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Općinsko vijeće Općine Poličnik, na svojoj 10. sjednici održanoj dana  20. kolovoza 
2014. 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, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 38. Statuta Općine Poličnik (“Službeni 
glasnik Općine Poličnik“, broj 06/09, 11/09 04/13 i 12/13) 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, 09/12 i 04/13),   u čl.6. a stavak 1. mijenja se i 
sada glasi: 
 (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 
-  za izgrañenu   zgradu druge namjene  (poljoprivredna zgrada, garaža, ljetna kuhinja, 
spremište, konoba  i sl. ) iznosi 2,00 kn/m³ 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

      Predsjednik  
 

                             Petar Bogović 
 
 
KLASA: 363-05/12-03/01 
URBROJ: 2198/06-01-14-5 
Poličnik,  20. kolovoza 2014. godine 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na  svojoj 10. sjednici održanoj dana 20. kolovoza 
2014. godine na  temelju članka  38. Statuta Općina Poličnik (“Službeni glasnik Općine 
Poličnik br. 06/09,  11/09, 04/13 i 12/13”) donosi 

 
ODLUKU 

o spajanju  Gospodarskih zona u naselju Murvica  
 

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

1. DPU Gospodarske zone Murvica IK („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 02/05, 
03/08, 04/09, 14/11)  površine 25 ha, 

2. UPU Gospodarske zone Murvica Zapad   (Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 
12/11) površine 12,60 ha,  

3. DPU Gospodarske zone Murvica jug („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 02/07, 
02/10, 13/11, 07/12, 04/13 i 06/13) površine 42,53 ha 

4. DPU  Športsko-rekreacijske zone  M-b Murvica („Službeni glasnik Općine Poličnik 
broj 10/12)  površine 11,50  ha. 
 

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

Članak 3. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o spajanju Gospodarskih zona u 
naselju Murvica Donja („Službeni glasnik Općine Poličnik broj 14/11). 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
                                 Predsjednik  

 
                                            Petar Bogović 

  
 
KLASA:   310-01/11-07/04 
URBROJ: 2198/06-01-14-4 
Poličnik,  20.  kolovoza 2014. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj  10. sjednici održanoj 20. kolovoza 2014. 
g., na temelju članka 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 
6/09, 11/09, 4/13 i 12/13) donosi 

 
O D L U K U 

o izmjenama Odluke o  učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu Buru 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu Buru  („Službeni glasnik Općine Poličnik“, 
broj 10/11) članak 2. mijenja se i glasi: 
„Za predstavnika Općine Poličnik u  Lokalnoj akcijskoj grupi Bura  imenuje se gosp. 
Marko Ćustić.   
 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  
 

       Predsjednik  
 

                                     Petar Bogović 
 

 
       
KLASA:  302-02/11-01/05 
URBROJ:  2198/06-01-14-4 
Poličnik,  20. kolovoza 2014.  
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20. kolovoza 
2014. godine  temeljem čl. 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Poličnik («Službeni 
glasnik općine Poličnik» 5/06)  i članka 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik 
Općine Poličnik 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) donosi  
 

O D L U K U 
o javnim priznanjima Op ćine Poličnik 

 
Članak 1. 

Dodjeljuju se javna priznanja Općine Poličnik za 2014. godinu:      
 

I. Za „NAGRADU OPĆINE“ 
 

1. tvrtka Medita d.o.o. za trgovinu, usluge i turizam Poličnik za razvoj i unaprjeñenje  
gospodarstva, promicanje interesa i razvoja Općine Poličnik 

2. Joso Dukić za razvoj i unaprjeñenje poljoprivrede 
3. Luka Adži ć za razvoj i unaprjeñenje poljoprivrede 
4. Josip Grgurica  za postignute rezultate na području maslinarstva 
5. Nado Butić za postignute rezultate na području maslinarstva 
6. Srećko Romić za postignute rezultate na području maslinarstva 
7. Goran Vukadinović za postignute rezultate na području maslinarstva 
8. Marin Mateši ć za postignute rezultate na području maslinarstva 
9. Ivica Bratanović za doprinos i postignute rezultate u razvoju sporta 
10. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata zadarske županije za 

obilježavanje očuvanja imena i  trajno  sjećanje žrtava svoje djece 
11. Vjekoslav Surać za zapažene uspjehe i postignuća na području fotografske umjetnosti 

 
II.   Za „ZAHVALNICU OPĆINE“ 

 
1. Morena Surać za osobit uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju 
2. Iva Zekić za osobit uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju 
3. Ivan Vrlika  za osobit uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju 
4. Lucia Ukalović za osobit uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju 

 
Članak 2. 

Javno priznanje uručiti će se na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom obilježavanja 
Dana Općine Poličnik 28. kolovoza 2014. godine i blagdana Glavosijeka Sv. Ivana Krstitelja. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
          Predsjednik  
 
          Petar Bogović 
KLASA: 061-06/14-01/01 
URBROJ: 2198/06-01-14-17 
Poličnik, 20. kolovoza 2014.  
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Općinsko vijeće Općine Poličnik, na svojoj 10. sjednici održanoj dana  20. kolovoza 
2014. godine, na  temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („ Narodne 
novine„ broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i članka 38. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik 
Općine Poličnik“, broj 06/09, 11/09 04/13 i 12/13) donosi 

 
ODLUKU O UTVR ðIVANJU 

MJERILA ZA SUDJELOVANJE RODITELJA   U CIJENI PROGRA MA DJEČJEG 
VRTI ĆA „ZVON ČIĆ“ 

 
Članak 1. 

 
Ovim  Odlukom utvrñuju se mjerila za   sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg 
vrtića“Zvončić“-Poličnik, čiji je osnivač Općina Poličnik. 
 

Članak 2. 
 
Roditelj djeteta korisnika usluga dužan je sudjelovati u cijeni programa Dječjeg vrtića koji 
ostvaruje njegovo dijete ovisno o vrsti i trajanju programa kako slijedi: 
 

A) Za djecu korisnike usluga s prebivalištem na području Općine Poličnik 
 
 
DESETOSATNI (cjelodnevni program) 
 

 
                               600,00 KN 

 
PETIPOSATNI (poludnevni program) 
 

 
                                350,00 KN 

 
PROGRAM PREDŠKOLE  
 

 
                                0,00 KN 

 
B) Za djecu korisnike usluga koja nemaju prebivalište na području Općine Poličnik 

 
DESETOSATNI(cjelodnevni program) 
 

 
                                      800,00 KN 

 
PETIPOSATNI (poludnevni program) 
 

 
                                      450,00 KN 

 
PROGRAM PREDŠKOLE  
 

 
                                       0,00 KN 

 
 

Članak 3. 
 

Roditelj  djece s prebivalištem na području Općine Poličnik ostvaruju pravo na umanjenje 
sudjelovanja u cijeni programa i to: 
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• za drugo dijete u vrtiću sudjeluje sa 50% cijene odabranog programa 

• za treće i svako slijedeće dijete roditelj se oslobaña plaćanja usluga 

Za slučaj opisan u stavku 1. ovog članka razliku  cijene programa osigurava proračun Općine  
Poličnik na temelju zahtjeva roditelja djeteta korisnika usluga. 
 

Članak 4. 
 

Roditelj s dvoje i više djece koji nemaju prebivalište na području općine Poličnik ne ostvaruju 
pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni  odabranog  primarnog redovitog programa, osim u 
kraćem programu predškole za obveznike pohañanja istog koji  je  za njih besplatan. 
 

Članak 5. 
 

Oslobañaju se sudjelovanja u cijeni  redovitih programa vrtića  
• djeca invalida domovinskog rata sa utvrñenim 100%-tnim stupnjem invaliditeta 

(temeljem rješenja) 
• djeca bez oba roditelja 
• djeca nezaposlenih roditelja koji su stalni korisnici socijalne pomoći (temeljem 

rješenja) 
• djeca s teškoćama u razvoju ( temeljem rješenja nadležne komisije) 

Za slučaj opisan u stavku 1. ovog članka  cijenu programa osigurava proračun Općine  
Poličnik na temelju zahtjeva roditelja djeteta korisnika usluga. 
 

Članak 6. 
 

Utvrñuje se umanjenje sudjelovanja u cijeni programa: 
• za dijete samohranog roditelja ,roditelj sudjeluje sa 50% cijene odabranog programa i 

to temeljem preslike rješenja Centra za socijalnu skrb 
• za dijete koje zbog bolesti ne koristi program vrtića 30 i više dana roditelj sudjeluje sa 

50% cijene odabranog programa 
• za dijete koje zbog bolesti  ne koristi program 10 i više dana roditelj plaća 75% cijene 

utvrñenog programa samo uz predočenje potvrde nadležnog liječnika 

Za slučaj opisan u stavku 1. ovog članka razliku  cijene programa osigurava proračun Općine  
Poličnik na temelju zahtjeva roditelja djeteta korisnika. 
 

Članak 7. 
 

Tijekom ljetnih mjeseci roditelji djece koji su korisnici usluga plaćaju usluge boravka na 
sljedeći način: 

• lipanj –  srpanj-kolovoz : ukoliko dijete ne pohaña vrtić a upisano je redoviti program 
plaća akontaciju u iznosu od 100,00 kn 
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• lipanj: ukoliko dijete pohaña vrtić pola mjeseca plaća 50% od cijene odabranog 
programa 

• srpanj i kolovoz- roditelji djece korisnika plaćaju usluge po danima provedenim u 
vrtiću 

Za slučaj opisan u stavku 1. ovog članka razliku  cijene programa osigurava proračun 
Općine  Poličnik na temelju zahtjeva roditelja djeteta korisnika usluga. 
 

Članak 8. 
 

Roditelj korisnici  usluga dužni  su ugovorni iznos uplatiti na žiro račun vrtića do 15-tog u 
mjesecu za protekli mjesec. 

Članak 9. 
 

Ako roditelj ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 45 dana od dospijeća obveze,vrtić će otkazati 
pružanje usluga, a potraživanja naplatiti pokretanjem ovrhe. 
 

Članak 10. 
 

Dječji vrti ć i roditelj/skrbnik djeteta sklapaju Ugovor o neposrednim pravima i obvezama u 
skladu s odredbama iz ove Odluke, te općim aktima Dječjeg vrtića. 
 

Članak 11. 
 

S danom stupanja na snagu  ove odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrñivanju  mjerila za 
sudjelovanju roditelja u cijeni programa DV „Zvončić” Poličnik (Službeni Glasnik Općine 
Poličnik br. 11/09 i 11/12). 

Članak 12. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku općine Poličnik, 
a primjenjuje se  od 01.rujna 2014 god. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
         Predsjednik  

Petar Bogović 
KLASA:   602-02/14-02/12                                                                                                                                      
URBROJ:   2198/06-01-14-2                                                                                                                             
Poličnik, 20. kolovoza 2014. 
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Nakon obavljenog usporeñivanja s izvornim tekstom, utvrñena je greška u Odluci  o  izmjeni i 
dopuni Odluke o odreñivanju mjesta i naknade o trgovini na malo izvan prodavaonica na 
području Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik" broj  05/14) ”, te se daje 

 
 
 

ISPRAVAK 
 
 

 
Mijenja se članak 6. stavak 1. koji sada glasi: 
 
„Naknada za korištenje javno-prometne površine plaća se u mjesečnom iznosu od 20,00 
kn/m², izuzev postavljanja štandova na manifestacijima, sajmovima i drugim 
organiziranim skupovima dnevnog karaktera naknada se obračunava 20 kn/m² dnevno.  
 
Klasa: 330-03/12-01/02 
Urbroj:  2198/06-04-14-5 
Poličnik,  20. kolovoza  2014. 
 
Viši referent za poslove lokalne samouprave i  
Imovinsko-pravne poslove 
Jadranka Knežević 

 
 

 
 
 


