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     Temeljem članka 8. stavka 13. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina           
(''Narodne novine'' broj 112/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ( ''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik 
Općine Poličnik " br. 02/18, 03/18, 15/18, 03/20), Općinsko vijeće Općine Poličnik, na 33. 
sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2020. donosi  
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih 

knjiga na području k.o. Murvica- Općina Poličnik 
 

Članak 1.  
U odluci o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području k.o. 
Murvica-Općina Poličnik ( ''Službeni glasnik Općine Poličnik'' br. 05/14)- u daljnjem tekstu 
Odluka, članak 2. stavak 2. mijenja se i glasi:  
Iznosi iz stavka 1. ovog članka plaćaju pojedinačno fizičke i pravne osobe- nositelji prava na 
nekretninama na području k.o. Murvica- Općina Poličnik jednokratnom uplatom u roku od 8 dana 
od dana pravomoćnosti Rješenja o sufinanciranju katastarske izmjere izdanog od nadležnog 
upravnog odjela Općine Poličnik. 
 
Stavak 3. i 4. članka 2. brišu se. 

Članak 2.  
Članak 3. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:  
O iznosu iz stavka 1. ovog članka za nositelje stvarnog prava na nekretnini ( fizičke ili pravne 
osobe) iz stavka 1. ovog članka izdaje se Rješenje koje donosi nadležni upravni odjel Općine 
Poličnik. 
Članak 3. stavak 3. Odluke mijenja se i glasi:  
Iznosi iz stavka 1. ovog članka plaćaju se jednokratnom uplatom u roku od 8 dana od dana 
pravomoćnosti Rješenja iz stavka 2. ovog članka.  
 

Članak 3.  
Članak 4. briše se. 

Članak 4. 
Sve ostalo u Odluci ostaje nepromijenjeno. 
 

Članak 5.  
Ova Odluka o izmjenama o dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove 
zemljišnih knjiga na području k.o. Murvica- Općina Poličnik stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine Poličnik''.  
 
Klasa: 931-01/14-07/1 
Urbroj:  2198/06-01-20-20 
Poličnik, 17. kolovoza 2020. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 

       PREDSJEDNIK 
                                           Darijo Buljat 
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Temeljem članka 8. stavka 13. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina           
(''Narodne novine'' broj 112/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ( ''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik 
Općine Poličnik " br. 02/18, 03/18, 15/18, 03/20), Općinsko vijeće Općine Poličnik, na 33. 
sjednici održanoj dana  17. kolovoza 2020., donosi  
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih 

knjiga na području k.o. Briševo- Općina Poličnik 
 

Članak 1.  
U odluci o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području k.o. 
Briševo-Općina Poličnik ( ''Službeni glasnik Općine Poličnik'' br. 18/13, 04/14 i 05/14)- u 
daljnjem tekstu Odluka, članak 2. stavak 2. mijenja se i glasi:  
Iznosi iz stavka 1. ovog članka plaćaju pojedinačno fizičke i pravne osobe- nositelji prava na 
nekretninama na području k.o. Briševo- Općina Poličnik jednokratnom uplatom u roku od 8 dana 
od dana pravomoćnosti Rješenja o sufinanciranju katastarske izmjere izdanog od nadležnog 
upravnog odjela Općine Poličnik. 
 
Stavak 3. članka 2. briše se. 

Članak 2.  
Članak 3. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:  
O iznosu iz stavka 1. ovog članka za nositelje stvarnog prava na nekretnini ( fizičke ili pravne 
osobe) iz stavka 1. ovog članka izdaje se Rješenje koje donosi nadležni upravni odjel Općine 
Poličnik. 
Članak 3. stavak 3. Odluke mijenja se i glasi:  
Iznosi iz stavka 1. ovog članka plaćaju se jednokratnom uplatom u roku od 8 dana od dana 
pravomoćnosti Rješenja iz stavka 2. ovog članka.  
 

Članak 3. 
Članak 4. briše se. 

Članak 4. 
Sve ostalo u Odluci ostaje nepromijenjeno. 
 

Članak 5.  
Ova Odluka o izmjenama o dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove 
zemljišnih knjiga na području k.o. Briševo- Općina Poličnik stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine Poličnik''.  
 
Klasa:  931-01/13-06/1 
Urbroj: 2198/06-01-20-16 
Poličnik,17. kolovoza 2020. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 

       PREDSJEDNIK 
                                             Darijo Buljat 
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Temeljem članka 8. stavka 13. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina           
(''Narodne novine'' broj 112/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ( ''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik 
Općine Poličnik " br. 02/18, 03/18, 15/18, 03/20), Općinsko vijeće Općine Poličnik, na 33. 
sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2020., donosi  
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih 

knjiga na području k.o. Poličnik- Općina Poličnik 
 

Članak 1.  
U odluci o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području k.o. 
Poličnik-Općina Poličnik ( ''Službeni glasnik Općine Poličnik'' br. 04/10)- u daljnjem tekstu 
Odluka, članak 2. stavak 2. mijenja se i glasi:  
Iznosi iz stavka 1. ovog članka plaćaju pojedinačno fizičke i pravne osobe- nositelji prava na 
nekretninama na području k.o. Poličnik- Općina Poličnik jednokratnom uplatom u roku od 8 dana 
od dana pravomoćnosti Rješenja o sufinanciranju katastarske izmjere izdanog od nadležnog 
upravnog odjela Općine Poličnik. 
 
Stavak 3. članka 2. briše se. 

Članak 2.  
Članak 3. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:  
O iznosu iz stavka 1. ovog članka za nositelje stvarnog prava na nekretnini ( fizičke ili pravne 
osobe) iz stavka 1. ovog članka izdaje se Rješenje koje donosi nadležni upravni odjel Općine 
Poličnik. 
Članak 3. stavak 3. Odluke mijenja se i glasi:   
Iznosi iz stavka 1. ovog članka plaćaju se jednokratnom uplatom u roku od 8 dana od dana 
pravomoćnosti Rješenja iz stavka 2. ovog članka.  
 

Članak 3. 
Članak 4. Odluke briše se.  

Članak 4.  
Sve ostalo u Odluci ostaje nepromijenjeno. 
 

Članak 5.  
Ova Odluka o izmjenama o dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove 
zemljišnih knjiga na području k.o. Poličnik- Općina Poličnik stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine Poličnik''.  
 
Klasa:  931-01/10-02/01 
Urbroj:  2198/06-01-20-7 
Poličnik, 17. kolovoza 2020. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 

       PREDSJEDNIK 
                                             Darijo Buljat 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj  33. sjednici održanoj 17. kolovoza 2020. 
godine  temeljem članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Poličnik („Službeni glasnik 
općine Poličnik“ broj 5/06)  i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 
Poličnik 02/18, 03/18, 15/18 i 04/20) d o n o s i  
 

O D L U K U 
o javnim priznanjima Općine Poličnik 

za 2020. godinu 
 

Članak 1. 
 

Općinsko vijeće dodjeljuje priznanja: 
 

Za „NAGRADU OPĆINE“  

• BOĆARSKI KLUB RUPALJ, zbog izvanrednog sportskog uspjeha u 
natjecanju- osvajanje 1. mjesta u 1. županijskoj boćarskoj ligi i plasman u 3. 
Hrvatsku boćarsku ligu  

• KUGLAČKI KLUB POLIČNIK, zbog promicanja sporta i predstavljanja 
Općine Poličnik u državi i inozemstvu te zbog osvojenog četvrtog mjesta u 
sezoni 2019./2020. u drugoj hrvatskoj ligi Jug 

• MARIJANA BARIĆ, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić, zbog 
posjedovanja izvanrednih sposobnosti upravljanja kvalitetom pružanja usluga, 
izgrađenog sustava vrijednosti i stavova te posjedovanja kompetencija za 
uspješno vođenje ustanove, ravnateljica je u četvrtom mandatu te iza sebe ima 
bogato radno iskustvo. 

 

 

Za „ZAHVALNICU OPĆINE“ 

• Lana Alić, OŠ Poličnik,  za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
• Luka Kevrić OŠ Poličnik,  za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
• Lucija Kovačević, OŠ Poličnik,  za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
• Anđela Strika, OŠ Poličnik, za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
• Ivana Ukalović, OŠ Poličnik,  za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
• Lucija Zdrilić, OŠ Poličnik, za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
• Nika Bukvić, OŠ Poličnik, za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
• Eni Buljat, OŠ Poličnik, za  odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
• Lana Kevrić, OŠ Poličnik, za  odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
• Ana Kristina Proroković, OŠ Poličnik za  odličan uspjeh u osnovnoškolskom 

obrazovanju, 
• Marija Zubčić, OŠ Poličnik za  odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
• Laura Surać, OŠ Smiljevac, za  odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
• Iva Surać, OŠ Smiljevac, za  odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
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Članak 2. 
 

Dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 5.000,00 kn ravnateljici Dječjeg vrtića Zvončić, 
Marijani Barić, dok se učenicima osnovnih škola za odličan uspjeh u osnovnoškolskom 
obrazovanju dodjeljuje novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn. 
 

 

Članak 3. 
 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Poličnik“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

 
PREDSJEDNIK 

Darijo Buljat 
 
 
 
KLASA: 061-06/20-01/1 
URBROJ: 2198/06-01-20-16 
Poličnik,  17. kolovoza 2020. 

 
 
 
 
 
 

 

 
      

 
      
 


