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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 12. sjednici održanoj dana 16. prosinca
2014. godine,  na temelju čl.  146. Izmjena i dopuna Zakona o vodama („Narodne Novine“
broj 56/13) u vezi sa čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka
38. Statuta Općina Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik br. 06/09, 11/09. 04/13 i
12/13”)  donosi

ODLUKU
o prijenosu komunalnih vodnih građevina

Članak 1.

Ovom Odlukom prenose se komunalne vodne građevine u vlasništvu Općine Poličnik u
vlasništvo javnog isporučitelja komunalnih vodnih usluga i to komunalne vodne građevine za
javnu vodoopskrbu u vlasništvo Vodovod d.o.o. Zadar kao javnog isporučitelja komunalne
usluge za javne vodoopskrbe.

Članak 2.

Za vrijednost prenesenih komunalnih vodnih građevina iz članka 1. ove Odluke Općina
Poličnik će povećati svoj ulog u temeljnom kapitalu u Vodovodu d.o.o. Zadar.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik potpisati Ugovor kojim će se urediti detalji prijenosa
komunalnih vodnih građevina  u kojem će biti taksativno  popisane sve komunalne vodne
građevine u vlasništvu Općine Poličnik koje su se prenijele na javnog isporučitelja komunalne
vodne usluge.

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:    325-01/14-01/8
URBROJ:   2198/06-01-14-2
Poličnik, 16. prosinca 2014.
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 12. sjednici, održanoj dana 16. prosinca 2014. na
temelju članka  3. st. 2. i čl. 7. st. 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(NN 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) i  članka  38. Statuta Općina Poličnik (“Službeni glasnik Općine
Poličnik“ br. 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13)  donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava političkim strankama u  Općinskom vijeću Općine Poličnik

za 2015. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se  način i postupak raspodjele i isplate sredstava za 2015. godinu koja se u
proračunu Općine Poličnik osiguravaju za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u
Općinskom vijeću Općine Poličnik (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 2.
Pravo na raspodjelu sredstava za redovito godišnje financiranje imaju one političke stranke koje imaju
vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni članovi Općinskog vijeća koji budu izabrani sa nezavisne
liste.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj
političkoj stranci i nezavisnoj listi pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom
vijeću u trenutku konstatiranja Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci
pripada i pravo na uvećanu naknadu u visini od 10%.

Članak 3.
Općinsko vijeće ima ukupno 13 članova.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se  iznos od 2.200,00 kn godišnje.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola (žene) utvrđuje se iznos od 2.420,00 kuna
godišnje.

Članak 4.
Sukladno članku 3. političkim strankama raspoređuju se sredstva osigurana u proračunu Općine
Poličnik za 2015. godinu u iznosima kako slijedi:

- Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) ……………………………….  22.000,00  kn
- Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčević ……………………………….  4.620,00  kn
- Hrvatskoj stranci prava (HSP) ……………………………………………   2.200,00  kn

Članak 5.
Raspoređena sredstva iz članka 4. Ove Odluke doznačit će se političkim strankama na njihove račune.

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Poličnik., a
primjenjuje se od 01. siječnja 2015.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK
Predsjednik

Petar Bogović
KLASA:    402-08/14-01/3
URBROJ:   2198/06-01-15-2
Poličnik, 16. prosinca 2014.
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Općinsko vijeće vijeće Općine Poličnik na svojoj 12. sjednici održanoj dana 16.
prosinca 2014. na temelju  članka 52., članka 56. i članka 57. Zakona o financiranju vodnoga
gospodarstva (NN 153/09, 90/11 i 56/13) te 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 Izmjeni i dopuni Odluke

o obračunu i naplati naknade za razvoj

Članak 1.

U Odluci o  obračunu i naplati naknade za razvoj („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj
04/11) mijenja se članak 4. stavak 2. koji sada glasi:
„Naknada za razvoj iznosi  10% od osnovne cijene vode, koji su sastavni dio važećih ukupnih
cijena 1 m³ isporučene vode“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu  8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Poličnik“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK

Predsjednik

Petar Bogović
KLASA:  325-08/11-01/01
URBROJ: 2198/06-01-14-4
Poličnik, 16. prosinca  2014.
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014.
godine, na temelju članka 8. i 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"broj:
36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 75/00, 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, 94/13 i 153/14), članka  38. Statuta
Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik" 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) donosi
sljedeću

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE O OSNIVANJU KOMUNALNOG POGONA OPĆINE POLIČNIK

Članak 1.
U Odluci o osnivanju Komunalnog pogona Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine
Poličnik“ br. 1/07.) dodaje se članak 11.a:
(1) U slučaju ukidanja Komunalnog pogona, Općina Poličnik se obvezuje svim radnicima
Komunalnog pogona osigurati ugovor o radu na neodređeno vrijeme u trgovačkom društvu
Poličnik d.o.o. za komunalnu i uslužnu djelatnost, kojem bi bilo povjereno obavljanje
komunalnih djelatnosti.
(2) Sporazum o preuzimanju zaposlenih radnika Komunalnog pogona, kao i uvjetima i
načinu korištenja opreme u vlasništvu Općine Poličnik, Komunalnog pogona trgovačkom
društva Poličnik d.o.o. za komunalnu i uslužnu djelatnost zaključiti će Općinski načelnik.

Članak 2.
U cijelom tekstu Odluke o osnivanju Komunalnog pogona Općine Poličnik riječi „Općinsko
poglavarstvo“, zamjenjuju se riječima “Općinski načelnik“

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: 363-01/06-01/05
URBROJ: 2198/06- 01-14-2
Poličnik, 16. prosinca 2014.
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 12. sjednici održanoj dana 16. prosinca
2014. godine, temeljem članka 4. stavak 1. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N
N 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09,  79/09,  153/09,  49/11, 84/11,  90/11,  144/12,  94/13 i 153/13) i
članka 38. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik" 06/09, 11/09, 04/13 i
12/13) donosi slijedeću:

ODLUKU
O POVJERAVANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI

TVRTKI  POLIČNIK  D.O.O. ZA KOMUNALNU, USLUŽNU I TRGOVAČKU
DJELATNOST

Članak 1.
Polazeći od načela ekonomičnosti, a sukladno odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu, Općina Poličnik povjerava određene komunalne djelatnosti tvrtki Poličnik d.o.o.
za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost iz Poličnika, čiji  je osnivač Općina Poličnik.
Komunalne djelatnosti koje se povjeravaju sukladno odredbama ove Odluke je provođenje
komunalnih djelatnosti koje su od interesa za Općinu Poličnik, a ne spadaju u poslove čiji je
cilj novostvorena vrijednost već su poslovi tekućeg i pojačanog održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti iz oblasti komunalnog gospodarstva koji se povjeravaju tvrtki Poličnik
d.o.o. za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost planirani su redovnim godišnjim planom
Općine Poličnik - Planom izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture Općine i tekućih
potreba.

Članak 3.
Za svaki pojedinačan posao koji Općina planira povjeriti tvrtki Poličnik d.o.o. za komunalnu,
uslužnu  i trgovačku djelatnost, Općinski načelnik je dužan donijeti važeću odluku u skladu sa
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o komunalnom
gospodarstvu, Statutom Općine Poličnik, Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti,
Godišnjim planom izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture Općine i drugim zakonima
i odlukama Općine Poličnik koje reguliraju obavljanje komunalnih djelatnosti.

Članak 4.
Komunalne djelatnosti koje se povjeravaju tvrtki Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu
trgovačku djelatnost, kao i prava i obaveze ugovorenih poslova definirat će se posebnim
Ugovorom između općine Poličnik i tvrtke Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu i  trgovačku
djelatnost.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine
Poličnik“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK
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Predsjednik

Petar Bogović
KLASA: 363-02-01-01/6
URBROJ: 2198/06-01-14-1
Poličnik, 16. prosinca 2014.
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 12. sjednici održanoj dana 16. prosinca
2014. godine na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br.
174/04,79/07,38/09 i 127/10), članka 6. i 10. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 30/14 i 67/14) i članka  38.
Statuta Općina Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik br. 06/09, 11/09. 04/13 i 12/13”)
donosi

ODLUKU
O USKLAĐENJU PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH

I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA
ZA  OPĆINU POLIČNIK

Članak 1.
Donosi se usklađenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Poličnik izrađene od stručnog izrađivača,
društva “ALFA ATEST“ d.o.o. iz Splita, datirana rujan 2014. godine, na koju je Državna
uprava za zaštitu i spašavanje dala suglasnost (KLASA: 810-09/14-05/25, URBROJ:543-20-
01-14-2 od 27. studenog 2014.)

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:    821-01/13-01/2
URBROJ:   2198/06-01-14-12
Poličnik, 16. prosinca 2014.
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 12. sjednici održanoj dana 16. prosinca
2014. godine na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br.
174/04,79/07,38/09 i 127/10), članka 6. i 10. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 30/14 i 67/14) te Odluke o
usklađenju procjene  i ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Poličnik (KLASA: 821-01/13-01/2, URBROJ: 2198/06-
01-14-12 od 16. 12. 2014.) i članka  38. Statuta Općina Poličnik (“Službeni glasnik Općine
Poličnik br. 06/09, 11/09. 04/13 i 12/13”)  donesena je

ODLUKA O DONOŠENJU

PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  I PLANA CIVILNE ZAŠTITE

OPĆINE POLIČNIK

Članak 1.
Ovom Odlukom donosi se  Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Poličnik
izrađeni od stručnog izrađivača, društva “ALFA ATEST“ d.o.o. iz Splita. Plan zaštite i
spašavanja i Plan civilne zaštite  sastavni su dijelovi ove Odluke i dostupan je na uvid u
prostorijama Općine Poličnik.

Članak 2.

Stupanjem  na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o donošenju Plana zaštite i
spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj
14/11)

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Poličnik“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK

Predsjednik

Petar Bogović

KLASA:     821-01/13-01/2
URBROJ:   2198/06-01-14-13
Poličnik, 16. prosinca 2014.
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 12. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. g. temeljem
članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i čl. 38.  Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik
Općine Poličnik br. 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) donosi

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje  Općine
Poličnik za 2013. (KLASA: 041-01/14-02/83, URBROJ: 613-01-01-14-8 od 30.
listopada 2014.g.) napravljen od Državnog ureda za reviziju, Područni ured Zadar.

2. Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Poličnik«.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK

Predsjednik

Petar Bogović

KLASA: 041-01/14-01/3
UR. BROJ: 2198/06-01-14-6
Poličnik, 16. prosinca 2014.
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Skupština društva Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost na
redovnoj Skupštini održanoj dana 16. prosinca 2014. temeljem čl. 423. st. 2. Zakona o
trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07,
146/08, 137/09, 125/11 – Kazneni zakon, 152/11 (pročišćeni tekst), 111/12, 68/13) i čl. 13.
Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću (Službeni glasnik Općine Poličnik
broj 10/14 i 11/14) donosi

O D L U K U
o izboru i  imenovanju  člana uprave - direktora

Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost

1. JOSIP SURAĆ,  OIB: 04141684869, stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer
građevinarstva, Ulica Akcije Maslenica 4., Murvica  izabire se i imenuje  za člana
uprave - direktora Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost.

2. Direktor se imenuje na rok od 4 (četiri) godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom

glasniku Općine Poličnik“

O B R A Z L O Ž E N J E

Skupština Društva Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost
temeljem čl. 13. Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću (Službeni glasnik
Općine Poličnik broj 10/14 i 11/14) raspisala je Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice
Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost dana 17. studenog 2014. godine
koji Natječaj je objavljen dana 21. studenog 2014. godine u Zadarskom listu i na službenoj
web stranici Općine Poličnik.

U Natječaju je navedeno da za direktora/icu  može biti imenovan kandidat koji
ispunjava sljedeće uvjete: da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni
prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni
specijalist/specijalista) tehničkog ili ekonomskog smjera;  3 godine radnog iskustva na sličnim
poslovima i radnim zadacima i da nema ograničenja iz čl. 239. Zakona o trgovačkim
društvima.

Uz pisanu prijavu  bilo je potrebno priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom
državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice), dokaz o stečenoj struci i
stručnoj spremi (preslika diplome), dokaz o radnom stažu (presliku radne knjižnice, odnosno
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoj
zavoda za mirovinsko osiguranje), potvrdu poslodavca ili preslike ugovora o radu ili prijavu u
službu ili drugog akta poslodavca kojim je kandidata primio u radni odnos, kojim se dokazuje
određeno radno iskustvo, odnosno iz kojeg će biti razvidno naziv radnog mjesta, odnosno
poslovi koje je kandidat obavljao kod tog poslodavca, uvjerenje nadležnog suda da se protiv
podnositelja prijave na vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci) i izjavu
kandidata pod kaznenom i materijalnom odgovornošću s ovjerenim potpisom kod javnog
bilježnika o nepostojanju okolnosti iz čl. 239. stavak 2. točka 1. i 2. Zakon o trgovačkim
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društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12
i 68/13) – izvornik.

U propisanom roku pristigle su 3 pravodobne molbe.
Dana 04. 12. 2014.  Komisija za izbor  je pristupila otvaranju molbi te utvrdila  da

molba Darija Magaš i Josipa Surać su pravovaljane, jer udovoljavaju  svim uvjetima natječaja.
Molba Krešimira Romića kojoj nedostaje izvornik izjave kandidata pod kaznenom i
materijalnom odgovornošću s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika o nepostojanju
okolnosti iz čl. 239. stavak 2. točka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99,
121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12 i 68/13)  je nepotpuna te ne
udovoljava uvjetima natječaja.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na natječaj, zapisnik o
otvaranju i pregledu molbi po javnom natječaju,  s obzirom da ispunjava  propisane uvjete te
kako je na provedenom glasovanju  na Redovnoj skupštini društva Poličnik d.o.o. za
komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost dobio 9 glasova izabran je Josip Surać za člana
uprave – direktora društva Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost.

Stoga je riješeno kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik

Petar Bogović

Broj: 13/14
Poličnik, 16. prosinca 2014.

Dostaviti:
- kandidatima
- pismohrana
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