ZAŠTITA LOKALNE  SAMOUPRAVE“   
 

Članak 48. 
iza članka 105. dodaju se članci 105.a, 105.b, 105.c, 105.d i 105. e sa pripadajućima 
naslovima koji glase:  

„Članak 105a. 
Država radi zaštite ustavnosti i zakonitosti kao i zaštite prava grañana obavlja nadzor 
nad zakonitošću rada i akata tijela Općine. 
 

1. Nadzor zakonitosti rada i općih akata 
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Članak 105. b 

(1)  Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose Općinsko 
vijeće obavljaju Uredi državni uprave Zadarskoj županiji i nadležna središnja tijela 
državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 
(2)  Predsjednik Općinskog vijećaa dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili 
drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji zajedno sa 
izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan 
statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta. 
(3)  Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode 
dostaviti Općinskom načelniku. 
 
2. Raspuštanje predstavničkog tijela i zaštita prava na lokalnu  samoupravu 

 
Članak 105. c. 

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu Vlada Republika Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće: 

1. ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu 
cjelovitost Republike Hrvatske 

2. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili  
zbog učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa, 

3. ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez broja članova potrebnog za  rad i  
donošenje odluka, 

4. ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od tri mjeseca, 
5. ako ne raspiše referendum koji je predložilo 20% od ukupnog broja birača u  
    Općini Poličniki . i referendum za opoziv Općinskog načelnik i njegovog  
    zamjenik u skladu sa zakonom. 

 
3. Istovremeno raspuštanje Općinskog vijeća i razrješenje Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika 
 

Članak 105. d 
Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko 
vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s 
njima ako u zakonom odreñenom roku:  

- ne bude donesen proračun, odnosno  

- odluka o privremenom financiranju. 

4. Povjerenici  Vlade  Republike Hrvatske 
 

Članak 105. e. 
(1)  Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade u Općini: 

1. kada raspusti njezino Općinsko vijeće, 
2. kada se u Općini ne održe, u skladu sa zakonom, izbori za novo Općinsko  
    vijeće, 
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3. kada se Općinsko vijeće ne konstituira sukladno odredbama posebnog zakona, 
4. kada prestane mandat općinskog načelniku i njihovom zamjeniku  
    u slučaju iz članka 22. stavak 1. podstavak 1. i članka 22. stavak 1. podstavak 

2. alineja 1., 4. i 5.  ove Izmjene i dopune Statuta, 
5. kada istovremeno raspusti predstavničko tijelo i razriješi općinskog načelnika     

sukladno odredbama ovoga Zakona.« 
 

Članak 49. 
Iza članka 105.e dodaje se poglavlja pod naslovom koji glasi:  
„XII.b  PRAVA OSOBA IZABRANIH, ODNOSNO IMENOVANIH NA ODRE ðENE 
DUŽNOSTI U OPĆINI  

Članak 50. 
iza članka 105.e  dodaju se članci 105.f, 105.g, 105.h, i 105.i   koji glase:  
 

„Članak 105.f. 
(1) Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani 
obavljati profesionalno. 
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na 
dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu Općine o tome na koji 
način će obnašati dužnost. 
(3) Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. 
ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski. 
(4) Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se dan 
početka mandata odreñen posebnim zakonom. 
(5) Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u 
tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti 
nadležnom upravnom tijelu Općine. 
(6) Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon 
dostave obavijesti iz stavka 5. ovoga članka. 
(7) Prava Općinskog načelnika i njegovog zamjenik odreñena su posebnim zakonom. 
 

Članak 105.g 
Pročelnik Općinskog upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose ovlašten je za 
donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti 
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće 
utvrñene sukladno odredbama posebnog zakona. 
 

Članak 105.h 
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti 
prestaju danom stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika  i njegvog zamjenika. 
Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za općinskog načelnika do  dana stupanja 
na dužnost novoga općinskog načelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni 
za redovito i nesmetano funkcioniranje Općine ureñene zakonima. 
 

Članak 105.i 
Predsjednicima i ostalim izabranim dužnosnicima Općinskog vijeća prava na temelju 
obavljanja dužnosti prestaju: 

– istekom mandata, osim kada je ovim Zakonom drukčije odreñeno, 
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– danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je Općinsko vijeće  
   razriješilo prije isteka mandata Općinskog vijeće, ako odlukom o razrješenju  
    nije drugačije odreñeno, 
– danom kada Općinsko vijeće  tijelo utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na  
   dužnost, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke, 
– danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile  
   zakonom predviñene okolnosti za imenovanje povjerenika. 

Odluka o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka obavljanja odreñene 
dužnosti dostavlja se osobi kojoj je prestala dužnost i službi koja obavlja kadrovske 
poslove. 

Članak 51. 
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se 
jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 
 

Članak 52. 
Ovlašćuje se Komisija za Statut,  Poslovnik i normativnu djelatnost  da utvrdi i izda 
pročišćeni tekst Statuta Općine Poličnik. 
 

Članak 53. 
Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta, primjenjivat 
će se opći akti Općine Poličnik u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama 
zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta. 
U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se 
primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta. 
 

Članak 54. 
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom 
glasniku Općine Poličnik", osim članka 9. stavak 1. i 2., članka 17. stavak 3. i 6.,   članka 18. 
stavak 1. i 2, u čl. 48.  novi članci  čl. 105.c stavak 5., čl. 105 d.,  čl. 105.e stavci 3., 4. i 5., čl. 
105.f, čl. 105.g i čl. 105.h koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o 
raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. 
Članak 22. ovih Izmjena i dopuna stupa na snagu danom stupanja na snagu Zakona o 
lokalnim izborima kojim će se urediti izbor općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno 
župana. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
        Predsjednik 
        Petar Bogović  
KLASA: 021-03/09-01/01 
UR. BROJ: 2198/06-01-13-4 
Poličnik, 15. veljače 2013. 
 
______________________________________________________________________  
Općinsko vijeće Općine Poličnik, na svojoj  37. sjednici održanoj dana  15. veljače 2013. 
godine, na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim 
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stvarnim pravima ("Narodne novine" broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), čl. 35. st. 6. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj: 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12.), čl. 50. st. l. al. 2. i čl. 51. st. 1. 
al. 1. Odluke o raspolaganju i upravljanju  nekretninama u vlasništvu  Općine Poličnik 
(„Službeni glasnik Općine Poličnik“  broj 07/12, 10/12 i 13/12) i članka 38. Statuta Općine 
Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 06/09 i 11/09) donosi 
 

ODLUKU 
o darovanju nekretnine u  k.o. Murvica 

 
 

I. 
Općina Poličnik daruje Zadarskoj županiji bez naknade nekretninu oznake č.z. br. 945/112 
k.o.Murvica, oznake K2i, površine 5940 m2 u Poslovnoj zoni Murvica jug upisane u z.k. 
ulošku broj 736 Općinskog suda u Zadru. 

II.  
Nekretnina iz članka I. ove odluke daruje se Zadarskoj županiji isključivo radi izgradnje 
Centra novih tehnologija (Cent) i za druge namjene ne može se koristiti. 
 

III. 
Utvrñuje se da je darovanje za namjenu iz članka II. ove Odluke u interesu i cilju općeg 
gospodarskog i socijalnog napretka grañana Zadarske županije.  
 

IV. 
Vrijednost darovane nekretnine utvrñena je procjenom sudskog vještaka i iznosi 18 EUR/m², 
odnosno za ukupnu površinu 106.920,00 EUR-a. 

 
V. 

Sva meñusobna prava i dužnosti izmeñu Općine Poličnik i Zadarske županije regulirat će se 
Ugovorom o darovanju te će se utvrditi da obdarenik nema pravo otuñiti nekretninu bez 
suglasnosti darovatelja, te će se u zemljišnim knjigama  upisati zabrana otuñenja bez 
suglasnosti darovatelja. 

VI. 
Zadarska županija obvezuje se pridržavati uvjeta iz Prostornog plana ureñenja Općine 
Poličnik i Detaljnog plana ureñenja Gospodarske zone Murvica Jug u postupku ishoñenja 
dozvola za gradnju objekta. 
 

VII. 
U slučaju da na darovanoj nekretnini  iz članka I. ove Odluke ne bude izgrañen Centar novih 
tehnologija (Cent) Zadarska županija je obvezna nekretninu vratiti Općini Poličnik. 
 

VIII. 
Općina Poličnik će zatražiti od Zadarske županije da se posebnim ugovorom definira da u 
projektnoj dokumentaciji Cent-a bude uvršten i dio prostora za Poduzetnički centar Općine 
Poličnik. 

IX. 
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Ovlašćuje se načelnik Općine Poličnik Davor Lončar za sklapanje Ugovora o darovanju u ime 
Općine Poličnik kao darovatelja.  
 

X. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“. 
 
                                                                                   

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE POLI ČNIK  
 

       Predsjednik  
                            Petar Bogović 

  
KLASA: 302-01/13-01/01 
URBROJ: 2198/06-02-13-4 
Poličnik, 15. veljače 2013. 
_________________________________________________________________________  
 

Općinsko vijeće Općine Poličnik, na svojoj 37. sjednici održanoj dana  15. veljače 2013. 
godine, na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 
36/95, 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, 90/11 i 144/12) i članka 38. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine 
Poličnik“, broj 06/09 i 11/09) donosi 

O D L U K U 
o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Poličnik 

 
Članak 1. 

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, 
broj 01/04, 07/05, 07/06, 01/07, 06/09, 09/10 i 09/12), iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji 
glasi: 
 

„Članak 6.a 
(1)Visina komunalnog doprinosa na području cijele Općine Poličnik u postupku ozakonjenja 
zgrada prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrañenim zgradama (NN  90/11) i  Zakonu 
o postupanju s nezakonito izgrañenim zgradama (NN 86/12): 
-  za izgrañenu stambenu zgradu iznosi 2,00 kn/m³. 
(2)Komunalni doprinos utvrñen u skladu sa stavkom 1. ovog članka može se platiti 
jednokratno ili obročnom otplatom.   
(3)Rok za jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa, odnosno kod obročne otplate rok 
plaćanja prvog obroka, iznosi 30 dana od dana izvršnosti rješenja. 
(4)Jednokratnim plaćanjem iz stavka 2. ovog članka smatra se plaćanje cjelokupnog iznosa 
naknade utvrñene rješenjem putem jedne ili više uplata, koja obveza se utvrñuje u roku 30 
dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. 
(5)Obročna otplata odobrava se rješenjem o obračunu naknade na zahtjev podnositelja 
zahtjeva, odnosno vlasnika zgrade na rok otplate od 12 mjeseci u 6 jednakih obroka. 
(6)Visina mjesečnih obroka utvrñuje se na način da se ukupan iznos naknade umanjen za prvi 
obrok raspodjeljuje po mjesecima otplate (na rok do 12 mjeseci) na jednake iznose. 
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(7)Mjesečni obroci dospijevaju na naplatu odnosno plaćaju se do 20-tog u mjesecu za tekući 
mjesec, u skladu s planom otplate. Obveza plaćanja mjesečnih obroka počinje drugi 
kalendarski mjesec nakon mjeseca u kojem je rok dospijeća plaćanja prvog obroka. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“. 

Članak 3.  
Stupanjem na snagu  ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
komunalnom doprinosu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 09/12). 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
         Predsjednik  

 
                               Petar Bogović 

KLASA: 363-05/12-03/01 
URBROJ: 2198/06-01-13-3 
Poličnik,  15. veljače 2013. godine 
__________________________________________________________________________ 
 

Općinsko vijeće Općine Poličnik, na svojoj 37. sjednici održanoj dana  15. veljače 2013. 
godine, i članka 38. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 06/09 i 
11/09) donosi 
 
 

ODLUKU 
  

Članak 1. 
 

O d o b r a v a   s e   sufinanciranje  putnih karata za učenike srednjih škola  od I. – 
IV. razreda sa prebivalištem i boravištem na području Općine Poličnik u iznosu od 12,50 % za 
mjesec siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2013. godine. 
  
  

Članak 2. 
 Sredstva iz članka 1. Planirana su u Proračunu Općine Poličnik za 2013. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 01/13) konto 372210. 
 

Članak 3.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Poličnik“. 
 
                                          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

         Predsjednik  
         Petar Bogović                                                                        
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KLASA: 602-03/13-03/01 
URBROJ: 2198/06-04/07-01-13-4 
U Poličniku, 15. veljače 2013.g. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

                                                                          

 
 
                                    

 
      

                                                                 
                    

                                             
                                    

                                                                                                                                                                        
 
                                 

 
              

                                                                  
 
 
                                                                          
 
 
 

 

                                                                                


