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-------------------------------------------------S A D R Ž A J :---------------------------------  
                                                                                                                                                                                   
 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POLIČNIK 

                                            

 

1. Izvješće o radu načelnika Općine Poličnik za razdoblje od 01. siječnja 

2016. do 30. lipnja 2016. godine. 

2 

2. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  

Općine Poličnik za razdoblje 2016. – 2019. godine 

32 

3. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Poličnik za 2016. godinu 44 

4. Prihvaćanje izvještaja DV „Zvončić“ o prihodima i rashodima, primicima i 

izdacima za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine 

46 

5. Donošenje Odluke o načinu sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove 

zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Poličnik 

47 
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Općinsko vijeće Općine  Poličnik na svojoj 21. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 

2016. godine temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(«Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) 

te članka 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općina Poličnik“, broj 06/09, 11/09, 

04/13 i 12/13)  d o n o s i 

 

Z A K L J U Č AK 
 

  

1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje od 

01. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine. 

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje od 01. siječnja 

2016. do 30. lipnja 2016. Godine prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 

dio. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  

 

      Predsjednik  

                            Petar Bogović  

 

KLASA: 022-06/16-01/2 

URBROJ: 2198/06-04/03-01-16-1    

Poličnik, 17.  kolovoza 2016.  godine 
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Općinski načelnik Općine Poličnik, na temeljem članka 35. b. 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, 144/12, 19/13, 137/15) i članka  54. Statuta 

Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) 

podnosi Općinskom vijeću sljedeće 

 

 

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 

 

UVODNI DIO  

Sukladno zakonskim obvezama utvrđenim Statutom Općine Poličnik, Općinski načelnik 

obvezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu. 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik 

obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili 

osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela 

jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te 

nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice 

lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, 

te obavlja i druge poslove utvrđene statutom. 

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Poličnik, u okviru svog djelokruga, 

obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni 

zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o 

prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog 

vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao 

nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, 

utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, 

te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. 

 

Rad Jedinstvenog upravnog odjela 

U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra i kontinuirana suradnja sa suradnicima, 

kako sa upravnim odjelom i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Poličnik, predstavnicima 

političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Poličnik, tako i sa 

ovlaštenim osobama na razini Županije, gradova, općina te predstavnicima fondova i resornih 

ministarstava. 
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U području predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti  općinskog načelnika 

- Zaključak o donošenju Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije za području Općine Polčnik u 2016. godini 

- Općinski načelnik Općine Poličnik suglasan je sa prijedlogom ravnateljice  

Dječjeg vrtića „Zvončić“ Poličnik od 18. veljače 2016. 

U navedenom razdoblju održane su dvije Koordinacije Načelnika:  

28. siječnja sa slijedećim temama:  

1. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

2. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima na području 

Općine Poličnik 

3. Donošenje prijedloga Odluke o cijeni novosagrađenih grobnica 

4. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni i  dopuni Odluke o određivanju poslova 

prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Poličnik 

5. Donošenje prijedloga  Odluke o izradi Izmjena i dopuna  Prostornog plana 

uređenja Općine Poličnik 

6. Donošenje prijedloga Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i 

ponovnu uporabu informacija Općine Poličnik 

7. Donošenje prijedloga Plana  upravljanja i raspolaganja imovinom za 2016. godinu 

8. Donošenje prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Poličnik i Plana 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Poličnik za 2016. godinu 

9. Donošenje prijedloga Odluke o utvrđivanju početne cijene zemljišta Gospodarska 

zona Murvica jug (č.z. 945/119 k.o. Murvica i  č.z. 945/120 k.o. Murvica) 

10. Informacije 

 

i 07. ožujka: 

1. Izvješće Općinskog načelnika srpanj – prosinac 2015. 

2. Donošenje prijedloga Godišnjeg obračuna proračuna za 2015. godinu 

3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2015. godinu 

5. Donošenje prijedloga Odluke  o izboru  po raspisanom Oglasu o  javnom natječaju  

za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 01/16  

6. Donošenje prijedloga Izmjene i dopune  Odluke o izradi Izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Općine Poličnik 
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7. Donošenje prijedloga ispravka greške u Urbanističkom planu uređenja Poslovne 

zone Murvica – zapad u naselju Murvica 

8. Donošenje prijedloga ispravka greške u Detaljnom planu uređenja Poslovne zone 

Grabi P – III Poličnik 

9. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Poličnik 

10. Donošenje prijedloga Izmjene i dopune odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika Općine Poličnik 

11. Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu 

Poličnik 

12. Davanje prijedloga suglasnosti na Izvješće o prihodima i rashodima za 2015. 

godinu DV Zvončić 

13. Izvješće Uprave groblja 

 

U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće  

U izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice Općinskog vijeća Općine Poličnik te je 

objavljeno 6 službenih glasnika. 

Na inicijativu i na prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti Općinsko 

vijeće Općine Poličnik donijelo je u izvještajnom razdoblju slijedeće odluke: 

- Donošenje  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

- Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima  

- Donošenje Odluke o cijeni novosagrađenih grobnica 

- Donošenje Izmjena i  dopune Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika 

koji se financiraju iz proračuna Općine Poličnik 

- Donošenje  Odluke o izradi Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Općine 

Poličnik 

- Donošenje Pravilnika  o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu 

uporabu informacija Općine Poličnik 

- Donošenje Plana  upravljanja i raspolaganja imovinom za 2016. godinu 

- Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Poličnik i Plana razvoja 

sustava civilne zaštite na području Općine Poličnik za 2016. godinu 
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- Donošenje Odluke o utvrđivanju početne cijene zemljišta Gospodarska zona 

Murvica jug (č.z. 945/119 k.o. Murvica i  č.z. 945/120 k.o. Murvica) 

- Izvješće Općinskog načelnika srpanj – prosinac 2015. 

- Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Poličnik za 

razdoblje od 01. 01. 2015.-31.12.2015.    

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. 

godinu 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2015. godinu 

- Donošenje Odluke  o izboru  po raspisanom Oglasu o  javnom natječaju  za 

prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 01/16  

- Donošenje Izmjene i dopune  Odluke o izradi Izmjena i dopuna  Prostornog plana 

uređenja Općine Poličnik (nova zona groblja u naselju Gornji Poličnik) 

- Donošenje  ispravka greške u Urbanističkom planu uređenja Poslovne zone 

Murvica – zapad u naselju Murvica 

- Donošenje  ispravka greške u Detaljnom planu uređenja Poslovne zone Grabi P – 

III Poličnik 

- Donošenje Izmjene i dopune odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika Općine Poličnik 

- Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu 

Poličnik 

- Davanje  suglasnosti na Izvješće o prihodima i rashodima za 2015. godinu DV 

Zvončić 

- Izvješće Uprave groblja 

- Donošenje Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine 

Poličnik 

- Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Poličnik odvodnja d.o.o. 

- Donošenje Odluke o odbacivanju ponude  kako nepravovaljana (prijevoz 

pokojnika koji se financiranju iz proračuna Općine Poličnik) 

- Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva  

Odvodnja Poličnik d.o.o. 
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- Donošenje Odluke  o uspostavi Registra imovine Općine Poličnik 

- Donošenje Odluke o strategiji upravljanja imovinom Općine Poličnik 

- Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 

Poličnik za 2015. 

- Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. 

godinu 

- Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru 2016. – 2019. 

- Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

- Javni  poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Poličnik   

- Donošenje odluke o Sufinanciranju udžbenika učenika osnovne škole 

- Zaključak o financijskoj pomoći za obnovu Vukovarskog vodotornja 

- Donošenje odluke o Pomoći obitelji Danijela Suraća iz Murvice Gornje 

 

Uredsko poslovanje 

U razdoblju od 1.01.2016. do 30.06.2016. evidentirano je 3 796 predmeta sa 6 201 

dokumenata. Od toga je izdano je 4 958 dokumenata, a zaprimljeno je 1 243 dokumenta.  

Svakodnevno se vrši otvaranje i raspoređivanje predmeta po odsjecima i službenicima i 

arhiviranje riješenih predmeta. Kontinuirano se prati i dalje dorađuje aplikacija digitalnog 

uredskog poslovanja u suradnji s tvrtkom Libusoft.  

 

JAVNOSTI RADA  I  PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom glasniku na web stranici Općine 

Poličnik, http://www.opcina-policnik.hr/, na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na sjednicama 

Općinskog vijeća Općine Poličnik te u komunikaciji sa stanovnicima. 

Na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Poličnik, 02.02.2016., donesen je Pravilnik o 

ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine 

Poličnik („Službeni glasnik“ broj 02/16). Ovim Pravilnikom uređuje se pravo na pristup 

informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Općina Poličnik, ograničenje 

prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i 

zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kao i druge obveze 

Općine Poličnik vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

U izvještajnom razdoblju ukupno je zaprimljeno 3 (tri) zahtjeva za pravo na pristup 

informacijama na koje je odgovoreno u zakonskom roku te je Povjereniku za informiranje 

uredno predan Izvještaj o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. 
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1. RADNI ODNOSI 

U Općini Poličnik je na dan 30. lipnja 2016. godine u radnom odnosu na neodređeno 

vrijeme bilo ukupno zaposleno 12 djelatnika, od toga 1 dužnosnik i 9 službenika i 2 

namještenika, te su 3 osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. 

Javni radovi 

Općina je u ovom razdoblju započela novi program javnih radova,  u trajanju od 6 mjeseci, na 

poslovima uređenja javnih površina, planira se zaposliti 10 osoba sa financiranjem HZZ-a od 

100 posto.  

 

 

 

 

2. UNUTRAŠNJI  POSLOVI 

Vijeće za prevenciju 

Na području Općine osnovano je  Vijeće za prevenciju koje djeluje kao koordinirajuće 

tijelo imenovano od strane Općinskog načelnika i ima cilj utvrđivanje i ostvarivanje programa 

prevencije na području Općine zajedno sa tijelima i ustanovama zaduženim za sigurnost ljudi, 

imovine, javnog reda i kvalitete života građana, a s ciljem prevencije kriminaliteta i pružanja 

podrške nositeljima kriminalno-preventivnih aktivnosti, davanjem inicijativa Općinskom 

načelniku i Općinskom vijeću. 

U izvještajnom razdoblju održana je predstava u osnovnoj školi Poličnik „Nasilje, za nasilje 

nema opravdanja“ kao aktivnost predviđena projektom  „Živim život bez nasilja“. Cilj 

projekta je sprečavanje nasilja prema ženama, nasilja u obitelji, nasilja među mladima te 

izgradnja kulture  nenasilja i tolerancije. 

 

Zaštite od požara 

Općinski načelnik na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne 

novine“, br. 9/10) donio Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku na područje Općine Poličnik u 2016. Godini. 

 

 

3. RAZVOJNI PROJEKTI 

 

Izrada Strategija razvoja Općine Poličnik za razdoblje 2015. – 2020.g.   

Strategija razvoja je temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i 

društvenog razvoja. Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti Općine, strategijom se 

utvrđuju vizija, strateški i posebni ciljevi i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za 

pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u 

gospodarstvu i društvu u cjelini. Budući da Strategija razvoja nije samo dokument nego je to 

proces, način mišljenja i djelovanja svih uključenih u razvoj Općine, usvajanje ovog 
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dokumenta nije završetak jednog pothvata, nego tek prvi korak u zajedničkom naporu prema 

ostvarivanju ciljeva koje želimo, koje možemo i koje trebamo ostvariti. 

 Izrada Strategije je povjerena tvrtki Eko – vet d.o.o.  koja je sačinila radnu verziju 

Strategije, a Općinski načelnik je donio odluku o osnivanju tijela za izradu Strategije. 

Izrada Županijskog razvoja stategije za razdoblje 2015. – 2020.g.   

Općina sudjeluje u postupku donošenja Županijske strategije. 

 

Veliko urbano područje grada Zadra 

Cilj je povećana konkurentnost gospodarstva - ulaganja u velika gradska središta, jer  

veliki gradovi služe kao pokretači razvoja za svoja okolna područja 

Jedinica lokalne samouprave nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja inicira 

ustrojavanje partnerskog vijeća za urbano područje; partnersko vijeće osniva se radi 

sudjelovanja u donošenju strategije razvoja urbanog područja, utvrđivanja prioritete razvoja te 

predlaganja strateških projekata urbanog područja. 

 Općina Poličnik je sudjelovala u aktivnostima Velikog urbano područje grada Zadra. 

 

 

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE za sufinanciranje 

projekata u 2016. godini 

- Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 

- prijave na poziv od 8. ožujka do 29. ožujka 2016. godine 

- Općina Poličnik prijavila dva projekta: 

- IZGRADNJA LOKALNIH VODOVODNIH MREŽA – planirana vrijednost investicije 

308.669,94 kn s PDV-om 

- IZGRADNJA NOGOSTUPA U MURVICI GORNJOJ – planirana vrijednost investicije 

359.087,50 kn s PDV-om 

 

KAPITALNE POMOĆI gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog 

gospodarstva i komunalnog standarda za 2016.g.  

- Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 

- prijave na poziv od 2. svibnja do 20. svibnja 2016. godine 

- Općina Poličnik prijavila dva projekta: 

- IZVOĐENJE ASFALTERSKIH RADOVA NA LOKALNIM (NERAZVRSTANIM) 

CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE POLIČNIK – planirana vrijednost investicije 

436.756,25 kn s PDV-om 

- IZGRADNJA LOKALNIH VODOVODNIH MREŽA – planirana vrijednost investicije 

308.669,94 kn s PDV-om 

- odobreno sufinanciranje projekta Izvođenje asfalterskih radova na lokalnim (nerazvrstanim) 

cestama na području Općine Poličnik u iznosu 200.000,00 kn 

 

Baza projektnih ideja za potrebu izrade Strategije razvoja Zadarske županije za 

razdoblje 2015. - 2020. godine  
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- postupkom rukovodi ZADRA NOVA 

- Općina Poličnik dostavila dodane projektne ideje i pripremljene projekte Općine Poličnik: 

- PROŠIRENJE POSLOVNE ZONE GRABI 

- REKONSTRUKCIJA DIJELA VODOVODNE MREŽE BRIŠEVO 

- REKONSTRUKCIJA GLAVNOG PRAVCA VODOVODNE MREŽE LOVINAC 

 

EPFRR FOND  
 

– Mjera 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjera 7.1. Sastavljanje i 

ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te 

planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000, Operacija 7.1.1. 

„Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ 

- natječaj provela Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem 

AGRONET sustava 

- Općina Poličnik prijavila projekt: 

- Izrada Strateškog razvojnog programa općine: Izrada Strategije – Programa ukupnog razvoja 

Općine Poličnik za razdoblje 2015. – 2020. godine 

- odobrena potpora u iznosu 62.500,00 kn 

 

 

 

Biopročišćivač 

Općina Poličnik je 16. svibnja 2012.g. prijavila projekt: „Uređaj za pročišćavanje 

fekalnih i tehnoloških otpadnih voda u zoni male privrede područja Grabi“ za natječaj 

IPARD, mjera 301 „ Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“. Razvojna agencija Zadarske 

županije – ZADRA d.o.o. je pripremila kompletnu natječajnu dokumentaciju. 

Projekt je odobren za financiranje te je Općina Poličnik dana 19. lipnja 2013. sa Agencijom za 

plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisala Memorandum o 

razumijevanju. Ukupna vrijednost projekta je 7.962.040,15 kuna koje se odnose na ulaganje u 

izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda i kupnju opreme i strojeva koji su sastavni 

dio projekta, uključujući i hardver i softver za sustav pročišćavanja otpadnih voda. 

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za Izgradnju Uređaja za pročišćavanje 

fekalnih i tehnoloških otpadnih voda odabrala se tvrtka PTMG d.o.o. 

U izvještajnom razdoblju izvršena je okončana situacija za izgradnju uređaja za pročišćavanje 

fekalnih i tehnoloških otpadnih voda te je proveden tehnički pregled, provedeno suho i mokro 

testiranje opreme Biopročišćivača te se do kraja kolovoza 2016. godine planira predati zahtjev 

za isplatu sredstava. 

Radi dopuna tehničke dokumentacije, promjena u tehnološkom sustavu i novih biouređaja, 

kojima će se postići bolji rezultati u odnosu na originalna rješenja, cjelokupno izvršenje 

projekta kasni u odnosu na prvotni plan. 

Ovim projektom riješit će se problem oborinskih i fekalnih voda u poslovnoj zoni Grabi, ali 

isto tako i odvodnja budućeg stambenog naselja Grabi te problem crnih jama u svim naseljima 

na području Općine. 
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Centar novih tehnologija (CeNT) 

Projekt Centar novih tehnologija (CeNT), kao  jedan od strateških projekta ove 

županije koji je uvršten među 32 nacionalna projekta i priprema se za financiranje iz 

strukturnih fondova EU uz odobrenu tehničku pomoć Ministarstva regionalnog razvoja. 

Općina Poličnik je prepoznala značenje ovog projekta, koji je u interesu i cilju općeg 

gospodarskog i socijalnog napretka građana Općine i  Zadarske županije, te 2012.g.  darovala 

Zadarskoj županiji bez naknade nekretninu oznake č.z. br. 945/112 k.o. Murvica u 

gospodarskoj zoni Murvica jug radi izgradnje ovog Centra. 

U izvještajnom razdoblju Zadarska županija dobila je građevinsku dozvolu za građenje 

građevine „Centar novih tehnologija“. 

 

Poslovne zone 

Poslovna zona Površina u ha Broj tvrtki u zoni Broj zaposlenika 

Grabi 108 30 267 

Murvica Donja 89,5 55 330 

Mazija 8,07 1 2 

 

 

U fazi projektiranja je čitav niz projekata:  

- cesta Lovinac-Poličnik,  

- cesta Suhovare-Baštica,  

- prometnica u naselju Rupalj za koje je zatražena lokacijska dozvola,  

- projekta novog ulaza na državnu cestu D8,  

- izgradnja pothodnika u Murvici Gornjoj,  

- vodovodna mreža Baričevići,  

- stavljanje u funkciju Poslovne zone Mazija JI,  

- uređenje komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni Murvica zapad. 

  

Radi se na realizaciji slijedećih projekata: 

- Stambena zona Poličnik,  

- Stambena zona Suhovare,  

- Centar kompetencija za pčelarstvo i preradu meda,  
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- Dom za starije i nemoćne osobe,  

- Društveni dom Dračevac Ninski,  

- Društveni dom Lovinac za koji je u promatranom razdoblju poslana požurnica za 

rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na č.z. na kojoj je planirana izgradnja 

Društvenog doma kako bi se moglo početi sa daljnjim aktivnostima oko projekta te 

je ubrzo nakon toga dobiven odgovor na požurnicu da je predmet P-4106/10 

riješen.  

- Društveni dom Visočane, u promatranom razdoblju, zatražen je zahtjev za 

dobivanje građevinske dozvole 

- Vatrogasni dom Poličnik zatražen je zahtjev za dobivanje lokacijske dozvole. 

 

 

3.2.  POLJOPRIVREDA 

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem 

U promatranom razdoblju podnijeto je pet Zahtjeva za prikupljanje dokumentacije potrebne 

za raspisivanje javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH 

na području Općine Poličnik i pokretanje postupka javnog poziva za č.z. 969/1 k.o. Briševo, 

površine 18 ha, č.z. 620 k.o. Briševo, površine 1.3865 ha, č.z. 535/1 k.o. Briševo, površine 

2,8387 ha, č.z. 929 k.o. Briševo 1,568 ha i č.z. 90/1 k.o. Suhovare, površine 26,06 ha. 

 

Program potpore poljoprivredi Općine Poličnik za 2016. godinu 

Zatraženo je i dobivena suglasnost Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga 

potpore male vrijednosti. 

Maslinarstvo 

U izvještajnom razdoblju, 6. i 7. veljače 2016.godine održan je 1. Festivalu maslina u 

Zagrebu, na kojemu je drugo mjesto za kvalitetu  maslinovog ulja pripalo Udrugi maslinara i 

uljara Maslina Općine Poličnik. U kategoriji višesortnih ulja odličjima za visoko treće  mjesto 

okitilo se OPG Lucije i Bože Suraća za njihovo ulje Koruna iz maslinika u Briševu, gdje 

imaju 250 stupi maslina. 

 

 

3.2. JAVNA NABAVA  
 

– izrađeno Izvješće o provedbi javne nabave za 2015.g. u Elektroničkom oglasniku javne 

nabave (EOJN) 

- 24/15 JN – proveden pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave - 

DODATNI RADOVI U POSTUPKU IZGRADNJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE 

FEKALNIH I TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA U POSLOVNOJ ZONI GRABI U 
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OPĆINI POLIČNIK – sklopljen Ugovor sa Zajednicom ponuditelja: PTMG d.o.o. Gornji 

Stupnik, RH, R-Group d.o.o., Hrušica, SLO, Palir d.o.o. Zagreb, RH, Duplico d.o.o. 

Kalinovica, RH, u vrijednosti 1.883.310,52 kune bez PDV-a 

- 1/16 JN - proveden otvoreni postupak javne nabave – OPSKRBA ELEKTRIČNOM 

ENERGIJOM NA PODRUČJU OPĆINE POLIČNIK – sklopljen ugovor s RWE Energija 

d.o.o. Zagreb 

 

BAGATELNA NABAVA 

 

- donesen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne nabave – 

objavljeno u SG OP 2/16 

- izdane Narudžbenice za robu, usluge i radove do vrijednosti od 20.000,00 kuna 

- 2/16 BN – proveden postupak bagatelne nabave – RIPREMNI RADOVI ZA IZVOĐENJE 

GEODETSKIH RADOVA U POSTUPKU IZRADE I FAZE PROJEKTNE 

DOKUMENTACIJE SERVISNE PROMETNICE ZA BUDUĆI CENTAR ZA 

GOSPODARENJE OTPADOM „BILJANE DONJE“ – KRIŽANJE DRŽAVNE CESTE D8 

U POLIČNIKU -  ŽUPANIJSKA CESTA Ž6021 – sklopljen Ugovor s Poličnik d.o.o. 

Poličnik u vrijednosti 310.000,00 kuna s PDV-om 

- 3/16 BN – proveden postupak bagatelne nabave - IZRADA NOVELACIJE PROJEKTNE 

DOKUMENTACIJE VODOVODNE MREŽE NASELJA BARIČEVIĆI – sklopljen Ugovor 

s GiN-Company d.o.o. Zadar u vrijednosti 34.250,00 kuna s PDV-om 

- 4/16 BN – proveden postupak bagatelne nabave - IZVOĐENJE ASFALTERSKIH 

RADOVA NA LOKALNIM CESTAMA U POLIČNIKU – sklopljen Ugovor s Ceste 

Zadarske županije d.o.o. Zadar u vrijednosti 123.763,01 kune s PDV-om 

- 5/16 BN – proveden postupak bagatelne nabave - IZVOĐENJE ASFALTERSKIH 

RADOVA U SUHOVARIMA – sklopljen Ugovor s Ceste Zadarske županije d.o.o. Zadar u 

vrijednosti 135.962,29 kune s PDV-om 

- 6/16 BN – proveden postupak bagatelne nabave - IZRADA PROJEKTNE 

DOKUMENTACIJE HIDROSTANICE LOVINAC – sklopljen Ugovor s Via Factum d.o.o. 

Biograd na Moru u vrijednosti 135.000,00 kuna s PDV-om 

GOSPODARENJE OTPADOM 

Na području Općine organizirano se prikuplja komunalni i glomazni otpad. Tvrtka za 

skupljanje i odvoz otpada je Čistoća d.o.o., a odlagalište otpada kod Dikla, Zadar. Prema 

Zakonu o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09). Općina je donijela: Plan gospodarenja 

otpadom Općine Poličnik  2011 . – 2015. g. („Službeni glasnik Općine Poličnik 07/11) te 

Odluku o produženju Plana gospodarenja otpadom Općine Poličnik („Službeni glasnik 

Općine Poličnik 10/15). 

Općina Poličnik treba izraditi novi Plan gospodarenja otpadom 2016. – 2022., ali s izradom 

može početi tek kad Zadarska županija donese novi Plan gospodarenja otpadom, jer se Plan 

gospodarenja otpadom Općine Poličnik temelji na Planu gospodarenja otpadom Zadarske 

županije.  

U izvještajnom razdoblju, na 20. sjednici vijeća Općine Poličnik donesen je Zaključak o 

usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Poličnik za 2015. 

Također u izvještajnom razdoblju, u ožujku 2016. godine donesena je odluka da će za Općinu 

Poličnik Čistoća d.o.o. provoditi sustav mobilnih reciklažnih dvorišta. 
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Kako smo već spomenuli, u tijeku je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Poličnik, a jedan od razloga za donošenje Plana je dopuna planirane cestovne 

infrastukture s novom spojnom cestom Visočane - Centar za gospodarenje otpadom Zadarske 

županije i definiranje provedbenih odredbi za realizaciju iste. Ocjenjuje se da će izgradnja 

planirane spojne ceste osigurati uvjete za kvalitetno povezivanje Općine Poličnik s Centrom 

za gospodarenje otpada Zadarske županije. 

Osnivanje prava služnosti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na javnim 

površinama 

Potpisan je ugovor o osnivanju prava služnosti,  između Hrvatskog Telekoma d.d. Zagreb i 

Općine Poličnik, za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i elektroničku 

komunikacijsku zračnu i podzemnu mrežu te drugu povezanu opremu izgrađenu na javnim 

površinama.  

Godišnja naknada od  01.01.2016. iznosi 96.250,50 kn, a 288.751,50 kn za služnost od 

2015.g. 

 

3.5. PROSTORNO PLANIRANJE 

Aktivnosti koje se odnose na prostorno planiranje, a odrađene su u izvještajnom razdoblju, su 

sljedeće: 

- Izvješće o stanju u prostoru Općine Poličnik 2016.-2019. Obveza izrade Izvješća o 

stanju u prostoru utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju i mora se izraditi u skladu s 

Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru, 

a izrađuje se za četverogodišnje razdoblje.  

Izvješće sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih 

pokazatelja o stanju u prostoru, analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih 

dokumenata te ocjenu stanja i prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s planom 

aktivnosti i prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje. Izvješće razmatra 

predstavničko tijelo jedinica lokalne i područne samouprave te se isto objavljuje u službenom 

glasniku. 

- Općina je član Lokalne akcijske grupe – LAG  Bura. LAG „Bura“ pokriva područje devet 

jedinica lokalne samouprave (JLS-ova): Jasenice, Starigrad, Posedarje, Poličnik, 

Novigrad, Ražanac, Vrsi, Zemunik Donji i grad Obrovac.  

Područje LAG-a prostire se na 1017,08 km² što je udio od 28 % u ukupnoj površini Zadarske 

županije. Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine LAG Bura broji 25 101 stanovnika 

(14,71 % ukupnog stanovništva Županije). 

LAG Bura je 2015. godine započela s izradom nove strategije za programsko razdoblje 2014. 

– 2020. Strategija je izrađena prema metodologiji Pravilnika o provedbi Podmjere 19.1 

Pripremna pomoć u okviru Mjere 19. i vodiča za pripremu, praćenje i evaluaciju strategija 

lokalnog razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020. 

Lokalna razvojna strategija (LRS) LAG-a je izrađena i usvojena u ožujku 2016. godine.  
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- Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik radi dopuna 

planirane cestovne infrastrukture s novom spojnom cestom Visočane - Centar za 

gospodarenje otpadom Zadarske županije i definiranje provedbenih odredbi za realizaciju 

iste, te planiranje nove zone groblja u naselju Gornji Poličnik za potrebe naselja Gornji 

Poličnik i naselja Poličnik, a kojim bi se osigurao potreban broj ukopnih mjesta za ta 

naselja. 

- Također, u izvještajnom razdoblju , izrađena je radna verzija Strategije razvoja Općine 

Poličnik za razdoblje od 2015. do 2020. godine. 

 

3.6. GRADITELJSTVO 

 

Projekt LEGALIZACIJE nezakonito izgrađenih zgrada 

 

- nadležnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, provodi se sukladno Zakonu o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12 i 143/13)  

- svi vlasnici bespravno sagrađenih zgrada mogli su svoj zahtjev za izdavanje rješenja o 

izvedenom stanju predati do 30. lipnja 2013. godine 

- legalizirati se mogu nove građevine i rekonstrukcije postojećih ako su vidljive na digitalnoj 

ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja 

Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine 

– Općina Poličnik je u izvještajnom razdoblju od Zadarske županije, Upravnog odjela za 

provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, zaprimila 112 Zahtjeva za izdavanje 

Rješenja o obračunu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

- Općina Poličnik je izdala 122 Rješenja o obračunu naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru 

- Zadarska županija je dostavila 105 pravomoćnih i izvršnih Rješenja o izvedenom stanju 

temeljem kojih je Općina Poličnik donijela Rješenja o komunalnom doprinosu 

- vođena evidencija donesenih rješenja o izvedenom stanju na području Općine Poličnik 

- svakodnevni upiti (osobno, telefonski i pismeno) stranaka o postupku 

 

 

 

 

 

 

3.6.3. KOMUNALNI  POSLOVI  

 

U izvještajnom razdoblju na području Općine Poličnik izvršeno je 14 vodovodnih 

priključka, poslano je 6 zahtjeva Vodovodu d.o.o. za izgradnju novih vodovodnih ogranaka na 

području Općine Poličnik, obavljeno je 36 zapisnika za komunalnu naknadu, izdano je 10 

novih rješenja za komunalnu naknadu. 

U izvještajnom razdoblju uvedena je nova naknada za uređenje voda, te je izdano po 

naseljima Općine Poličnik za Briševo 244 rješenja za naknadu za uređenje voda, za Dračevac 

Ninski 119 rješenja, za Murvicu 280 rješenja, za Murvicu Gornju 71 rješenje, za Lovinac 124 

rješenja, za Poličnik 359 rješenja, za Gornji Poličnik 54 rješenja, za Rupalj 86 rješenja, za 
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Suhovare 197 rješenja i za Visočane 125 rješenja ukupno je izdano 1659 rješenja za naknadu 

za uređenje voda, također je izdano i 9 rješenja za promjenu kvadrature za komunalnu 

naknadu i uređenje voda. 

Obavljeno je 11 terenskih očevida, izdano je 4 suglasnosti u svrhu prekopa javno-prometne 

površine za priključak na NN električnu mrežu, primljeno je 5 prijava za kršenje komunalnog 

reda i drugih odluka Općine Poličnik, izdano je 10 uvjeta i potvrda u svrhu izgradnje novih 

stambenih zgrada, poslovnih objekata i objekata poljoprivredne namjene, Ministarstvo zaštite 

i okoliša je  zatražilo mišljenje procjene utjecaja na okoliš tvrtke Tajer d.o.o. te je primljeno 

niz telefonskih poziva mještana Općine Poličnik sa različitim zahtjevima. 

Komunalni doprinos 

Zadarska županija dostavila 17 građevinskih dozvola i potvrda glavnog projekta temeljem 

kojih je Općina Poličnik donijela Rješenja o komunalnom doprinosu 

 

DDD MJERE 

Također, u promatranom razdoblju donesen je Zaključak o Programu mjera obvezatne 

preventivne  dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Poličnik u 2016. 

godini pod kojima se podrazumijevaju sustavne i kontinuirane primjene mehaničkih i 

fizikalnih metoda i sredstava, samostalno ili kombinirano, radi uništavanja mikroorganizama 

uzročnika zaraznih bolesti, koje će provoditi tvrtka Ciklon d.o.o., a Zavod za javno zdravstvo 

vrši stručni nadzor nad provedbom DDD mjera. 

Komunalna tvrtka  POLIČNIK D.O.O. 

U nastavku su prikazani poslovi po naseljima koje je komunalna tvrtka Poličnik d.o.o. obavljalo u 

prvom  polugodištu 2016. godine, odnosno u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine. 

Javna rasvjeta: 

- Izgradnja javne rasvjete u Ulici Satnije svetog Ivana i u  
Ulici dr. Franje Tuđmana (Barići) u Poličniku    250 m  

- Izgradnja javne rasvjete u Ulici kralja Tomislava i u Dalmatinskoj 

ulici u Murvici        500 m 

- Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Pavla II u Lovincu   160 m 

- Izgradnja javne rasvjete u Ulici Hrvatskog proljeća  

u Suhovarima         400 m 

- Izgradnja javne rasvjete u Ulici Hrvatskih branitelja  

u Murvici Gornjoj        600 m 

- Izgradnja javne rasvjete u Zadarskoj ulici u Briševu   270 m 

- Održavanje javne rasvjete u svim naseljima 

- postavljeno 350 m nisko-naponske mreže u zoni Murvica Jug 

  Groblja: 

- uređenje ogradnog zida Novog groblja Briševo 

- uređenje ogradnog zida Groblja Murvica 
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- uređenje ogradnog zida crkve u Suhovarima 

- izgradnja priključka električne energije za mrtvačnicu u Ruplju 

- uređenje okoliša mrtvačnice u Dračevcu Ninskom 

- izgradnja priključka električne energije za mrtvačnicu u Suhovarima 

- ostale aktivnosti održavanja groblja u Poličniku, Murvici, Briševu (Staro i Novo 

groblje), Lovincu (Staro i Novo groblje), Ruplju, Visočanima, Suhovarima, Dračevcu 

Ninskom  

- košenje trave u dva navrata, čišćenje i odvoz smeća 

 

Grobna naknada 

Komunalno društvo je u srpnju 2015. godine preuzelo izradu i vođenje grobnog očevidnika od 

Općine Poličnik. Krajem 2015. godine je implementiran poseban program tvrtke Axiom d.o.o. 

koji je omogućio lakšu izradu i evidenciju grobnog očevidnika. 

Općina Poličnik trenutno ima 10 groblja, odnosno 1580 grobnih mjesta, koja su Društvu dana 

na upravljanje. Do kraja prve polovice 2016. godine uspješno je riješeno 1076 grobnih mjesta, 

te su za ista poslana rješenja o trajnom korištenju grobnog mjesta i rješenja o grobnoj naknadi. 

Dakle, ukupno je riješeno oko 70 %  grobnih mjesta. 

U tablici u nastavku je dan prikaz riješenih grobnih mjesta u odnosu na ukupan broj grobnih 

mjesta na svakom od 10 groblja. 

Groblje Broj riješenih 

grobnih mjesta 

Ukupan broj 

grobnih mjesta Poličnik 235 430 

Suhovare 122 183 

Rupalj 86 103 

Novo groblje 

Lovinac 
76 104 

Staro groblje 

Lovinac 
0 11 

Visočane 96 155 

Dračevac 

Ninski 
125 187 

Staro groblje 

Briševo 
49 78 

Novo groblje 

Briševo 
121 134 

Murvica 166 195 

Ukupno: 1076 1580 

 

Od 01.01.2016. do 30.06.2016. zaduženo je 169.519 kn grobne naknade (PDV uključen), a od 

toga je uspješno naplaćeno 85.808 kn (PDV uključen). U 2016. godini je naplaćeno 10.252 kn 

potraživanja za grobnu naknadu (PDV uključen) iz 2015. godine. 

Prihod od grobne naknade za 1. polugodište 2016. godine iznosio je 135.615 kn (bez PDV-a). 
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Lokalni putevi: 

- Asfaltizacija lokalnog puta u Visočanima  

ulica Svetog Mihovila(prema groblju)     300 m
1 

- Asfaltizacija lokalnih puteva u Murvici: Ulica Akcije Oluja, 

Ulica Akcije Maslenica, Ulica Ivana Pavla II    800 m
1
 

- Izgradnja potpornih zidova uz nogostup u Murvici Gornjoj 

- Izgradnja nogostupa  uz županijsku cestu u Poličniku (Šarići-Perići)         320 m
1
 

- ostale aktivnosti održavanja lokalnih puteva u svim naseljima  

(nasipanje, košenje, izrada propusta) 

 

Poljski putevi: 

Održavanje poljskih puteva u svim naseljima: Poličnik, Murvica, Briševo, Murvica Gornja, 

Suhovare, Visočane, Dračevac Ninski, Lovinac, Gornji Poličnik, Rupalj - nasipavanje 

kamenim frakcijama, košenje trave i šiblja, izrada propusta, probijanje novih puteva. 

 
Igrališta i objekti: 

- održavanje nogometnog igrališta NK Dragovoljac 

- održavanje dječjih i malonogometnih igrališta 

- izgradnja pomoćnog malonogometnog igrališta NK Dragovoljac 

 

Javne površine i poslovne zone: 

- održavanje javnih površina-košenje oko objekta, trgova, ulica u dva navrata 

- održavanje poslovnih zona Grabi, Murvica Jug i Murvica IK- košenje trave u  duljini 

cca 10 km dva navrata 

- izgradnja oborinske odvodnje poslovne zone Grabi – 80 m 

 

Vodovodni ogranci: 

- izgradnja vodovodnog ogranka u Ulici 112. brigade u Murvici  120 m 

- izgradnja vodovodnog ogranka u Ulici Put Suraća 

u Murvici Gornjoj        120 m 

 

Ostali poslovi: 

- oblaganje kamenom bunara u Visočanima 

- organizacija kulturnih manifestacija 

- lijepljenje oglasa i plakata 
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U sljedećoj tablici prikazan je popis radova Komunalnog poduzeća Poličnik d.o.o. izražen u 

kunama, a odnose se na izvještajno razdoblje: 

 

Naselje Naziv usluge Datum Iznos (kn) 

Briševo 
Izgradnja javne rasvjete - Grusi 15.01.2016. 44.628,94 

Uređenje ogradnog zida Novog 

groblja 

29.06.2016. 3.470,25 

Dračevac Ninski Uređenje okoliša mrtvačnice 26.06.2016. 22.752,55 

Murvica 
Izgradnja odvodnje podzemnih voda 

iz groblja 

15.01.2016. 

15.03.2016. 

26.149,10 

8.413,39 
Rekonstrukcija lokalne ceste Ul. 

kneza Branimira 

23.02.2016. 

15.03.2016. 

23.267,60 

19.529,00 
Rekonstrukcija Ul. kneza Branimira 26.04.2016. 46.285,80 

Izgradnja vodovodnog ogranka 28.06.2016. 16.583,75 

Uređenje ogradnog zida groblja 29.06.2016. 9.721,11 

 

Murvica Gornja 

Izgradnja potpornih zidova uz 

nogostup u Murvici Gornjoj 

15.01.2016. 

15.03.2016. 

26.04.2016. 

44.225,00 

68.596,81 

48.245,10 
Izgradnja javne rasvjete 15.02.2016. 

01.06.2016. 

26.201,05 

71.290,31 
Izgradnja potpornih zidova za 

nogostup 

23.02.2016. 36.054,01 

Izgradnja odvodnje podzemnih voda 

iz groblja 

26.04.2016. 32.461,13 

Izgradnja ogradnog zida groblja 31.05.2016. 55.452,96 

Lovinac Izgradnja javne rasvjete  07.03.2016. 

15.03.2016. 

37.881,50 

4.654,00 

Poličnik 
Rekonstrukcija lokalne ceste u 

Poličniku – Ul. Domovinskog rata 

Asvaltizacija – okončana situacija 

15.01.2016. 

15.02.2016. 

01.03.2016. 

70.034,10 

26.624,00 

150.890,00 
Izgradnja javne rasvjete 26.04.2016. 48.468,98 

Izgradnja malonogometnog igrališta 31.05.2016. 13.865,68 

   

Gornji Poličnik    

Rupalj Izgradnja priključka el. energije za 

mrtvačnicu 

15.02.2016. 40.359,60 

Suhovare 
Izgradnja ogradnog zida crkve 15.02.2016. 

25.04.2016. 

43.523,94 

32.173,38 
Izgradnja javne rasvjete 26.04.2016. 

28.06.2016. 

14.200,00 

99.948,33 

Visočane 
Uređenje bunara 31.05.2016. 

29.06.2016. 

26.564,48 

25.982,29 
Sanacija prekopa lokalnih cesta 06.06.2016. 10.406,25 

 

Ostali radovi: 
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Naziv usluge Datum Iznos (kn) 

Održavanje javnih površina 
15.01.2016. 18.668,63 

23.02.2016. 12.812,50 

26.04.2016. 7.000,00 

31.05.2016. 25.102,50 

28.06.2016. 6.753,33 

Održavanje javne rasvjete 
15.01.2016. 21.830,00 

25.04.2016. 30.327,50 

Održavanje groblja 
03.02.2016. 23.000,00 

23.02.2016. 11.706,75 

15.03.2016. 11.703,13 

05.05.2016. 10.500,00 

31.05.2016. 19.745,88 

28.06.2016. 17.637,50 

Održavanje nogometnog 

igrališta NK Dragovoljac 

23.02.2016. 3.100,00 

15.03.2016. 6.460,00 

Izgradnja pomoćnog igrališta 

NK Dragovoljac 

28.06.2016. 104.173,16 

Održavanje igrališta i objekata 15.03.2016. 9.798,81 

26.04.2016. 7.300,00 

Održavanje poslovnih zona 
23.02.2016. 13.962,50 

31.05.2016. 2.564,90 

29.06.2016. 11.412,50 

Održavanje poljskih putova 15.03.2016. 13.410,00 

31.05.2016. 35.891,25 

29.06.2016. 41.106,20 

Održavanje lokalnih putova 
15.03.2016. 40.466,98 

31.05.2016. 26.433,95 

28.06.2016. 21.355,00 

Pružanje usluga za kulturna 

događanja 

15.03.2016. 2.500,00 
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Nabava umjetne trave 23.05.2016. 240.700,00 

Izgradnja vodovodnog ogranka 

za biopročišćivač 

31.05.2016. 14.050,00 

Postavljanje oglasnih ploča i 

totema 

15.03.2016. 8.125,00 

 

Komunalna tvrtka ODVODNJA POLIČNIK D.O.O. 

Općinsko vijeće je 18. ožujka i 16. lipnja donijelo odluku o osnivanju trgovačkog društva 

Odvodnja Poličnik d.o.o. za djelatnost odvodnje, gradnje i održavanja oborinske odvodnje, 

izvođenje priključaka na vodne građevine i projektiranje. 

 

Osnivanje prava služnosti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na javnim 

površinama 

 

Potpisan je ugovora o osnivanju prava služnosti,  između Hrvatskog Telekoma d.d. Zagreb i 

Općine Poličnik, za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i elektroničku 

komunikacijsku zračnu i podzemnu mrežu te drugu povezanu opremu izgrađenu na javnim 

površinama.  

Godišnja naknada od  01.01.2016. iznosi 96.250,50 kn, a 288.751,50 kn za služnost od 

2015.g. 

 

 

3.7. POSLOVNI PROSTOR  - JAVNI NATJEČAJI 

U izvještajnom razdoblju objavljen je javni natječaj za davanje u zakup poslovnog 

prostora u prostorijama Društvenog doma Suhovare, površine 70,40 m², ali je nakon pristiglih 

ponuda i otvaranja ponuda natječaj poništen iz razloga neprihvaćanja niti jedne ponude od 

prispjelih ponuditelja, a da se pri tome nema nikakva obveza prema ponuditeljima. 

 

4. PRORAČUN  I  FINANCIJE 

 

U periodu 01.01.-30.06.2016. godine Odsjek za financije, proračun i nadzor obavljao 

je svoje osnovne funkcije koje se sastoje od planiranja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, 

organizacija proračunskog računovodstva, praćenje izvršenja Proračuna Općine Poličnik 

sukladno zakonskoj regulativi, izvješćivanje o naplati proračunskih prihoda, izvršenju rashoda 

i izdataka, izvješćivanje o zaduživanju kod financijskih institucija i sl. 

Vođene su pomoćne i glavne poslovne knjige i sastavljeni financijski izvještaji za Općinu 

Poličnik, Dječji vrtić „Zvončić“ i Turističku zajednicu Općine Poličnik.  
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Za Općinu Poličnik sastavljeni su financijski izvještaji za 2015. godinu (PRRAS – Prihodi i 

rashodi, RasF – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji, Bil – Bilanca i Obv – Obveze), Godišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu i Financijski izvještaj za period 01-03/2016. 

Za Dječji vrtić „Zvončić“ sastavljeni su financijski izvještaji za 2015. godinu (PRRAS – 

Prihodi i rashodi, Bil – Bilanca i Obv – Obveze) i Financijski izvještaj za period 01-03/2016. 

Za Turističku zajednicu Općine Poličnik sastavljeni su financijski izvještaji za 2015. godinu 

(PRRAS-NPF – Prihodi i rashodi za neprofitne organizacije i Bil-NPF – Bilanca za neprofitne 

organizacije) i Financijski izvještaj za neprofitne organizacije za period 01-03/2016). 

Proračun Općine Poličnik za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu sa 

zakonski propisanim prilozima – Plan razvojnig progama 2016.-2018. i Odluka o izvršenju 

Proračuna za 2016. godinu, donesen je na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Poličnik dana 

20.11.2015. godine, a objavljen je u „Službenom glasniku“ Općine Poličnik broj 14/15. 

Planirani prihodi Proračuna za 2016. godinu iznose 17.759.000 kn, a planirani rashodi 

Proračuna za 2016. godinu iznose 21.989.000 kn, te će se manjak prihoda u odnosu na 

rashode u iznosu od 4.230.000 kn podmiriti primitkom od financijske imovine i zaduživanja. 

 

Prisilna naplata općinskih prihoda – komunalna naknada, komunalni doprinos, porez 

na tvrtku i zakup poslovnog prostora 

 

Tokom svibnja 2016. godine pokrenuti su ovršni prijedlozi za komunalnu naknadu, 

komunalni doprinos, porez na tvrtku i zakup poslovnog prostora (proslijeđen putem javnog 

bilježnika Alkice Kolega Zubčić). 

Ukupno je pokrenuto 97 ovršnih prijedloga za komunalnu naknadu (glavnica 101.387,50 kn i 

14.183,95 kn kamata), 12 ovršnih prijedloga za komunalni doprinos (glavnica 255.156,22 kn i 

43.781,35 kn kamata), 53 ovršna prijedloga za porez na tvrtku (glavnica 85.680,00 kn i 

17.790,96 kn kamata) i 4 ovršna prijedloga za zakup poslovnog prostora (glavnica 70.264,80 

kn i kamata 11.884,86 kn).       

 

 

Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu za Općinu Poličnik i Dječji 

vrtić „Zvončić“, te Izvješće o nepravilnostima za 2015. godinu 
 

Krajem ožujka 2016. godine, u zakonski propisanom roku, sastavljena je Izjava o fiskalnoj 

odgovornosti za Općinu Poličnik (do kraja veljače i za Dječji vrtić „Zvončić“) sa svim 

pripadajućim prilozima i dostavljena Ministarstvu financija, kao i Izvješće o nepravilnostima 

za 2015. godinu.  

 

 

 

 

5.0. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

Socijalna skrb  

U spomenutom razdoblju izdvojena su sredstva pomoći kako slijedi: 

Novorođena djeca 58.000,00 kn 

Jednokratne novčane pomoći 61.235,00 kn 
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Dom Zemunik 12.500,00 kn 

Centar "Sv Ante" Benkovac 32.500,00 kn 

Troškovi stanovanja 12.484,47 kn 

Dječji vrtić "Latica" i Dječji vrtić 

"Cekin" 

13.600,00 kn 

Ukupno: 190.319,47 kn 

Osnovnoškolsko i predškolstvo obrazovanje  

U promatranom razdoblju završila je školska godina 2015/2016. Općina Poličnik na 

svom području ima jednu osnovnu školu OŠ Poličnik i 3 područne škole, PŠ Dračevac Ninski, 

PŠ Murvica i PŠ Briševo koje je pohađalo ukupno 317 učenika. U OŠ Poličnik svoje osnovno 

školovanje je završilo 34 osmaša, a 33 prvaša je upisano za 2016/2017 školsku godinu. 

PŠ Briševo i Murvica područne su škole OŠ Smiljevac, dok je PŠ Dračevac Ninski područna 

škola OŠ Bartola Kašića. U PŠ Briševo upisano je u školsku godinu 2016/2017 13 prvašića, a 

u OŠ Smiljevac svoje osnovno školovanje završila su 4 osmaša iz Briševa i 9 osmaša iz 

Murvice, dok je u PŠ Dračevac Ninski upisano dvoje prvašića, a u OŠ Bartola Kašića osmi je 

razred završio tek 1 osmaš. 

Na području Općine Poličnik nalaze se dva dječja vrtića, DV Zvončić u Poličniku i područni 

u Briševu/Murvici. Pedagošku godinu 2015/2016 pohađalo je ukupno 123 djece. U pedagošku 

godinu 2016/2017 upisano je ukupno 101 dijete. 

U izvještajnom razdoblju izdvojena sredstva za školstvo su: 

Stipendije 266.500,00 kn 

Subvencije za školsku marendu 0,00 kn 

Sufinanciranje udžbenika za 

osnovnoškolce 

0,00 kn 

Prijevoz učenika srednjih škola 88.000,00 kn 

UKUPNO: 353.500,00 kn 

 

Sport  

Za sport izdvojena sredstva su: 

N.K. Dragovoljac 278.200,00 kn 

N.K. Murvica 45.000,00 kn 

MNK Murvica 5.000,00 kn 

MNK  Briševo 12.000,00 kn 

MNK Futsal Super Chicks 8.000,00 kn 

MNK Visočane 0,00 kn 

MNK Dasiaddo 0,00 kn 
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B.K.Rupalj 18.000,00 kn 

Atletski klub Sv Ante 0,00 kn 

Abeceda sporta "ABC" 9.000,00 kn 

Klub za skokove u vodu Zadar-

podr. Briševo 

10.000,00 kn 

Kuglački klub Poličnik 8.500,00 kn 

Sportski turniri 0,00 kn 

UKUPNO: 393.700,00 kn 

Kultura i udruge  

Za kulturu: 

KUD "Carza" 10.000,00 kn 

KUD "Kanica" 0,00 kn 

Klapa "Koporan" 20.000,00 kn 

Manifestacije u kulturi 3.375,00 kn 

UKUPNO: 33.375,00 kn 

 

Za udruge: 

UHDDR-Poličnik 0,00 kn 

Udruga "Žena"-Poličnik 6.000,00 kn 

Udruga "Maslinara" 0,00 kn 

Udruga Asu"Tovari"  0,00 kn 

Udruga Umirovljenika 0,00 kn 

Ostalo udruge i donacije 22.000,00 

UKUPNO:28.000,00kn 

 

 

 

 

 

7.0  PRAVOSUĐE – SUDSKI SPOROVI 

 

 
Tužitelj Protiv Tuženi Poslovni broj predmeta 

 

 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 07/16   

23. kolovoza 2016.          Godina  XII 

25 
 

ALIĆ  ZVONIMIR c/a OPĆINA POLIČNIK, REPUBLIKA HRVATSKA, P-2633/13 

- Radi utvrđivanja prava vlasništva: 1335/4 k.o. Poličnik, u površini 2 251 m² 

- Općinski sud - presuda: odbija se zahtjev tužitelja  Alić Zvonimira 

 

BARJAŠIĆ ILIJA c/a  OPĆINA POLIČNIK, REPUBLIKA HRVATSKA, P-560/15 

- Radi utvrđivanja prava vlasništva: dio 625/1, dio 626, dio 627, dio 684/1, dio 2259 = 

7.500 m2 ukupno 

- Općinski sud - ročište 

- Tužitelj Barjašić: povukao  tužbe 

 

 

 

 

DATKOVIĆ Mirjana i dr. c/a OPĆINA POLIČNIK,    P-3535/15  (P-2917/11) 

- Radi naknade 12.227 m2 od nekadašnje matične čestice 825/18 ko Murvica 

- Općinski sud u Zadru, P-2325/07, presuda od 15.02.2007.g.:  

Dužna je tužena (Općina Poličnik)  na ime naknade zemljišta isplatiti tužiteljima 

5.233.645,00 kn sa zakonskim zateznim kamatom od 15% god. od 15.02.'07. pa do 

isplate. 

- Županijski sud u Zadru, Gž 1152/07 – presuda 0d 01.07.2008.g. :  

Ukida se presuda Opć. suda P-2325/02  i predmet vraća istom sudu radi održavanja 

nove glavne rasprave. 

- Općinski sud u Zadru, P-2917/11, presuda od 14.09.2011.g.:  

1. Dužna je tužena na ime naknade isplatiti tužiteljima iznos 1.802.168,00 kn sa  

zakonskim zateznim kamatom od 12 % od 14.09.'11. pa do isplate 

2. Preostali iznos do utuženog iznosa od 6.247.997,oo kn odbija se kao neosnovan. 

- Županijski sud u Zadru, Gž 330/12 – presuda od 21.06.2013.g. :  

1.Odbija se žalba tužitelj i tuženice kao neosnovana i potvrđuje se presuda Općinskog 

suda. P-2917/11 od 14.09.'11. i predmet vraća istom sudu prvog stupnja radi 

održavanja nove glavne rasprave 

2.Preostali iznos do utuženog iznosa od 6.247.997,00 kn odbija se kao neosnovan. 

- Vrhovni sud RH, revizija Rev-X 115/13 od 10.12.'14.  

Ukida se Gž 330/12  od 21.06.'13., te se predmet vraća II°-skom sudu na ponovno 

suđenje 

- Općinski sud u Zadru, P-5355/15  

Održano ročište 

 

 

DIDULICA  ANTE  i DIDULICA  LUKA  c/a  OPĆINA POLIČNIK,   P-1390/13 

- Radi utvrđivanja prava vlasništva: dio 1611/1 ko Poličnik = 4.000 m² 

- Povukao tužbu 

 

GRABOVAC  BOŽO  c/a   OPĆINA POLIČNIK ,  P-2698/15   

- Radi utvrđivanja prava vlasništva: dio 1611/1 k.o. Briševo = 1.250 m² 
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- Tužitelj podneskom od 03.ožujka 2016. godine povlači tužbu 

 

KEVRIĆ  SLAVKA ud. Nikole  c/a  OPĆINA POLIČNIK, P-3148/15   

- Radi utvrđivanja prava vlasništva: dio 31/1 ko Visočane = 181 m² 

- Općinski sud - presuda: Utvrđuje se da je tužiteljica stekla pravo vlasništva                                        

 

 

MASLIĆ ZDENKA i MATE c/a ANĐELKO BALJAK,OPĆINA POLIČNIK,P-3390/15 

- Radi utvrđivanja prava vlasništva: dio 2036/23 površine 949 m², dio 2015/16 površine 

214 m² i dio 2036/24 površine 398 m² sve k.o. Poličnik 

- Pokrenut spor 

 

OPAČIĆ  DAMIR c/a OPĆINA POLIČNIK,   P-2618/15 

- Radi utvrđivanja prava vlasništva: dio 945/5 k.o. Murvica = 1.250 m²  

- 28. siječnja 2016. godine održano ročište na licu mjesta 

- Općinski sud - presuda: Utvrđuje se da je tužitelj stekao pravo vlasništva na realnom 

dijelu nekretnine 945/5 k.o. Murvica     

     

 

REPUBLIKA HRVATSKA c/a OPĆINA POLIČNIK,P-803/11 

- Radi utvrđivanja prava vlasništva: 825/84  od 24.452 m² i 825/85 od 18.752 m² obje 

ko Murvica 

- Trgovački sud u Zadru – presuda:    Utvrđuje se da je  tužiteljica RH  stekla pravni 

osnov za upis prava vlasništva na č.z. 825/84  i na  č.z. 825/85 , 

- Visoki trgovački sud RH – presuda: Odbija se žalba tuženika Općine Poličnik P i 

potvrđuje presuda  Trgovačkog suda u Zadru 

- Općina Poličnik uložila žalbu   

 

 

SIVIĆ  Nada rođ. Surać c/a OPĆINA POLIČNIK, P-1579/12 

- Radi utvrđivanja prava vlasništva: dio 825/262 ko Murvica = 1.000 m² ukupno 

- Izvršen očevid 
 
 

ŠKARA  Frane c/a OPĆINA POLIČNIK,  P-2966/12  

- Radi utvrđivanja prava vlasništva: dio 945/5 ko Murvica = 3.120 m² ukupno 

- Općinski sud – presuda 21.10.2008:  Utvrđuje se da je Tužitelj stekao osnov za 

uknjižbu vlasništva za 3120/141723 dijela č.z.945/5 

- Županijski sud u Zadru  – presuda 27.09.2011:  Odbija se tužbeni zahtjev kojim je 

Tužitelj stekao osnov za uknjižbu vlasn. za 3120/141723 dijela č.z.945/5 

- Vrhovni sud RH – revizija 09.05.2012. : Revizija Tužitelja odbacuje se kao 

nedopuštena 

 

 

ŠKARA BRANKO i  ŠKARA  ZDENKO c/a OPĆINA POLIČNIK,  P-2674/114 

- Radi utvrđivanja prava vlasništva: dio 945/62, 945/63, 945/75 k.o. Murvica = 4.2580 

m² 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 07/16   

23. kolovoza 2016.          Godina  XII 

27 
 

- Općinski sud – presuda:  Utvrđuje se da je  tužitelji temeljem kupnje stekli pravni 

osnov za uknjižbu prava suvlasništva na dio č.z. 945/75 od 558 m2 i na dio č.z. 945/63 

od 71 m², a odbijen tužbeni zahtjev za č.z 945/63 od 3.750 m² 

- Tužitelj uložio žalbu 

 

EMIL ŽILIĆ c/a OPĆINA POLIČNIK,   P-2618/15 

- Radi utvrđivanja prava vlasništva: dio č.z. 1043/6 k.o. Murvica, površine 848 m² 

- Općinski sud – presuda: Utvrđuje se da je tužitelj stekao pravo vlasništva 

 

ZDRILIĆ DAVOR c/a OPĆINA POLIČNIK,  P-2467/11 

- Radi utvrđivanja prava vlasništva: č.z 681/34 površine 630 m²,  č.z. 681/12 površine 

500 m²,  č.z. 1082/5, površine 514 m² k.o. Islam Latinski 

- Općinski sud - presuda: Djelomično se usvaja tužbeni zahtjev tužitelja;  

  1. Utvrđuje se da je tužitelj stekao pravo vlasništva na č.z. 1082/5, površine 514 m²  

     k.o. Islam Latinski 

  2. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja na č.z 681/34 površine 630 m²,   

      č.z. 681/12 površine 500 m² 

 

8.0. U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 

U promatranom razdoblju provedena su tri inspekcijska nadzora; 

 10. ožujka 2016. godine proveden je Inspekcijski nadzor provjere usklađenosti poslovanja 

Općine Poličnik s  odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, nadzor je 

obavila viša inspektorica zaštite okoliša Rajna Zubčić. 

 31. svibnja 2016. godine proveden je Inspekcijski nadzor za utvrđivanje provedbe obveza 

nadzirane pravne osobe u provedbi Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata koji se 

odnose na vatrogasnu djelatnost. Nadzor je proveo inspektor Rudolf Dumić. 

  15. lipnja 2016. godine proveden je Inspekcijski nadzor zaštite i spašavanja kojeg je 

proveo inspektor Samostalne službe za inspekcijske poslove Branko Brko. 

 

 

932.  KATASTARSKA IZMJERA 

Provedena je katastarska izmjera na području k.o. Poličnik, u promatranom razdoblju 

dobivena je suglasnost Državne geodetske uprave za elaborat k.o. Briševo, te se može 

nastaviti sa izlaganjem na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom sa 

istovremenom obnovom/osnivanjem zemljišne knjige, a tvrtka Geodezija d.o.o. izvršila je 

klasifikaciju zemljišta  k.o. Murvica i u završnoj je fazi izrade elaborata katastarske izmjere. 

Također, u promatranom razdoblju opremljen je prostor u OŠ Poličnik za daljnje poslove 

katastarske izmjere i obnove/osnivanje zemljišnih knjiga, te je iskazan interes Državnoj 

geodetskoj upravi za financiranje troškova izlaganja na javni uvid. 

U izvještajnom razdoblju izdavale su se potvrde o plaćanju sufinanciranja Katastarske izmjere 

k.o. Poličnik, k.o. Briševo, k.o. Murvica te je izdano 1 106 potvrda.  
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945. IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI 

Općina Poličnik je u izvještajnom razdoblju donijela  Odluku o uspostavi Registra 

imovine Općine Poličnik. Registar je centralizirani popis imovine u obliku dionica, 

poslovnih udjela i nekretnina čiji je imatelj, odnosno vlasnik Općina, te se na 20. sjednici 

vijeća Usvojila Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine 

Poličnik za razdoblje 2016. – 2020.g. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u 

vlasništvu Općine Poličnik  donosi se za potrebe Općine Poličnik. Strategija određuje 

srednjoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu 

Općine u razdoblju od 2016. do 2020. godine. Strategijom upravljanja i raspolaganja se želi 

osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje 

nekretninama. 

 

 

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POLIČNIK 

Manifestacije: 

U prvih šest mjeseci 2016.g. organizirane su 4 manifestacije: 

1. Tradicionalni napjevi u siječnju zbora Condura Croatica uz ravnanje profesora Ive 

Nižića u crkvi sv. Nikole u Poličniku. 

2. MAŠKARE u mjestu Briševo. Organizirana je cjelodnevna  povorka po mjestu, uz 

povratak navečer u centar mjesta sa zabavnim programom i popratno hranom, pićem i 

glazbom do dugo u noć! 

3. LIKOVNA IZLOŽBA UMJETNIKA ANĐELA JURLINE- ĐELE u prostorijama 

velike vijećnice općine Poličnik koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. U 

programu su nastupili pjesnici: Anka Birkić i N. Š. Tonin. Osvrt na likovno 

stvaralaštvo Anđela Jurline napisali su: Zvonko Čulina, dipl. povjesničar umjetnosti 

pjesnik i slikar i dipl. povjesničar umjetnosti Dalibor Pinčić.  

4. Službeno je otvorena  Etnografska zbirka g. Miljenka Kovačevića koja se nalazi u 

Poličniku  (Rješenje od 26. 4. 2016.). Zbirka je uvrštena u  Registar kulturnih dobara  

na listu preventivno zaštićenih dobara i dodijeljen joj je broj P – 5333,  te su podaci o 

dobru objavljeni i uvršteni na popis na stranici Ministarstva kulture.  Vrijedna zbirka 

broji ukupno 399 predmeta iz povijesti ovoga kraja (s tim da se još uvijek radi na 

ostalim predmetima koji nisu u prvom krugu uspjeli biti uvršteni). 

Iznajmljivači: 

Pod turističku zajednicu  Općine Poličnik trenutačno  spada  28 iznajmljivača.  
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Na njih su   registrirana  27 apartmana i studio apartmana, 2 sobe,  te 12 kuća za odmor, što 

ukupno čini 151 ležaj. Većina ih je željela podignuti kvalitetu svoga smještaja na veći nivo 

tako da su sagradili bazene kojih je sada ukupno 12. 

Čeka se izdavanje rješenja za još jednu luksuznu kuću za odmor sa bazenom sa 5 zvjezdica u 

Gornjem Poličniku. 

Također, naši iznajmljivači su zahvaljujući seminarima i edukacijama u Općini Poličnik 

postali svjesni činjenice da sredstva za sufinanciranje izgradnje bazena mogu tražiti od 

Ministarstva turizma pa su u suradnji sa Turističkom zajednicom Općine Poličnik pripremali 

papirologiju za Javni poziv za kandidiranje projekata -KONKURENTNOST TURISTIČKOG 

GOSPODARSTVA – od 27. 4. do 31. 5. 2016. godine. Troje iznajmljivača iz Općine Poličnik 

je apliciralo na natječaj i svo troje je ostvarilo poticaj u iznosu od  40.000,00 HRK. 

U cijeloj 2015.g naplaćeno je 11.464,24 HRK, a zbog velikog porasta broja iznajmljivača 

zaduženja za boravišnu pristojbu za prvih 6 mjeseci 2016.g. iznose 23.910,00 HRK. Na tu 

brojku se još moraju nadodati sva plaćanja po noćenju koja će se ostvariti za iznajmljivače 

koji ne plaćaju paušalno,  te nove iznajmljivače koji čekaju rješenje i vikendaše. 

Projekt „ WELCOME“ 

U mjesecu ožujku je proveden Projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom 

smještaju pod brand imenom „WELCOME“ koji je pokrenula Turistička zajednica Zadarske 

županije u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica. Riječ je o skupini standarda i 

mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja. 

Radi se o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i 

razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se privatno iznajmljuju.  

Ovim projektom želimo unaprijediti ponudu obiteljskog smještaja Općine Poličnik i pomoći 

iznajmljivačima u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti. 

Ciljevi i očekivani učinci projekta " Welcome ": 

 povećanje kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja, 

 postizanje bolje tržišne prepoznatljivosti, 

 pojačana promidžba, 

 specijalizacija prema različitim ciljnim skupinama, 

 stvaranje značajne strateške prednosti i preduvjeta za produženje sezone. 

Provedenom selekcijom komisije 7 iznajmljivača sa područja Općine Poličnik je uspjelo 

zadovoljiti kriterije i ušlo je u ovaj projekt. S obzirom na izrazito visoku kvalitetu smještaja, 

broj bi bio još i veći, ali većina zainteresiranih nije zadovoljila osnovni uvjet bavljenja 

iznajmljivanjem najmanje 2 godine, tako da sljedeće godine očekujem udvostručenje ove 

brojke u projektu. Trenutačno smo u fazi prikupljanja i izrade profesionalnih slika objekata za 

nove web stranice u svrhu dodatne promidžbe, te nabavke novih tabela koje imaju samo 

iznajmljivači u ovom projektu, a služe kao prepoznatljiv dokaz kvalitete obiteljskog smještaja. 

Edukativne radionice: 
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Zadarska županija je u suradnji sa lokalnim turističkim zajednicama organizirala edukativne 

radionice u Zadru u hotelu Kolovare, Starigradu  u hotelu Alan, te u Biogradu u hotelu Ilirija 

za naše iznajmljivače. Radionice je bila koncipirana tako da se krenulo sa iznošenjem 

pregleda zakonskih propisa i tekuće problematike u djelatnosti iznajmljivanja, zatim im se 

skrenula pažnja na sigurnost u turizmu i moguće opasnosti, te na kraju su se sudionici 

podijelili u grupe te obilazili hotel uz prezentaciju praktičnih znanja iz sfere uslužnih 

djelatnosti poput: uređenje sobe, način pospremanja; procedura prijema gostiju, načinu 

komunikacije, načinu rješavanja problema; usluge služenja hrane i pića; prezentacija wellness 

prostora; hortikultura - način održavanja i uređenja okoliša. 

Uz to našim iznajmljivačima su predavanje održali i: 

Kent banka d.d,  Grawe osiguranje d.d., profesionalni fotograf, proizvođači bazena, te web 

dizajner. 

E- visitor edukacije 

Od 01.01.2016.g. na snagu je stupio novi Pravilnik o načinu i vođenju popisa turista te o 

obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15). 

Sukladno ovom Pravilniku prijava i odjava gostiju u Hrvatskoj će se sada 

vršiti isključivo putem jedinstvenog informacijskog sustava eVisitor.  

Sustav eVisitor je web aplikacija koja je za korisnike besplatna. Dostupna je putem interneta 

bez potrebe za instaliranjem na računalo. 

Obveznici postupanja po ovom Pravilniku su sve pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge 

noćenja, odnosno svi iznajmljivači na području Republike Hrvatske te će prijavu i odjavu 

turista obavljati putem izravnog pristupa sustavu eVisitor. 

Zbog toga su u mjesecu ožujku, travnju i svibnju u uredu TZO Poličnik organizirane 

individualne edukacije za sve iznajmljivače da bi ih se pripremilo za sezonu za prijave i 

odjave gostiju koje su im obveza, međutim za informatički nepismene iznajmljivače i za one 

koji nisu u mogućnosti to sami raditi, turistička TZO Poličnik će i dalje umjesto njih taj posao 

odrađivati. 

Članarina:  

Sve pravne ili fizičke osobe koje u turističkoj općini imaju svoje sjedište ili podružnicu, 

pogon ili objekt u kojem se pruža usluga, a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem 

ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu, ili bavljenja s turizmom neposredno povezanih 

djelatnosti obvezna je plaćati turističku članarinu nadležnoj turističkoj zajednici. 

Pošto turistička zajednica nije postojala na području Općine Poličnik, obveznici su uplaćivali 

na račun Turističke zajednice grada Zadra. Kad se počelo sa službenim radom objavljen je 

broj računa na koji su otada dužni uplaćivati, a TZO Poličnik je službeno tražila preknjiženje i 

povrat sredstava. Proces je trajao mjesecima, i od mjeseca ožujka Porezna uprava je počela sa 

preknjiženjima i vraćanjem sredstva na račun TZO Poličnik, te trenutačno na računu ima 

140.829,13 HRK. 

Projekt „Labeling – standardizacija i certifikacija u ruralnom turizmu zadarske 

županije“ 
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U ožujku 2016. g. TZO Poličnik je u suradnji sa TZ Benkovac, TZ Obrovac, TZ Zadarske 

županije, Odjelom za poljoprivredu, Odjelom za turizam Zadarske županije i AGRRA-om 

potpisala sporazum o dugoročnoj provedbi programa koji je namijenjen promidžbi autohtone i 

autentične smještajne, proizvodne i ugostiteljske  ponude ruralnog prostora cijele županije. 

Cilj je da potaknemo naše lokalne OPG i druge proizvođače i ugostitelje da se okrenu 

proizvodnji autohtonih sorti, posluživanju takvih jela i pića, korištenju tih namirnica i da 

povežemo lokalne proizvođače i pružatelje usluga.  

Javni poziv za sufinanciranje manifestacija na području općine Poličnik u 2016.g. 

U mjesecu svibnju objavljen je javni poziv upućen trgovačkim društvima, obrtima, udrugama, 

sportskim društvima i kulturnim i drugim javnim ustanovama koje su zainteresirane da se 

prijave putem prijavnog obrasca i iznesu detaljan opis i troškovnik manifestacije za koju traže 

sredstva. Prijave su zaprimljene i na Turističkom vijeću će se odlučiti o relevantnosti i količini 

potrebnih sredstava. 

Javni poziv je objavljen u mjesecu svibnju zbog toga što se čekalo na povrat sredstava 

turističke članarine na račun TZO Poličnik. Cilj je potaknuti i uključiti ljude i subjekte da svi 

skupa surađujemo u obogaćivanju kulturne i sportske ponude Općine Poličnik, tako da će 

odsada svake godine TZO Poličnik objavljivati javne pozive za sufinanciranje manifestacija. 

 

ZAKLJUČAK 

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje siječanj-lipanj  

2016. godine predstavlja kratak pregled aktivnosti u izvještajnom razdoblju, sadrži prikaz 

poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela Općine Poličnik, a samim time 

i zadovoljavanje potreba mještana.  

Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini Poličnik, a u 

okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju 

obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije 

zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Poličnik te je stoga nastojao odgovorno i 

kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Poličnik kao jedinice 

lokalne samouprave, u prvom polugodištu 2016. godine. 

Pozivamo vijećnike Općine Poličnik, predsjednike i članove Mjesnih odbora i sve mještane da 

kad god imaju potrebu, nekakav prijedlog ili problem, da nam se obrate kako bismo 

zajednički pokušali rješavati naše probleme i ostvariti naše planove. 

Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima u općinskoj upravi, političkim strankama koje 

participiraju u Općinskom vijeću Općine Poličnik zahvaljujem na povjerenju, razumijevanju, 

pomoći  i suradnji.  

 

Općinski Načelnik 

Davor Lončar 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik,  na svojoj 21. sjednici Općinskog vijeća održanoj 

dana 17. kolovoza 2016. godine, na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne 

zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) i članka 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni 

glasnik Općine Poličnik 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13), donosi 

 

 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ  

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  OPĆINE POLIČNIK  

ZA RAZDOBLJE 2016. – 2019. GODINE 

 

 

I. UVOD 

 

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(»Narodne novine« 82/15.) definirano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 

u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Poličnik za period 

2016 . do 2019. godine utvrđuje se smjer razvoja sustava civilne zaštite. 

 

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Poličnik, a 
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica, velikih nesreća i katastrofa te ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, utvrđenih Procjenom ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i 

posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Poličnik, a u cilju zaštite i 

spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja 

sustava civilne zaštite (stožer zaštite i spašavanja, civilna zaštita, vatrogastvo, udruge građana 

od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave 

u okviru redovne djelatnosti), a koristeći polazišta i zaključke iz Analize sustava zaštite i 

spašavanja za 2015. godinu donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite na području Općine Poličnik za razdoblje 2016. – 2019. godine (u nastavku teksta: 

Smjernice). 

 Cilj ovih Smjernica je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava civilne 

zaštite koji će osigurati najvišu razinu spremnosti za provedbu zadaća zaštite i spašavanja 

stanovništva i materijalnih dobara na području Općine Poličnik u složenim uvjetima prirodnih 

ili drugih većih nesreća, odnosno katastrofa. 

 Ostvarivanje ciljeva i aktivnosti koje su predviđene ovim Smjernicama podrazumijeva 

potrebu izgradnje učinkovitog  sustava civilne zaštite utemeljenog na realnoj Procjeni 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i 

posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Poličnik, ali uz maksimalno 

uvažavanje dostignutog stupnja opremljenosti i uvježbanosti trenutnih operativnih snaga čime 

će se izbjeći dupliranje kapaciteta i osigurati racionalan pristup u trošenju proračunskog 

novca.  

 Daljnji razvoj sustava civilne zaštite u Općini treba utemeljiti na Procjeni ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, ali uz uvažavanje cjelovite analize 
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stanja sustava civilne zaštite u prethodnom razdoblju, zakonskih propisa i procedura koje 

definiraju ovo područje. 

 Sukladno tomu razvoj civilne zaštite Općine Poličnik u razdoblju od 2016. – 2019. 

godine treba usmjeriti prema sljedećim aktivnostima:  

 

 

II. OKVIR I POLAZIŠNE OSNOVE 

 

1. Temelj za izradu ovih Smjernica je Zakon o sustavu civilne zaštite. 

2. Ove Smjernice određuju smjer razvoja sustava civilne zaštite u Općini u okviru 

jedinstvenog sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. 

3. Razvoj sustava civilne zaštite je kontinuirani i kreativni proces kojim će se sukcesivno 

razvijati i usavršavati sustav radi dosezanja najviših standarda potrebnih za provedbu 

zadaća zaštite i spašavanja. 

4. Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u 

reagiranju na nesreće, velike nesreće i katastrofe te ustrojavanja, pripremanja i 

sudjelovanja operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na nesreće, 

velike nesreće i katastrofe i otklanjanju njihovih mogućih uzroka i posljedica. 

5. Smjernicama za razvoj civilne zaštite za Općinu, utvrđuju se međusobna prava i 

obveze svih subjekata i sudionika zaštite i spašavanja kroz plansko pripremanje, 

osposobljavanje, opremanje i uvježbavanje njihovih organiziranih operativnih snaga 

kao i način međusobne koordinacije u izvršavanju zadaća zaštite i spašavanja radi što 

kvalitetnijeg razvoja sustava civilne zaštite. 

6. Polazište za razvoj sustava civilne zaštite je Procjena ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i 

velikih nesreća za područje Općine Poličnik, te Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne 

zaštite kao njegov sastavni dio, kao i standardni operativni postupci koji iz toga 

proizlaze. 

 

 

1. PLANSKI DOKUMENTI  

 

Općina Poličnik ima izrađenu i usvojenu Procjenu ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i 

velikih nesreća za područje Općine Poličnik, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne 

zaštite kao njegov sastavni dio. 

 Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja procjene rizika od velikih 

nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 93. i 97. Zakona o sustavu 

civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.), kao i važeći podzakonski propisi navedeni u 

članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite. 
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 Općina Poličnik donijeti će procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne 

zaštite na temelju članka 97. Zakona o sustavu civilne zaštite u roku od dvije godine od dana 

stupanja na snagu pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, pravilnika 

o mjerama u prostornom planiranju i pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene 

pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite. 

 Nakon donošenja procjene rizika, potrebno je izraditi plan upoznavanja svih 

sudionika u provedbi sustava civilne zaštite Općine sa vrstom i kvantitetom prepoznatih 

rizika i s ulogom svakog pojedinog sudionika u njihovom otklanjanju.  

Cilj: Ažurirati Procjenu ugroženosti kojom je utvrđena stvarna razina i vrsta 

ugroženosti i mogućih opasnosti, kao i njihovih posljedica na stanovništvo, materijalna i 

kulturna dobra na području općine. Procjena je temelj za utvrđivanje potrebnih snaga, 

sredstava i opreme (svih resursa), kojima će se na najučinkovitiji način spriječiti nastajanje ili 

umanjenje posljedice moguće nesreće ili katastrofe. 

 Ažurirati Plan zaštite i spašavanja Općine kojim će se utvrditi optimalna organizacija, 

aktiviranje i djelovanje sustava civilne zaštite, preventivnih mjera i postupaka, zadaća 

sudionika, a posebno operativnih snaga u provedbi mjera zaštite i spašavanja uključivo s 

mjerama civilne zaštite. Ovim će se planovima osigurati učinkovito, ali i racionalno korištenje 

svih raspoloživih resursa. 

  

Do donošenja procjene rizika od velikih nesreća potrebno je kontinuirano (najmanje jednom 

godišnje) ažurirati važeće planske dokumente: 

 

a) ažurirati Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje 

Općine Poličnik. 

 

b) ažurirati Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite kao njegov sastavni dio. 

 

Na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće donosi: 

- Procjenu rizika od katastrofa, 

- Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, 

- Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite. 

 

Općinski načelnik donosi: 

- Plan djelovanja civilne zaštite, 

- Plan vježbi civilne zaštite. 

 

 

2.  OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

Cilj: Osigurati adekvatnu veličinu operativnih snaga koje će na temelju svoje jačine, 

osposobljenosti i uvježbanosti, osobne i skupne opremljenosti, pravilnog i nedvosmislenog 

sustava upravljanja, zapovijedanja i nadzora moći učinkovito suprotstaviti ugrozi, preventivno 
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djelovati na nastajanje nesreće, ako je ona neizbježna, na najmanju moguću mjeru i što prije 

osigurati uvjete za nastavak normalnog života i rada.   

 

Operativne snage sustava civilne zaštite na području Općine su: 

 

a) Stožer civilne zaštite zaštite i spašavanja Općine Poličnik 

b) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja: Gorska služba 

spašavanja, Stanica Zadar 

c) operativne snage Hrvatskog crvenog križa: Gradsko društvo Crvenog križa 

Zadar 

d) operativne snage vatrogastva: Javna vatrogasna postrojba Zadar 

e) Postrojbe civilne zaštite Općine Poličnik 

f) Povjerenici civilne zaštite Općine Poličnik 

g) pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

 

a) Stožer civilne zaštite Općine Poličnik 

Stožer zaštite i spašavanja Općine je stručno i koordinativno tijelo za upravljanje u 

kriznim situacijama do osnivanja stožera civilne zaštite. 

 

Do donošenja procjene rizika od katastrofa potrebno je: 

- upoznati Stožer zaštite i spašavanja s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ br. 82/15), odnosno s mjerama sustava civilne zaštite, 

- redovito održavati sjednice Stožera zaštite i spašavanja u cilju spremnosti za reagiranja 

u uvjetima velikih nesreća i katastrofa, 

- predložiti općinskom načelniku plan djelovanja civilne zaštite i plan vježbi civilne 

zaštite. 

 

Stožer zaštite i spašavanja djeluje do osnivanja stožera civilne zaštite. 

 

Općinski načelnik odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika 

načelnika i članove stožera civilne zaštite. 

 

Čelnik državne uprave donosi pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite. 

 

Po imenovanju stožer civilne zaštite obavlja zadaće temeljem Zakona o civilnoj zaštiti te 

pravilnicima i naputcima kojima će se regulirati sustav civilne zaštite. 
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Članovi Stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje kako bi mogli provoditi 

mjere i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 

Članovi Stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje kako bi mogli provoditi 

mjere i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 

Stožer civilne zaštite Općine stručna je potpora načelniku Općine Poličnik kod 

rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju nesreće ili katastrofe. 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje treba pripremiti 

kvalitetne i utemeljene prijedloge koji će načelniku omogućiti donošenje prave i pravodobne 

odluke za djelovanje u složenim i vrlo zahtjevnim uvjetima velike nesreće ili katastrofe. 

Da bi Stožer uspješno obavljao svoje zadaće u sustav u civilne zaštite potrebno je u razdoblju 

2016. – 2019. godine izvršiti sljedeće: 

 održati sjednice Stožera civilne zaštite najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i više, 

kako bi pravodobno izvršile pripreme za moguće ugroze, odnosno izvršile sve 

zakonom predviđene zadaće i naputcima Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 

 nastaviti s kontinuiranim osposobljavanjem članova Stožera kao stručnog tijela 

načelnika, u cilju njihovog osposobljavanja za provođenje mjera zaštite i spašavanja 

stanovništva i imovine u slučaju nastanka prirodnih ili tehničko-tehnoloških nesreća, 

odnosno u slučaju nastanka akcidenta s opasnim tvarima koje mogu nastati u 

proizvodnji, prijevozu, skladištenju i korištenju opasnih tvari, 

 potrebno je provoditi aktivnosti na jačanju značaja sustava civilne zaštite kroz 

organiziranje zajedničke simulacijske i pokazne vježbe svih operativnih snaga Općine 

Poličnik, te sudjelovanje članova Stožera na vježbama drugih organizacija, 

 osigurati potrebne tehničke, programske i prostorne uvjete za rad Stožera, te uskladiti 

ustroj i ljudske potencijale potrebne za učinkovito provođenje zakonom utvrđenih 

zadaća.  

b)  Gorska služba spašavanja 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga 

sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu 

civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske 

gorske službe spašavanja, ovoga Zakona, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 

c) Gradsko društvo Crvenog križa Zadar 

Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa Zadar 

koje je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama u 

izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, 

Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima. 
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Osim navedenog Gradsko društvo Crvenog križa Zadar traži, prima i raspoređuje 

humanitarnu pomoć za potrebe na području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za 

izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s 

posljedicama masovnih stradanja i epidemija, vodi posebnu skrb o žrtvama oružanih sukoba i 

drugih izvanrednih situacija, pruža psihosocijalnu potporu stanovništvu, osigurava tehničku 

pomoć i drugo.  

Općina Poličnik u periodu od 2016. do 2019. godine nastaviti će sa financiranjem 

Gradskog društva crvenog križa Zadar sukladno važećim propisima.  

d) Javna vatrogasna postrojba Zadar 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje 

djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje 

područje vatrogastva (temeljni zakoni Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakon o 

vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10). 

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara 

Općine Poličnik. 

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o preuzimanju dijela osnivačkih prava Grada Zadra nad 

ustanovom  Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra („Službeni glasnik Općine Poličnik“ 

4/15), radi poboljšanja provedbe mjera zaštite od požara na području odgovornosti i 

djelovanja ove javne ustanove. Odlukom Općina  Poličnik preuzima 5,2 % osnivačkih prava 

Grada Zadra nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra sukladno Inicijativi za 

osnivanje Javne vatrogasne postrojbe Zadar od dana 18. rujna 2012. godine, a na temelju 

Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za Grad 

Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji. 

 

 

U razdoblju od 2016. do 2019. godine potrebno je provoditi različite oblike 

osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca  sve prema Pravilniku o programu osposobljavanja 

i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94.), kao i prema članku 28. st. 2. Zakona o 

vatrogastvu (NN 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10). 

Vatrogasnom djelatnošću razumijeva se i osposobljavanje vatrogasaca te njihovo sudjelovanje 

u vježbama, natjecanjima i sl. kao i redovito obavljanje liječničkih pregleda sukladno 

posebnim propisima.  

Posebnu pažnju treba posvetiti radu sa vatrogasnom mladeži kao mogućim budućim 

vatrogascima, ali se ne smije zanemariti ni edukacija građana posebno poljoprivrednika u vezi 

spaljivanja biljnog otpada zbog mogućnosti izbijanja požara na otvorenim prostorima, ali i 

štetnosti na okoliš. Potrebno je osvijestiti, upoznati javnost i provoditi preventivne aktivnosti 

u svrhu povećanja sigurnosti i smanjiti opasnost (ili rizike) od nastanka požara. 

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) u razmatranom 

periodu potrebno je: 

 donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara, 

 izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe 

godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara, 

 donijeti plan motrilačko-dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti 

otvorenog prostora, 
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 Plan zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usklađivati 

najmanje jednom godišnje s novonastalim uvjetima, 

 prema čl. 17. Zakona u cilju održavanja i provjere provedbe preventivnih mjera zaštite 

od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe 

održavaju protupožarne vježbe, na način i u vremenu koje odredi ministar. 

 

e) Udruge 

 

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite pričuvni su 

dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih 

mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti 

temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se 

uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama ovog 

Zakona i planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju 

se i navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. 

 Nastaviti sa poticanjem daljnjeg razvoja udruga građana koje se zaštitom i 

spašavanjem bave kao svojom redovitom djelatnošću kroz osiguranje financijskih sredstava u 

proračunu Općine Poličnik, potrebnih za nabavu opreme i sredstava kao i osposobljavanje 

pripadnika, kao temeljnom pretpostavkom za njihovo učinkovito reagiranje u slučaju nastanka 

prirodne ili tehničko-tehnološke nesreće.  

Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno 

provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim 

operativnim snagama sustava civilne zaštite na svim razinama. 

f) Postrojba civilne zaštite 

 

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni 

rizika, osnovana je Postrojba civilne zaštite opće namjene sa 30 članova. 

U razdoblju od 2016. do 2019. godine potrebno je: 

 kontinuirano osposobljavati pripadnike Postrojbe civilne zaštite,  

 održati vježbu civilne zaštite u skladu s donesenim planom. 

Općina kao osnivač ove Postrojbe: 

 popunjava Postrojbu civilne zaštite, 

 oprema Postrojbu civilne zaštite, 

 osigurava pozivanje pripadnika civilne zaštite radi provođenja vježbi, mobilizacije 

i dr., 

 osigurava osposobljavanje pripadnika civilne zaštite. 
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g) povjerenici civilne zaštite 

Povjerenici civilne zaštite na području Općine Poličnik mobiliziraju se po nalogu 

Općinskog načelnika u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice 

nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Općine Poličnik, a sve sukladno Planu zaštite 

i spašavanja Općine Poličnik i Planu civilne zaštite Općine Poličnik. 

Općina Poličnik je Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području 

Općine Poličnik imenovala 10 povjerenika civilne zaštite. 

Povjerenici civilne zaštite: 

 sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje 

mjera osobne i uzajamne zaštite, 

 daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 

 sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 

mjera civilne zaštite, 

 organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, 

 provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim 

zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne 

zaštite. 

 

h) koordinator na lokaciji 

 

Koordinator na lokaciji procjenjuje situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji 

s mjerodavnim Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava 

civilne zaštite.  

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje odlukom 

načelnik Stožera civilne zaštite iz redova snaga sustava civilne zaštite po osnivanju 

operativnih snaga civilne zaštite. 

  

i) pravne osobe u sustavu civilne zaštite 
  

Pravne osobe koje djeluju na području Općine Poličnik određene su Odlukom 

načelnika o određivanju operativnih snaga, pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za 

zaštitu i spašavanje Općine Poličnik. 

Zadaće pravnih osoba definirane su Planom zaštite i spašavanja i Planom civilne zaštite kao 

njegovim sastavnim dijelom. 

Izvodima iz planskih dokumenata pravne osobe su upoznate sa zadaćama u slučaju nastanka 

velikih nesreća i katastrofa. 

Do donošenja procjena rizika podatke o pravnim osobama potrebno je kontinuirano ažurirati. 
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Nakon donošenja procjene rizika na prijedlog načelnika sukladno članku 17. stavak 1. 

podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite odrediti će se pravne osobe od interesa za sustav 

civilne zaštite.  

 

 

 

3.  PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Sklanjanje 

 

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na 

najmanju moguću mjeru, potrebno je u promatranom periodu : 

 uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, 

uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere civilne 

zaštite postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju, 

 naložiti da osiguraju građenja skloništa sukladno Planu urbanističkih mjera zaštite od 

elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti i propišu kriterije za gradnju skloništa na 

svom području, 

 naložiti pravnim osobama koje imaju u vlasništvu skloništa permanentno izdvajanje 

sredstava za tekuće održavanje skloništa, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje 

skloništa. 

    Uzbunjivanje 

Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima ugroze  u nadležnosti je 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područnog ureda u Zadru, koji postupa sukladno 

Pravilniku o uzbunjivanju stanovništva, potrebno je osigurati informiranost o stanju sustava 

za uzbunjivanje na području općine.  

 Slijedom rečenog, DUZS Područni ured Zadar bi trebao kontinuirano izvještavati o 

stanju sustava uzbunjivanja i obavješćivanja na način da njihovo izvješće postane sastavni dio 

Izvješća o stanju civilne zaštite na području grada. 

Informiranost podrazumijeva analizu sustava na način da se: 

 utvrdi stupanj tehničke opremljenosti sustava na cijelom području grada,  

 kritična mjesta gdje sustav uzbunjivanja nije u funkciji ili je u stanju koji ne 

omogućava pravovremeno upozoravanje stanovništva,  

 obavijesti o planiranim ulaganja u sustav u narednom periodu. 

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, (škole, vrtići, sportske 

dvorane, stadioni i sl.) dužni su:  

 uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana,  

 povezati sustav sa županijskim centrom 112.  
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4.  ZAŠTITA OKOLIŠA 

 

Zakon  o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13., 153/13. i 78/15.), Nacionalna 

strategija zaštite okoliša i Strateški plan zaštite okoliša dale su odrednice i usmjerenja za 

dugoročno upravljanje okolišem u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i kulturnim 

razvojem, kao i osnove za usklađivanje gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih, 

organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite okoliša.  

Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne 

novine“, broj 44/14.), utvrđena je obveza izvješćivanja gospodarskih subjekata o činjenici 

proizvodnje, skladištenja, prerade, rukovanja, prijevoza i skupljanja opasnih tvari. Agencija za 

zaštitu okoliša Republike Hrvatske formirati će registar rizičnih i potencijalno rizičnih 

postrojenja iz kojega će bit vidljivi gospodarski subjekti na promatranom prostoru koji 

proizvode, skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze  ili  skupljanja opasnih tvari. 

 

 

5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE 

 
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim 

situacijama različito reagiraju, pojedini su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako 

pravilno reagirati, što ponekad može imati kobne posljedice.  

U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno 

educirati stanovništvo na slijedeći način:  

 

- provođenje informiranja ljudi kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,  

- provođenje informiranja ljudi putem sredstava javnog informiranja, 

- prema postojećem kalendar obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje, 

- prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite,  

- uvrštavanjem na web stranicu Općine informacije o sustavu civilne zaštite, korisnih za 

informiranje ljudi o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije koje 

će doprinijeti osjećaju sigurnosti i funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite. 

Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan 

Crvenog križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u 

funkciji edukacije stanovništva, a što znači da ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada 

i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja. 

 

 

6. SURADNJA NA POLJU CIVILNE ZAŠTITE  

 

 Suradnja na polju civilne zaštite  ima za cilj razmjenu  iskustava, podataka, znanja i 

vještina sa odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste razine.  

U tom smislu potrebno je u promatranom razdoblju: 

 uspostaviti kontakte sa Zadarskom županijom, budući da se sustav civilne zaštite u 

kriznim situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju  pomoći,  
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 uspostaviti kontakte sa susjednim općinama i gradovima, budući da se sustav civilne 

zaštite u kriznim situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju  

pomoći.  

 

 

7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

 

Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i 

učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.  

 Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način 

financiranja sustava civilne zaštite. U Proračun Općine Poličnik je potrebno ugraditi sredstva 

za financiranje sustava civilne zaštite imajući u vidu odredbe Zakona o sustavu civilne zaštite 

i odredbe posebnih propisa.  

Slijedom rečenog potrebno je osigurati financijska sredstva za: 

 stožer civilne zaštite, 

 postrojbe vatrogastva imajući u vidu odredbe Zakona o vatrogastvu, 

 Postrojbi civilne zaštite (opremanje), 

 službe i pravne osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne 

djelatnosti,  

 udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području 

(Crveni križ, Gorska služba spašavanja),  

 ostalih udruga od interesa za zaštitu i spašavanje, 

 unapređenje sustava civilne zaštite (edukacija, intelektualne usluge, promidžba, 

vježbe), 

 naknade mobiliziranim pripadnicima timova civilne zaštite, 

 naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provođenja mjera civilne zaštite. 

 

 

III.  ZAKLJUČAK 

 

Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike 

prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote mještana i uništiti stečena materijalna 

dobra. Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti, ali i 

doprinosi racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna. 

   

Sljedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja očekuje se da će Općina 

Poličnik na kraju planiranog razdoblja imati: 
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 završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata, 

 završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata službe i pravne osobe koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti, 

 završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave, 

 educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite, 

 višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a samim time i veće 

povjerenje u sustav. 

 

 

KLASA: 810-01/16-01/1 

URBROJ: 2198/06-04/03-01-16-2 

Poličnik, 17. kolovoza 2016. godine 

 

 

Predsjednik 

Petar Bogović 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj  21. sjednici održanoj 17. kolovoza. 2016. 

godine  temeljem članka 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 Općine Poličnik 

za 2016.g. 

 

 

članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Poličnik dodjeljuje sljedeća javna priznanja za 2016. godinu:      

 

„NAGRADU OPĆINE“ 

 

Gospodarstvo: 

 

 Agena Marin d.o.o. za razvoj i unapređenje  gospodarstva, promicanje interesa i 

razvoja Općine Poličnik 

 

 Ceste Zadarske županije za razvoj i unapređenje  gospodarstva, promicanje interesa i 

razvoja Općine Poličnik 

 

 

Poljoprivreda: 

 

 OPG „Buljat“ za razvoj poljoprivrednog područja Općine Poličnik 

 

Sport: 

 

 NK „Dragovoljac“, za izuzetne uspjehe na području sporta u povodu 20. godišnjice 

postojanja 

 

 

Kultura: 

 

 Ante Skazlić za razvoj kulture. 

Istom se dodjeljuje novčana nagrada u iznosu od 2.000,00 kn. 

 

Školstvo: 

 

 Tea Bubić, za odličan uspjeh i ostvarene rezultate u natjecanju iz atletike i Hrvatskog 

jezika 

 Niko Lučić, za izniman uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju 

 Helena Surać, za izniman uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju  
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 Ena Zdrilić, za izniman uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju 

 

Istima se dodjeljuje novčana nagrada u iznosu od 2.000,00 kn. 

 

članak 2. 

Imenovanima iz članka 1. ove Odluke Javna priznanja će se uručiti na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća povodom dana Općine 26. kolovoza 2016. godine. 

 

članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Poličnik“. 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

                      Petar Bogović  

 

KLASA: 061-06/16-01/1 

URBROJ: 2198/06-04/03-01-16-11 

Poličnik, 17. kolovoza 2016.  
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 21. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 

2016. godine, na temelju  članka 35. 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 Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik" 06/09, 11/09, 04/13 i 

12/13) donosi:  

 

 

 

O D L U K U 

 

 

I.  

Prihvaća se izvještaj DV „Zvončić“ o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 

razdoblje od 01. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine. 

 

 

II.  

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u „Službenom 

glasniku Općine Poličnik“. 

 

 

                                                 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK 

                                                                                                                   Petar Bogović             

 

 

 

             

            

 

KLASA: 601-02/16-02/6 

URBROJ: 2198/06-04/03-01-16-2 

Poličnik, 17. kolovoza 2016. godine 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na  svojoj 21. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2016. 

godine, na  temelju odredbe članka 5. stavka 7. i stavka 8. Zakona o državnoj izmjeri i 

katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 16/07, 152/08, 124/10 i 56/13), te odredbe članka 

38. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 06/09, 11/09, 04/13 i 

12/13) i Odluke  o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području 

k.o. Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 04/10 i 04/14) donosi slijedeću 

 

 

 

ODLUKU 

o načinu sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove zemljišnih knjiga  

za katastarsku općinu Poličnik 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove zemljišne 

knjige za katastarsku općinu Poličnik pokrenutom Odlukom Ministarstva pravosuđa od 30. 

listopada 2015. godine, KLASA: 932-01/15-01/571, URBROJ: 514-04-03-02-15-02. 

 

 Članak 2.  

Općina Poličnik se obvezuje sufinancirati postupak obnove zemljišne knjige za katastarsku 

općinu Poličnik naveden u članku 1. i to na način da će Općina Poličnik osigurati financijska 

sredstva u bruto iznosu Općinskom sudu u Zadru, u svrhu obnove zemljišne knjige za 

katastarsku općinu Poličnik, a sve zbog važnosti poslova obnove zemljišne knjige za 

katastarsku općinu Poličnik.  

 

Gore navedena financijska sredstva osigurati će se:  

 

-  za financiranje materijalnih troškova postupka obnove zemljišne knjige (poštanske 

usluge, telefonske linije, korištenje uredskog materijala i drugi materijalni troškovi),  

 

-  za novčane naknade članovima zemljišnoknjižnog povjerenstva u provedbi postupka 

obnove zemljišne knjige – terenski rad,  

 

-  za troškove dostave (dostavljača) te  

 

-  za troškove informatičkog povezivanja s katastarskim povjerenstvom i prilagodbe 

podataka za zemljišnu knjigu 

 

Članak 3. 

Iz osiguranih financijskih sredstava navedenih u članku 2. biti će financiran import ZK 

podataka iz ZIS-a, priprema podataka importiranih iz ZIS-a i konverzija u model podataka 

obnove te konfiguracija ZK računalne opreme na izdvojenoj lokaciji i import pripremljenih 

podataka, a prema izračunu poduzeća koje te poslove obavlja. 

 

Članak 4. 

Iz osiguranih financijskih sredstava navedenih u članku 2. biti će financiran postupak 

migracije podataka iz Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra u 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=356
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=357
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=358
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aplikaciju za obnovu zemljišne knjige, i to za zemljišnoknjižne odjele čije su zemljišne knjige 

u Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra, a prema izračunu 

poduzeća koje te poslove obavlja. 

 

Članak 5. 

Općina Poličnik će na temelju ove Odluke sklopiti Sporazum o sufinanciranju poslova obnove 

zemljišne knjige za katastarsku općinu Poličnik sa Ministarstvom pravosuđa, Ulica grada 

Vukovara 49, 10000 Zagreb, i s Općinskim sudom u Zadru, Borelli 9, 23000 Zadar.   

 

Za sklapanje gore navedenog Sporazuma ovlašćuje se općinski načelnik Općine Poličnik 

Davor Lončar. 

 

Članak 6. 

Na temelju Sporazuma navedenog u članku 5. Općina Poličnik će uplatiti bruto iznos 

financijskih sredstava iz članka 2. na žiro račun Općinskog suda u Zadru, kao posebna 

namjenska sredstva koja se mogu koristiti isključivo za troškove postupka obnove zemljišne 

knjige za katastarsku općinu Poličnik. 

 

Članak 7. 

Općina Poličnik će sufinancirati poslove iz članka 2. ove Odluke do dovršetka postupka 

obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Poličnik odnosno do završetka ispravnog 

postupka nakon otvaranja zemljišne knjige za katastarsku općinu Poličnik.  

 

Članak 8. 

Općina Poličnik će po okončanju poslova u postupku obnove zemljišne knjige za katastarsku 

općinu Poličnik zatražiti od Općinskog suda u Zadru pisano izvješće o izvršenim poslovima i 

utrošenim sredstvima. 

 

Članak 9. 

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

Poličnik“. 

 

 

KLASA: 932-01/07-01/09 

URBROJ: 2198/06-01-16-127 

Poličnik, 17. kolovoza 2016. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

Predsjednik 

Petar Bogović 
 


