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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 23. sjednici održanoj dana 12. siječnja 

2017. godine na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju  ("Narodne novine", br. 

153/13) i članka 38. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik",   br. 06/09, 

11/09,  04/13 i 12/13), donosi 

 

 

O D L U K U  

o donošenju 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik 

 

 

I. 

Ovom Odlukom donose se  Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Poličnik 

(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/03, „Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 

01/04, 03/08, 08/10, 04/11, 12/11, 06/15) izrađene od Zavoda za prostorno uređenje Zadarske 

županije, u siječnju 2017. godine. 

 

II. 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Poličnik je sadržan u elaboratu koji se 

sastoji od tekstualnog, grafičkog dijela ,te obveznih priloga, a sadrži: 

 

A. TEKSTUALNI DIO 

koji sadrži Odredbe za provođenje 

B. GRAFIČKI DIO 

koji sadrži kartografske prikaze: 

u mjerilu 1:25 000 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA  

3. UVJETI ZA KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA   

te u mjerilu 1:5 000 

4.8. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - LOVINAC 

 

III. 

Odredbe za provođenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik 

sastavni su dio ove Odluke i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Poličnik“. 

 

 

IV. 

Elaborat Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik izrađen je u šest 

(6) primjeraka izvornika, koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća i potpisani po 

predsjedniku Općinskog vijeća. 
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Uvid u Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Poličnik može se izvršiti u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Poličnik i na mrežnim stranicama Općine 

www.opcina-policnik.hr.  

 

V. 

Nakon stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Poličnik, ovlašćuje se Povjerenstvo za Statut i Poslovnog Općinskog vijeća Općine Poličnik 

za objavu Pročišćenog teksta Prostornog plana Općine Poličnik.  

 

VI.  

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

Općine Poličnik“.  

 Grafički dio i prilozi, koji čine sastavni dio ove Odluke, nisu predmet objave. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  

 

Predsjednik  

Petar Bogović 

 

KLASA: 350-02/16-01/1 

URBROJ: 2198/06-01-17-112 

Poličnik, 12.  siječnja 2017. godine 
 

 
 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 01/17   

18. siječnja 2017.          Godina  XIV 

4 
 

Odredbe za provođenje  
 
Članak 1.  
 
U članku 55c. Prostornog plana uređenja Općine Poličnik („Službeni glasnik Zadarske 
županije“ broj 14/03), („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 01/04, 03/08, 08/10, 04/11, 
12/11, 06/15) iza prvog stavka dodaje se stavak koji glasi:  
Planom je određena zona groblja (planirana) u naselju Gornji Poličnik, te je prikazana u 
grafičkom dijelu Plana na kartografskom prikazu 4.8. LOVINAC u mjerilu 1:5000.  
Za zonu novog groblja potrebno je izraditi UPU u skladu s Pravilnikom o grobljima (NN 
33/02).  
 
Članak 2.  
 
Iza članka 84. dodaje se članak 84a. koji glasi:  
Za izgradnju planiranih cesta, izvan GP naselja, određeni su koridori širine 50 m dok će se 
širina koridora za izgradnju planiranih cesta unutar građevinskog područja naselja utvrditi 
temeljem projektne dokumentacije, uz suglasnost nadležnog tijela koje upravlja cestom.  
Shematski prikaz utvrđenih koridora prikazan je na kartografskom prikazu br. 1 Korištenje i 
namjena površina.  
Pod planiranim cestama podrazumijevaju se planirane ceste (nove trase) i ceste koje u 
naravi postoje, a za koje je planirana rekonstrukcija.  
Koridor je prostor rezerviran za gradnju planirane te rekonstrukciju (proširenje, 
modernizaciju) postojeće ceste. Unutar utvrđenih koridora nije dozvoljena nikakva gradnja do 
realizacije ceste u cijelosti prema projektnoj dokumentaciji. Nakon realizacije ceste zasnovati 
će se građevna čestica ceste te će se nakon provedbe u katastru preostali okolni prostor 
koridora priključiti susjednoj planiranoj namjeni.  
Građevna čestica ceste može biti i šira od koridora zbog prometno - tehničkih uvjeta kao što 
su: formiranje raskrižja, prilaza raskrižju, autobusnih ugibališta, posebnih traka za javni 
prijevoz, podzida, nasipa i sl.  
Poprečni presjek ceste i prometno tehnički elementi ceste odredit će se projektnom 
dokumentacijom na temelju potreba u skladu sa pravilima struke.  
Prilikom izrade projektne dokumentacije moguća su manja odstupanja od shematskog 
prikaza koridora ceste na kartografskom prikazu Plana ukoliko je to opravdano stanjem na 
terenu (bolje prilagođavanje trase terenskim uvjetima i sl:), vlasničkim odnosima ili 
kvalitetnijim projektnim rješenjem, a u skladu s posebnim propisima i pravilima struke.  
Realizacija ceste može se izvoditi u fazama (po dužini i širini) određenim projektom ceste.  
 
Članak 3.  
 
Iza članka 148a. dodaje se članak 148b. koji glasi:  

Za zonu groblja u naselju Gornji Poličnik određuje se obaveza izrade urbanističkog plana 
uređenja oznake G-1. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 23. sjednici održanoj 12. siječnja 2017. 

godine na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (,,Narodne novine“ broj 28/13, 

33/15, 82/15. i 82/16.) i članka 38. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine 

Poličnik",   br. 06/09, 11/09,  04/13 i 12/13), potvrđuje Zaključak predsjednika Općinskog 

vijeća od 02. siječnja 2017. godine. 

 

Z A K L J U ČA K 

o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež  

Općinskog suda u Zadru 

 

Temeljem dopisa Općinskog suda u Zadru (KLASA: 711-01/16-1/3, URBROJ: 2198/1-10/1-

16-2, od 14. prosinca 2016. godine), a vezano za imenovanje sudaca porotnika  za mladež 

Općinskog suda u Zadru  

predlaže: 

1. MARIJANA BARIĆ, Dr. Franje  Tuđmana 72, Poličnik, 23 241 Poličnik, OIB: 

                                        40766040371, ravnateljica DV „Zvončić“ Poličnik 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

Predsjednik vijeća 

Petar Bogović 

 

KLASA: 711-01/12-01/02 

URBROJ: 2198/06-01-17-5 

Poličnik, 12. siječnja 2017. godine 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 23. sjednici održanoj dana 12. siječnja 

2017. godine na temelju članka 38. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine 

Poličnik",   br. 06/09, 11/09,  04/13 i 12/13), donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K 

u svezi katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga k.o. Poličnik 

 

 

Općina Poličnik suglasna je da svi korisnici katastarske izmjere ostvare svoje pravo ako su 

najmanje 40 (četrdeset) godina u mirnom posjedu na zemljištu koje se vodi kao posjedništvo i 

vlasništvo Općine Poličnik, uz obvezu da Općinski sud u Zadru utvrdi s drugim tijelima RH 

da li je ova Odluka pravno valjana temeljem koje korisnici mogu izvršiti pravo promjene 

upisa posjeda odnosno vlasništva. 

 

 Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Poličnik“.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  

 

Predsjednik  

Petar Bogović 

 

KLASA: 931-01/10-02/1 

URBROJ: 2198/06-01-17-6 

Poličnik, 12.  siječnja 2017. godine 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA  ŽUPANIJA 

 

 

OPĆINA POLIČNIK 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 118-01/17-01/1 

URBROJ: 2198/06-04/03-01-17-1 

Poličnik, 12. siječnja 2017. godine 

 

 

 

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. 

i 61/11.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/97, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i 

članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09, 11/09, 04/12 i 

13/12), a u skladu sa Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 

2017. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,   d o n o s i 

 

PLAN PRIJEMA 

 

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U 

OPĆINI POLIČNIK ZA 2017. GODINU 

 

I. 

 

 Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2017. godini 

prijam 6 osoba, od čega:  

 

• Viši stručni suradnik za koje je propisan uvjet stručnog znanja: magistar struke ili 

stručni specijalist ekonomske ili pravne struke, 2 izvršitelja 

• Viši referent, za koje je propisan uvjet stručnog znanja: sveučilišni prvostupnik ili 

stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke, 2  izvršitelja 

• Referent, za koje je propisan uvjet stručnog znanja: srednja stručna sprema 

ekonomske, upravne ili birotehničke struke, 2 izvršitelja 

 

 Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvene 

jedinice u kojoj su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban 
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stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je 

sastavni dio ovog Plana. 

 

II. 

 Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se 

u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i 

načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim 

tijelima. 

 

        Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja 

u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje. 

 

 

lII. 

        Ukoliko se tijekom tekuće godine ukaže potreba za povećanjem, smanjenjem ili 

primanjem na stručno osposobljavanje kandidata stručne spreme ili struke koja nije 

obuhvaćena ovim Planom, pristupit će se izmjenama i dopunama istog. 

 

 

IV. 

     Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Poličnik, a 

objavit će se i na web stranici općine Poličnik te web stranici Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. 

 

 

 

          

Općinski načelnik 

 

Davor Lončar 
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Tablica 1. - Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u  

                    Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik za 2017. Godinu 

 

 

 

NAZIV 

USTROJSTVENE 

JEDINICE 

NAZIV RADNOG 

MJESTA 

STUPANJ OBRAZOVANJA  I STRUKA BROJ OSOBA 

Ured Općinskog 

Načelnika 

Viši stručni suradnik 

za EU fondove i javnu 

nabavu 

Viši stručni suradnik za koje je propisan 

uvjet stručnog znanja: magistar struke ili 

stručni specijalist ekonomske, pravne struke 

ili društveno-humanističkog smjera   

1 

Odsjek za poslove 

lokalne samouprave i 

imovinsko-pravne 

poslove 

Viši stručni suradnik 

za poslove lokalne 

samouprave i 

imovinsko-pravne 

poslove 

Viši stručni suradnik za koje je propisan 

uvjet stručnog znanja: magistar struke ili 

stručni specijalist ekonomske ili pravne 

struke 

1 

 

 

Odsjek za društvene 

djelatnosti 

Viši referent za 

društvene djelatnosti 

sveučilišni prvostupnik ili stručni 

prvostupnik ekonomske ili pravne  struke 
1 

Odsjek za financije, 

proračun i nadzor 

Viši referent za 

računovodstvene 

poslove 

sveučilišni prvostupnik ili stručni 

prvostupnik ekonomske ili pravne  struke 
1 

Ured Općinskog 

Načelnika 

Referent; 

Administrativni tajnik 

 

Srednja stručna sprema ekonomske, upravne 

ili birotehničke struke 

 

 

 

1 

Odsjek za financije, 

proračun i nadzor 

Računovodstveni 

referent 

Srednja stručna sprema ekonomske struke 
1 


