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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 28. sjednici održanoj dana 28. veljače 
2020. godine na temelju članka 38. 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,  19/13 
i 137/15),  članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Poličnik („Službeni glasnik 
Općine Poličnik“ broj 08/18) i članka 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 
Poličnik“, broj 02/18, 03/18 i 15/18 ) donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o izmjeni i dopuni Odluke 

o izboru predsjednika i  članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  
Općinskog  vijeća Općine Poličnik 

 
 

Članak 1. 
 

         Članak 2. Odluke (“Službeni glasnik Općine Poličnik broj 09/17 ) mijenja se i sada  
glasi: 
 

 
         U Komisiju  se biraju: 
 
              1. Roberto Surać,                  predsjednik 
              2. Nada Lončar,                         član       
              3. Elvis Alić,                               član      
 
 

Članak 3. 
 

         Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave  u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

         
Predsjednik 

Darijo Buljat 

                            
 
KLASA:  021-05/17-01/2 
URBROJ: 2198/06-01-20-5 
Poličnik,  28. veljače 2020. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na  28. sjednici održanoj dana 28. veljače 2020.  

godine, na temelju članka 35 stavka 1. točke 1. 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 38. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik 
Općine Poličnik " br. 02/18, 03/18 i 15/18), donijelo je  

 

 

 

STATUTARNU  O D L U K U 

o izmjenama i dopunama  

Statuta Općine Poličnik 

 

 
 

Članak 1. 
U Statutu Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik " br. 02/18, 03/18 i 15/18) u 
članku 17. stavak 3. riječi ''središnjeg tijela državne uprave'' zamjenjuje se riječima ''tijela 
državne uprave''. 
 

Članak 2. 
U članku 21. stavku 1. riječi ''središnjem tijelu državne uprave'' zamjenjuje se riječima ''tijelu 
državne uprave''. 
U stavku 2. riječi ''središnje tijelo državne uprave'' zamjenjuje se riječima ''tijelo državne 
uprave''. 
U stavku 3. riječi ''središnje tijelo državne uprave'' zamjenjuje se riječima ''tijelo državne 
uprave''. 
 

Članak 3. 
U članku 22. stavku 4. riječi ''središnje tijelo državne uprave'' zamjenjuje se riječima ''tijelo 
državne uprave''. 
 

Članak 4. 
U članku 34. stavak 4. riječi ''središnjeg tijela državne uprave'' zamjenjuje se riječima ''tijela 
državne uprave''. 
 

Članak 5. 
U članku 36. stavak 2. riječi ''predstojniku Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji'' 
zamjenjuje se riječima ''nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt''. 
 

Članak 6. 
U članku 50. stavku 1. riječi ''središnjeg tijela državne uprave'' zamjenjuje se riječima ''tijela 
državne uprave''. 
U stavku 2. riječi ''središnjeg tijela državne uprave'' zamjenjuje se riječima ''tijela državne 
uprave''. 
 

Članak 7.  
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U članku 55. stavku 1. riječi ''predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji'' 
zamjenjuje se riječima ''nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt''. 
 

Članak 8. 
U članku 61. stavak 1. riječi ''poslova državne uprave'' zamjenjuje se riječima ''povjerenih 
poslova državne uprave''. 
 

Članak 9. 
U članku 74. stavku 2. riječi ''uredu državne uprave'' zamjenjuje se riječima '' upravnom tijelu 
u županiji''. 

Članak 10. 
U članku 90. stavku 1. riječi ''središnjeg tijela državne uprave'' zamjenjuje se riječima ''tijela 
državne uprave''. 
 

Članak 11. 
U članku 100. riječi ''Ured državne uprave u Zadarskoj županiji i '' te riječ ''središnja'' brišu se.  
  

Članak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Poličnik''. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

 
Predsjednik 
 

                    Darijo Buljat 
 
 
 
 

 
KLASA: 012-03/17-01/1 
URBROJ: 2198/06-01-20-8 
Poličnik, 28. veljače 2020. godine       
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na  28. sjednici održanoj dana 28. veljače 2020. 
godine, na temelju članka 7. i članka 12. Zakona o ustanovama ( ,, Narodne novine'' br. 76/93, 
29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 38. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine 
Poličnik " br. 02/18, 03/18 i 15/18), donijelo je  
 

O D L U K U 
o osnivanju ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik 

 
 

Naziv i sjedište ustanove  
 

Članak 1. 

Ovom odlukom Općina Poličnik ( u daljnjem tekstu Osnivač) osniva ustanovu pod nazivom 
Centar za razvoj i edukaciju Poličnik ( u daljnjem tekstu Centar). 
 
Djelatnost Centra 
 

Članak 2. 
Djelatnost Centra je: 
- razvoj malog i srednjeg poduzetništva i jačanje gospodarske aktivnosti temeljenu na 
pčelinjim proizvodima 
- omogućavanje pristupa visokokvalitetnim uslugama kroz organiziranje radionica, seminara, 
stručnih treninga, konferencija, sajmova, izložbi, okruglih stolova i javnih predavanja 
- generiranje i razvijanje znanja o pčelinjim proizvodima kao potencijalu poslovanja u 
području prehrambene, farmaceutske, kozmetičke i drugih industrija 
- omogućavanje i unapređivanje transfera znanja poduzetnicima u svim njihovim razvojnim 
fazama 
- poticanje i pomaganje ulaska u svijet poduzetništva svima koji imaju potencijal ili afinitet 
prema pokretanju vlastitog poduzetničkog poduhvata te jačanje postojećih poduzetnika 
- pružanje konkretnih i praktičnih usluga vezanih za proizvodnju i obradu/preradu meda i 
voska 
- pružanje usluga punionice meda, kemijskog i mikrobiološkog laboratorija, obavljanje raznih 
analiza i razvoj proizvoda te pružanje drugih specijalističkih usluga 
- praćenje strategije nacionalne i EU razine te usklađivanje dokumenata lokalne razine sa 
strategijama pametne specijalizacije  
-koordiniranje i praćenje provedbe Strategije, programa i akcijskih planova provedbe pametne 
regionalne specijalizacije 
-jačanje financijskih i ljudskih resursa za provedbu politike i programa pametne regionalne 
specijalizacije kao i radi njihova aktivnog uključivanja u osmišljavanje i provedbu programa i 
mjera pametne regionalne specijalizacije  
-usklađivanje rada postojećih institucija u svrhu kvalitetnije provedbe novih programa i mjera 
razvoja, uključivanje u tehnološke platforme razvoja te poticanje novih gospodarskih 
investicija 
- koordinacija i vođenje poslova vezanih uz projekte za razvoj centara kompetencija, 
uspostava centara kompentencija u specifičnom tematskom području i grani kompetencije 
utvrđenim kroz proces pametne specijalizacije 
- sudjelovanje u izradi razvojnih i strateških projekata statističkih regija više razine  
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- potpora i provedba vlastitih, ugovornih i kolaborativnih razvojnih i industrijskih 
(primijenjenih) istraživanjima i njihovoj komercijalizaciji 
- potpora i savjetovanje u zaštiti i upravljanju intelektualnim vlasništvom unutar specifičnog 
tematskog područja i grane kompetencije 
- poticanje inovacija i inovativnosti poslovnog sektora i njegovo povezivanje s obrazovnim, 
istraživačkim i znanstvenim institucijama te poticanje tehnološkog transfera i 
komercijalizacije rezultata istraživanja 
- razvijanje novih proizvoda i tehnologija, te unaprjeđenje proizvodnih procesa u cilju 
povećanja konkurentnosti poduzeća 
- priprema i sudjelovanje u razvojnim i stručnim projektima, eksperimentalni razvoj, pilot 
proizvodne linije i izrada prototipova 
- tehnička i savjetodavna pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje 
usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva 
- izrada projektne dokumentacije za apliciranje na sredstva iz EU fondova, Svjetske banke i 
ostalih nacionalnih i međunarodnih fondova 
- poticanje međunarodne suradnje i umrežavanje u nacionalne i međunarodne inovacijske 
sustave i tehnološke platforme 
- podrška internacionalizaciji I&R ( priprema i provedba plana za nove proizvode i usluge u 
području pčelinjih proizvoda) 
- savjetodavne usluge, izrada poslovnih planova, investicijske i tehnološke dokumentacije, 
stručna pomoć pri uspostavljanju i razvoju inovativno usmjerenih poduzeća te pred-
inkubacijsku podršku ( inovacijska tvornica) 
- ispitivanje kvalitete i certifikacija 
- dizajn 
- marketing i istraživanje tržišta 
- odnosi s javnošću (PR) i promidžba 
- brendiranje 
- izdavačka djelatnost 
- pružanje nastavnih programa u suradnji s obrazovnim ustanovama, kao i programa 
cjeloživotnog učenja 
- pružanje usluga najma prostora za inkubaciju tvrtki i cooworking ( zajedničkog radnog) 
prostora 
 
Djelatnost iz stavka 1. ovog članka ne obavlja se radi stjecanja dobiti. 
Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Centar može obavljati i druge djelatnosti koje služe 
obavljanju upisanih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz 
upisanu djelatnost. 
Centar može imati jednu ili više podružnica ( odjel, centar, zavod i sl.) 
 
Tijela Centra 
 

Članak 3. 

Tijela Centra su Upravno vijeće ustanove i ravnatelj Centra. 
Statutom se može urediti osnivanje podružnica, fakultativnih, savjetodavnih stručnih tijela 
unutar specifičnih tematskih područja i grana kompetencija. 
 

Članak 4. 
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Upravno vijeće Centra upravlja Centrom. 
Upravno vijeće Centra čini 3 ( tri) člana. 
Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava općinski načelnik. 
Postupak predlaganja i imenovanja predsjednika i članova Upravnog vijeća, te način rada i 
odlučivanja uređuje se Statutom Centra i Poslovnikom o radu Upravnog vijeća. 
Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Centra imenuju se na 4 (četiri) godine. Iste osobe mogu 
biti ponovno imenovane za predsjednika, odnosno člana Upravnog vijeća.  
Upravno vijeće donosi odluke i druge akte iz svoje nadležnosti, većinom glasova svih članova 
Upravnog vijeća. 
 

Članak 5. 
Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove: 

- donosi Statut, uz suglasnost općinskog načelnika, 
- donosi godišnji program rada i razvoja i nadzire njihovo izvršavanje, 
- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,  
- donosi druge opće akte 
- daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima 
- donose odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju pojedinačne vrijednosti nekretnina i 

pokretnina u vlasništvu i druge imovine iznad 200.000,00 do 500.000,00 kuna 
samostalno, a iznad tog iznosa uz suglasnost nadležnog tijela općine 

- donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, 
- donosi odluku o rasporedu viška prihoda odnosno pokriću manjka prihoda po 

godišnjem izvješću, uz suglasnost općinskog načelnika, 
- raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava ravnatelja,  
- odlučuje o pitanjima koja se odnose na upravljanje, a za koje nije propisana nadležnost 

ravnatelja,  
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđena zakonom i ovim Statutom. 
Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim uređuje pitanja iz djelokruga njegovog 
rada nisu regulirana zakonom, ovom Odlukom i Statutom.  
 

Članak 6. 
Voditelj Centra je ravnatelj.  
Ravnatelja imenuje i razrješava upravno vijeće. 
Postupak imenovanja ravnatelja provodi se na temelju javnog natječaja na način propisan 
zakonom i Statutom Ustanove. 
Uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj Ustanove, način njegova izbora, poslovi i ovlasti 
ravnatelja pobliže se određuju Statutom Centra. 
Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.  
Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan, na način i pod 
uvjetima propisanim zakonom i Statutom Ustanove. 
 

Članak 7.  
Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:  
- organizira i vodi rad i poslovanje Centra 
- zastupa i predstavlja Centar 
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra 
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- donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju pojedinačne vrijednosti nekretnina i 
pokretnina u vlasništvu i druge imovine do 200.000,00 kuna, 

- utvrđuje prijedlog programa rada Centra i prijedlog financijskog plana za sljedeću 
kalendarsku godinu sa projekcijama, 

- daje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća za 
prethodnu kalendarsku godinu 

- zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim 
tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, 

- odgovara za zakonitost rada Centra, 
- vodi stručni rad Centra i odgovoran je za stručni rad Centra 
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, ovim 

Statutom i drugim općim aktima Centra.  
 
Opći akti Centra 
 

Članak 8. 
Opći akti Centra su:  

- statut 
- pravilnici 
- poslovnici 
- odluke kojima se na opći način uređuju pojedina pitanja djelatnosti Centra 
- drugi opći akti sukladno zakonu, ovoj Odluci i Statutu Centra. 

Statut ustanove donosi upravno vijeće uz suglasnost općinskog načelnika. 
Statutom Centra pobliže se utvrđuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih 
tijela Centra, način raspolaganja s dobiti odnosno viškom prihoda ako se ostvari, te druga 
pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove. 
 

Imovina Centra i odgovornost za njegove obveze 

 
Članak 9. 

Imovinu Centra čine stvari, prava i novčana sredstva koja su:  
- pribavljena od Osnivača 
- stečena radom i poslovanjem Centra sukladno Zakonu 
- pribavljena iz drugih izvora. 

Sredstava za rad Centra osiguravaju se iz sredstava Općinskog proračuna Općine Poličnik, te 
iz drugih izvora u skladu sa zakonom.  
Ustanova može stjecati sredstva obavljanjem djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, a u skladu sa 
Zakonom.  
 

Članak 10. 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Centar ostvari dobit odnosno višak prihoda, uporabljuje se 
isključivo za obavljanje i razvoj djelatnost Centra, a odluku o raspolaganju s dobiti donosi 
Upravno vijeće Centra. 
 

Članak 11. 

Centar odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. 
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Općina Poličnik solidarno i neograničeno odgovara za obveze Centra. 
Centar može preuzeti obveze na teret općinskog proračuna tekuće godine samo za namjene i 
do visine utvrđene općinskim proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim 
propisima utvrđeni uvjeti. 
Ustanova može preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevanju plaćanje u sljedećim 
godinama uz suglasnost općinskog načelnika, a na prijedlog Upravnog odjela za financije, 
proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove. 
Odredbe iz stavka 3. i 4. ovog članka ne odnose se na projekte sufinancirane iz sredstava 
Europske unije.  
 

Članak 12. 

Ravnatelj Centra ne može bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća steći, opteretiti ili 
otuđiti nekretninu i drugu imovinu Centra čija je vrijednost veća od 200.000,00 kuna. 
O raspolaganju imovinom Centra vrijednosti iznad 200.000,00 kuna do 500.000,00 kuna 
odlučuje Upravno vijeće samostalno, a preko tog iznosa Upravno vijeće uz suglasnost 
nadležnog tijela općine.  
 

Javnost rada Centra 

Članak 13.  

Centar djelatnost iz članka 2. ove Odluke obavlja javno. 
Centar je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela 
djelatnosti za koju je osnovana na način određen Statutom sukladno zakonu i ovoj Odluci kao 
i građane, pravne osobe i druge korisnike pravodobno i na pogodan način obavještavati o 
uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je Centar 
osnovan. 
Centar je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i načinu pružanja 
usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti. 
 

Prijelazne i završne odredbe 

 
Članak 14. 

Općinski načelnik Općine Poličnik imenovat će članove Upravnog vijeća Centra u roku od 30 
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 15.  

Upravno vijeće Centra donijeti će Statut Centra sukladno zakonu i ovoj Odluci u roku od 15 
dana od dana imenovanja.  
Upravno vijeće pokrenut će postupak imenovanja ravnatelja u roku od 6 mjeseci od dana 
upisa Centra u sudski registar uz mogućnost produžetka roka na još 6 mjeseci. 

 
Članak 16.  

Do imenovanja ravnatelja Centra općinski načelnik će imenovati privremenog ravnatelja. 
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Članak 17.  

Upravno vijeće Centra će u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom Centra, u roku od 
60 dana od dana upisa Centra u sudski registar, donijeti opće akte Centra. Akt o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Centra, akt o radu, plaćama i naknadama zaposlenika, akt o 
financijskom poslovanju i računovodstvu, te druge opće akte određene zakonom i Statutom 
Centra.  
 

Članak 18.  

Centar počinje s radom nakon upisa u sudski registar. 
 
 
 

Članak 19. 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 
 

    PREDSJEDNIK 
 

                           Darijo Buljat 
 
KLASA: 302-01/20-01/1 
URBROJ: 2198/06-01-20-1 
Poličnik, 28. veljače 2020. godine       
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 28. sjednici održanoj dana 28. veljače 

2020. godine na temelju članka  3. st. 2. i čl. 7. st. 2. Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17) i  
članka  32. Statuta Općina Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 02/18, 03/18 i 
15/18)      d o n o s i 
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava političkim strankama u  Općinskom vijeću Općine Poličnik  

za 2020. godinu  
 

Članak 1. 
  

Ovom Odlukom utvrđuje se  način i postupak raspodjele i isplate sredstava za 2020. 
godinu koja se u proračunu Općine Poličnik osiguravaju za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Poličnik (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće). 
 

Članak 2. 
 

Pravo na raspodjelu sredstava za redovito godišnje financiranje imaju one političke 
stranke koje imaju vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni članovi Općinskog vijeća koji 
budu izabrani sa nezavisne liste. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj 
pojedinoj političkoj stranci i nezavisnoj listi pripadaju sredstva razmjerno broju njenih 
članova u Općinskom vijeću u trenutku konstatiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj 
političkoj stranci pripada i pravo na uvećanu naknadu u visini od 10%. 

Članak 3.  
 

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

2.420,00 kuna godišnje. 
Članak 4.  

 
Sukladno članku 3. političkim strankama raspoređuju se sredstva osigurana u 

proračunu Općine Poličnik za 2020. godinu u iznosima kako slijedi: 
 

 
SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA OD 2017. – 2021. 

Stranka Br.  članova u 

vijeću 
Od toga 

žene 
Isplata za 2019. 
godinu 

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)  

Narodna stranka- REFORMISTI – 
REFORMISTI 

11 1 24.420,00 kn 

Moderna demokratska snaga – MODES                           1 - 2.200,00 kn 
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Stranka hrvatskog zajedništva - SHZ 
Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević – 
HSP AS   

1 - 2.200,00 kn 

 
 

Članak 5. 
 

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

 
Članak 6. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 

Predsjednik 

         Darijo Buljat  
KLASA:         402-08/20-01/2 
URBROJ:       2198/06-02-20-2 
Poličnik,     28. veljače 2020.  
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 28. sjednici održanoj dana 28. veljače 
2020. godine, na temelju članka 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne 
Novine“ broj 52/18), članka 35.st.8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 
38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i  članka  32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik 
Općine Poličnik“ broj 02/18, 03/18 i 15/18)      d o n o s i 

 
 

P L A N 
UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM 

OPĆINE POLIČNIK  ZA 2020. GODINU 
 
 

Članak 1. 
Planom upravljanja i raspolaganja imovinom za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Planom) 
utvrđuje se godišnji plan upravljanja i raspolaganja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu 
Općine Poličnik  i to za: 

1. građevinsko zemljište 
2. poslovne prostore 

čijom bi se provedbom povećala učinkovitost upravljanja i raspolaganja nekretninama. 
 
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINE 
 

Članak 2. 
Građevinsko zemljište koje sukladno Prostorno planskoj dokumentaciji, nije 

namijenjeno za zadovoljavanje potreba Općine može se prodavati temeljem obrazloženog 
prijedloga fizičkih ili pravnih osoba, a po postupku utvrđenom Zakonom i općim aktima 
Općine. 

Zemljište iz stavka 1. prodaje se u pravilu putem natječaja i na temelju procjene tržišne 
vrijednosti utvrđene od strane ovlaštenog sudskog vještaka, a bez postupka javnog 
nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda samo u izuzetnim slučajevima utvrđenim Zakonom 
ili Odlukom o stjecanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine. 
 

Članak 3. 

U 2020. godini planira se: Iznos: 
-       prodaja građevinskog neizgrađenog zemljišta  4.000.000,00 kn 
− Groblje Poličnik Gornji – izvlaštenje zemljišta 130.000,00 kn 
− izgradnja ogradnog zida Groblja  Poličnik 200.000,00 kn 
− Izgradnja nogostupa u Murvici 50.000,00 kn 
− Izgradnja nogostupa  Murvica Gornja – Poslovna zona 

Grabi 
100.000,00 kn 

− Izgradnja nogostupa  u Visočanima 50.000,00 kn 
− Asfaltizacija nerazvrstanih cesta  u Dračevacu Ninskom  75.000,00 kn 
− Asfaltizacija  nerazvrstanih cesta u Murvici 200.000,00 kn 
− Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Murvici Gornjoj  150.000,00 kn 
− Asfaltizacija  nerazvrastanih cesta u Poličniku 100.000,00 kn 
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− Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Suhovarima  50.000,00 kn 
− Asfaltizacija  nerazvrastanih cesta u Visočanima 50.000,00 kn 
− Asfaltizacija  nerazvrastanih cesta u Briševu 50.000,00 kn 
− Uređenje ulaza u Poličnik I. faza 100.000,00 kn 
− Rekonstrukcija mosta u Briševu 70.000,00 kn 
− Izgradnja javne rasvjete u Briševu  50.000,00 kn 
− izgradnja javne rasvjete u Dračevacu Ninskom 50.000,00 kn 
− izgradnja javne rasvjete u Murvici 50.000,00 kn 
− izgradnja javne rasvjete u Poličniku  70.000,00 kn 
− izgradnja javne rasvjete u  Ruplju  50.000,00 kn 
− izgradnja javne rasvjete u  Suhovarima 50.000,00 kn 
− izgradnja javne rasvjete u Visočanima 50.000,00 kn 
− Izgradnja javne rasvjete u Lovincu 20.000,00 kn 
− Izgradnja javne rasvjete u Gornjem Poličniku 20.000,00 kn 
− Vodovodna mreža Murvica 150.000,00 kn 
− Vodovodne mreža Briševo 50.000,00 kn 
− Vodovodna mreža Poličnik 150.000,00 kn 
− Vodovodna mreža Suhovare 50.000,00 kn 
− Rekonstrukcija glavnog vodovodnog pravca Lovinac 1.000.000,00 kn 
− Izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni 

Mazija JI 
1.000.000,00 kn 

− Izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni  
Murvica 

500.000,00 kn 

− Projektna dokumentacija – Lokalna cesta Poličnik – 
Suhovare (Centar za gospodarenje otpadom) 

50.000,00 kn 

− Projektna dokumentacija – Lokalna cesta Poličnik – 
Visočane (Centar za gospodarenje otpadom) 

250.000,00 kn 

− Projektna dokumentacija –  groblje Poličnik Gornji 25.000,00 kn 
− Projektna dokumentacija – komunalna infrastruktura  - 

Stambena zona Grabi 
100.000,00 kn 

− Projektna dokumentacija – komunalna infrastruktura  - 
Poslovna zona Mazija JI 

100.000,00 kn 

 
 

Članak 4. 
Radi zaštite prava vlasništva Općina  će voditi sudske postupke. 
Postupat će se i za razvrgnuće suvlasništva Općine i drugih osoba na zemljištu. 
 
 
POSLOVNI PROSTORI 

Članak 5. 
Postojeći poslovni prostor treba trajno održavati i voditi brigu i kontrolu, kao i ispunjenja 
obveza zakupoprimaca prostora. U skladu sa zakonskim propisima i općinskim aktima 
raskinuti  ugovor sa zakupoprimaca koji ne izvršava ugovorne obveze. 
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Za održavanje poslovnih prostora u 2020. godini sredstva su predviđena općinskim 
proračunom.  

Članak 6. 
Utvrđuje se da Općina ima reguliran pravni odnos sa korisnicima poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine. 
U 2020. godini treba riješiti pravni odnos s Mjesnim odborima koje koriste poslovni prostor, 
/zaključiti ugovore o korištenju/. 
Za poslovne prostore koji nisu u funkciji poduzimati će se  aktivnosti za njihovo stavljanje u 
funkciju prema utvrđenoj namjeni (davanje u zakup, najam, obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga i drugo).  
 
 
Ceste 

Članak 7. 
Za održavanje i izgradnju nogostupa, poljskih putova, javne rasvjete, asfaltiranja i izgradnju 
cesta, izrada projektne dokumentacije za izradu istih u 2020. godini utrošiti će se sredstva su 
predviđena općinskim proračunom.  
 

Članak 8. 
Ustrojila se jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama u skladu s odredbama Zakona 
o cestama, koja sadržava naziv ili oznaku ceste, opis, duljinu i površinu ceste, te broj 
katastarske čestice i naziv katastarske općine gdje se cesta nalazi, te će se i dalje ažurirati. 
 
 
OSTALO  

Članak 9. 
Ustrojio se i vodi se registar imovine Općine Poličnik koji sadržava popis svih nekretnina čiji 
je vlasnik, suvlasnik ili zajednički vlasnik, odnosno izvanknjižni vlasnik Općina Poličnik 
odnosno ustanove i trgovačka društva čiji je osnivač Općina.  
Registrom imovine Općine Poličnik obuhvatili su se svi podatci o nekretninama propisane 
Uredbom o registru državne imovine te ih kontinuirano i dalje treba usklađivati s podacima o 
nekretninama iz poslovnih knjiga Općine i poslovnih knjiga ustanova i trgovačkih društava 
čiji je Općina osnivač.  
 

Članak 10. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik da donese Odluku o kontinuiranom osiguranju imovine u 
vlasništvu Općine. 
 

Članak 11. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Poličnik. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  

 
 

        Predsjednik  
        Darijo Buljat 
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KLASA: 947-01/20-01/1 
URBROJ:  2198/06-01-20-1 
Poličnik, 28. veljače 2020. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik,  na 28. sjednici održanoj dana 28. veljače 2020.  
godine, na temelju članka  13.stavka 1. Zakona o zaštiti od požara ( Narodne novine broj 
92/10),  Pravilnika o planu zaštite od požara (Narodne novine broj 51/12) i Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za grada Zadra i Općina Poličnik, Bibinje i 
Zemunik Donji,  br. 68922-17 PUZOP – usklađenje 1., od srpnja 2019.g.   i  članka 32. 
Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ 02/18, 03/18 i 15/18) usvojilo je 
 

O D L U K U 
o donošenju Plana zaštite od požara za područje grada Zadra i Općina Poličnik, Bibinje 

i Zemunik Donji 
 

Članak 1. 
Donosi se Plan zaštite od požara za Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu 
Zemunik Donji, u daljnjem, tekstu (Plan zaštite) izrađen od stručnog izrađivača društva 
“ALFA ATEST“ d.o.o. iz Splita, od srpnja 2019.g., izrađen na temelju Procjene ugroženosti 
od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu 
Zemunik Donji – usklađenje 1., br. 68922-17 PUZOP. 
 

Članak 2. 
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Split, Služba civilne zaštite Zadar, Odjel inspekcije dala je pozitivno Mišljenje (Klasa:214-
02/19-14/88, Ur. broj:511-01-371-19-2 od 13. prosinca 2019. godine) da je Plan zaštite  koji 
je izrađene od strane tvrtke “ALFA ATEST“ d.o.o. iz Splita, datirana srpanj 2019. godine, 
izrađeni sukladno propisima, normama i pravilima tehničke prakse, koja se primjenjuju 
temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara i propisima donesenim na temelju zakona 
Na Plan zaštite u dijelu koji je odnosi na tehničke i organizaciju vatrogasne mjere sukladno 
članku 13. Zakona o zaštiti od požara (NN broj 90/2010) Vatrogasna zajednica Zadarske 
županije dala je pozitivno mišljenje, da je ista u skladu s posebnim propisima kojima se 
uređuje područje vatrogastva. 
 

Članak 3. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za 
Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji, izrađenu od društva 
“ALFA ATEST“ d.o.o. iz Splita, datiranu kolovoz 2013. godine Klasa: 214- 01/12-01/06, 
URBROJ:2198/01-2/1-13-15, od 18. prosinca 2013. godine.. 
 

Članak 4. 
Procjena ugroženosti sastavni je dio ove Odluke, neće se objaviti u „Službenom glasniku 
Općine Poličnik“ već će se objaviti na službenoj web stranici Općine Poličnik www.opcina-
policnik.hr. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
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Predsjednik 

Darijo Buljat 

 
Klasa: 214-02/20-01/2  
Ur.broj: 2198/06-01-20-2 
Poličnik, 28.02.2020.g.  
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na 28 sjednici, održanoj dana 28.02. 2020. godine, na 
temelju članka 13., stavak 1. i 7. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10),  
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN broj 35/94, 
110/05 i 28/10) i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ 
02/18, 03/18 i 15/18) usvojilo je  
 

O D L U K U 
o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 

za Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji 
(usklađenje 1.) 

 
 

Člana 1. 
Donosi se Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zadar, Općinu 
Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji,  usklađenje 1., (u daljnjem tekst: procjena 
ugroženosti)  izrađenu od stručnog izrađivača društva “ALFA ATEST“ d.o.o. iz Splita, 
datirana srpanj 2019. godine  

Članak 2. 
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Split, Služba civilne zaštite Zadar, Odjel inspekcije dala je pozitivno Mišljenje (Klasa:214-
02/19-14/88, Ur. broj:511-01-371-19-2 od 13. prosinca 2019. godine) da je Procjena 
ugroženosti  koji su izrađeni od strane tvrtke “ALFA ATEST“ d.o.o. iz Splita, datirana srpanj 
2019. godine, izrađeni sukladno propisima, normama i pravilima tehničke prakse, koja se 
primjenjuju temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara i propisima donesenim na temelju 
zakona 
Na Procjenu ugroženosti u dijelu koji je odnosi na tehničke i organizaciju vatrogasne mjere 
sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara (NN broj 90/2010) Vatrogasna zajednica 
Zadarske županije dala je pozitivno mišljenje, da je ista u skladu s posebnim propisima 
kojima se uređuje područje vatrogastva. 
 

Članak 3. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od 
požara i tehnološke eksplozije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za 
Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji, izrađenu od društva 
“ALFA ATEST“ d.o.o. iz Splita, datiranu kolovoz 2013. godine Klasa: 214- 01/12-01/06, ur. 
broj: 2198/01-1/4-13-7, od 18. prosinca 2013. godine. 
 

Članak 4. 
Procjena ugroženosti sastavni je dio ove Odluke, neće se objaviti u „Službenom glasniku 
Općine Poličnik“ već će se objaviti na službenoj web stranici Općine Poličnik www.opcina-
policnik.hr. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik.“  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
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Predsjednik 

Darijo Buljat 

 
Klasa: 214-02/20-01/1 
Ur.broj: 2198/06-01-20-2 
Poličnik, 28.02.2020.g.  
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Općinsko vijeće Općine Poličnik,  na 28.  sjednici održanoj dana  28. veljače 2020.  
godine, na temelju članka 109., 110.,111. i 113., Zakona o prostornom uređenju (Narodne 
novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Poličnik 
(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ 02/18, 03/18 i 15/18) donosi 

 
O D L U K U 
o donošenju 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
„GROBLJE – GORNJI POLIČNIK“ 

I. TEMELJNE ODREDBE 

I.  
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja „Groblje – Gornji Poličnik“ (u 

daljnjem tekstu Plan). 

Članak 2. 
Urbanistički plana uređenja „„Groblje – Gornji Poličnik“ izradio je Ured ovlaštenog 

arhitekta Nebojša Vejmelka, dipl. ing. arh. iz Zadra. 

Sastavni dio Odluke o donošenju Plana je elaborat Plana koji se sastoji od: 

 

1. TEKSTUALNOG DIJELA - ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

2. GRAFIČKOG DIJELA - KARTOGRAFSKI PRILOZI U MJ 1:1000: 

0. Geodetska podloga 
1. Korištenje i namjena površina 
2.1.  Prometna mreža 
2.2.  Komunalna mreža 
2.3. Elektroopskrbna mreža 
3.  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora 
4. Uvjeti građenja 

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE  

SADRŽAJ 
 

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena 
2.         Uvjeti korištenja, uređenja i način gradnje  
3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, 

telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama 
3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže 

 3.1.1. Parkirališta  
 3.1.2.  Pješačke površine 
 3.2. Uvjeti gradnje elektroopskrbne i telekomunikacijske mreže 
         3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže 
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   4.           Uvjeti uređenja javnih zelenih površina 
5.  Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih 

vrijednosti 
           6. Postupanje s otpadom 

7. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš 
8.  Mjere posebne zaštite 
9.  Mjere provedbe plana 
 
1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena 
 

Članak 3. 
         Namjene pojedinih površina određene su u grafičkom prikazu br. 1 - “Korištenje i 
namjena površina”, a moguća vrsta sadržaja u tekstualnom dijelu plana u poglavlju 3. Plan 
prostornog uređenja – 3.2. Osnovna namjena prostora: 

- groblje – ograđeni prostor groblja unutar kojeg se nalaze pristupna prometnica sa 73 
parkirališna mjesta i obostranim nogostupima, pješačke i servisne površine oko 
mrtvačnice/ispraćajnice i oko grobnih polja sa grobnim redovima, potom 
prostor predviđen za izgradnju mrtvačnice/ispraćajnice, prostor za odlaganje 
otpada te zelene površine oko svih sadržaja. 

                                                  
 
2. Uvjeti korištenja, uređenja i način gradnje  

 
Članak 4. 

 Građevina se može graditi samo u zoni predviđenoj za njenu izgradnju, te u obimu 
definiranom Odredbama ovog plana. 
 

Članak 5. 
           Prostor oko građevine se mora urediti na način i u namjeni kako je definirano 
smjernicama i Odredbama plana, te sukladno široj situaciji. 
         Pristup do građevine bez obzira na namjenu mora biti planiran, projektiran, izveden i 
korišten na način da omogući pristup vatrogasnih vozila. 
 

Članak 6. 
           Za građevinu nije potrebno utvrđivati regulacijski i građevinski pravac. 
 Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost) 
 

Članak 7. 
 Za planiranu građevinu nije potrebno definirati pripadajuću  građevinsku česticu, a 
time ni koeficijente izgrađenosti i iskoristivosti.  
 

 Veličina građevine (visina i broj etaža) 
 

Članak 8. 
         Maksimalna dozvoljena katnost građevine je P+0. 
         Najviša visina građevina može biti 4,0m. 
 
          Smještaj građevina na građevinskoj čestici  
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Članak 9. 
         Građevina se može smjestiti isključivo u planiranoj zoni za njenu izgradnju. 
         Zona izgradnje građevine je definirana u grafičkom dijelu plana i može se koristiti 
maksimalno. 

Članak 10. 
         Položaj i način izgradnje građevine mora zadovoljiti sigurnosne uvjete njene izgradnje i 
korištenja, odnosno korištenja i zaštite prostora u cjelini (protupožarni, sanitarni i sl. uvjeti).  
         Građevina se ne može početi koristiti ako nisu ispunjeni i ostali uvjeti za njeno 
kvalitetno korištenje i to u pogledu uređenja šireg okoliša, priključka na infrastrukturne mreže 
i sl. 
 
            Veličina i oblik površina za ukapanje  

Članak 11. 
 Bruto tlocrtna površina za grobnicu sa 3 lijesa iznosi 2,05 x 2,70 metara, to jest neto 
tlocrtna površina iznosi 1,75 x 2,40 m.  
 Bruto tlocrtna površina za grobnicu sa 6 lijesova iznosi 2,90 x 2,70 metara, to jest neto 
tlocrtna površina iznosi 2,60 x 2,40 m.  
 

Članak 12. 
         Grobni redovi postavljaju se tako da uglavnom imaju pristup sa dvije grobne staze.   

 
         Veličina i površina grobnih redova, grobnih staza te broj grobnica 
 

Članak 13. 
         Na planiranom groblju treba urediti 280 grobnica sa 1284 grobnih mjesta. 
 

Članak 14. 
        Glavne pješačke površine trebaju se popločati kamenom, betonskim opločnicima ili  
asfaltirati. 
        Staze za pristup grobnicama će biti izvedene šljunčane (kameni drobljenac) bez prepreka 
u kretanju ne većeg uzdužnog nagiba od 5% i ne većeg poprečnog nagiba od 1%.  

         Pristupne rampe za prilaz mrtvačnici/ispračajnici i grobnicama savladavaju 
visinsku razliku od 1,2 m te nisu većeg nagiba od dopuštenih 5% (na temelju Pravilnika 
o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 
75/13). Odmorišni podesti su dužine od 150 cm na svakih 6 m dužine rampe. Ogradu i 
rukohvate je detaljnijom projektnom dokumentacijom potrebno uskladiti s Pravilnikom 
o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 
(NN 75/13). Širina pristupnih rampi, uključujući podeste, iznosi 3.4 m, te je u toj širini 
dozvoljeno izvesti potporne zidove, poštivajući uvjet da svjetla širina pristupne rampe u 
tom slučaju ne smije biti manja od 2,5 m.  
 Ako se projektnom dokumentacijom pokaže potreba za povećanjem dužine rampe i 
odmorišnih podesta to je moguće napraviti bez promjene Plana, a sve u skladu s Pravilnikom 
o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 
75/13). 

 
Članak 15. 

         Širina grobnih staza mora biti izvedena na način da se omogući neometano kretanje 
sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa lijesom pokojnika. Uzdužni nagib glavnih 
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grobnih staza treba biti takav da omogući pristup kolicima sa lijesom i ugodno hodanje u 
grobnoj povorci. 
 

Članak 16. 
         Na pješačkim  površinama ne smije biti nikakvih denivelacija. Ukoliko ih ima iste treba 
savladavati vanjskim stubama najveće visine do 15cm, a širine dimenzionirane prema 
prosječnom koraku. Gdje je potrebno običan rubnjak treba zamijeniti kosim radi lakše 
komunikacije pješaka. Sve denivelacije na javnim površinama moraju biti riješene tako da ne 
predstavljaju teškoću pri kretanju za osobe u kolicima ili sa upotrebom štaka i štapa.  
 
 Namjena građevina 
 

Članak 17. 
         U okviru planirane zone izgradnje građevine može se izgraditi objekt 
mrtvačnice/ispračajnice s formiranim ulazom s južne strane groblja. 
 
 
 Oblikovanje građevina 
 

Članak 18. 
         Planirane građevina se mora graditi u čvrstoj gradnji. 
         Krov građevina može biti kosi, u pravilu na dvije vode ili ravni krov. Fasadne površine 
trebaju se izvoditi u kamenu ili žbukati. Dozvoljena je kombinacija kamena i žbuke. Kod 
fugiranja fasade u kamenu ne smiju se isticati fuge, već ih je potrebno svijetlo tonirati. Nije 
dozvoljena izrada fasade u imitaciji kamena ili obljepljivanje fasade pločama od škriljavaca. 
Žbukane fasade se moraju odmah bojati nakon žbukanja i to isključivo u svjetlijim tonovima. 
 Arhitektonski izraz građevine mora biti usklađen sa tradicionalnom arhitekturom 
kraja, a može se ostvariti upotrebom građevinskih i arhitektonskih elemenata (oblika) i detalja 
koje nalazimo u tradicionalnoj arhitekturi. Također se preporuča bar u manjoj mjeri upotreba 
kamena kao tradicionalnog građevinskog materijala. 
Boje pročelja se preporučaju svijetle i pastelnog kolorita i njima se mogu naglasiti određeni 
arhitektonski detalji (npr. ulazni dio, otvori, istake i sl.) ili bijela.  
 Otvori na pročeljima građevina mogu biti standardnih dimenzija (preporuča se većih 
vertikala od horizontala), izrađenih od dobrih materijala otpornih na atmosferilije, koji se u 
pravilu štite sa griljama. Otvori na ostalim građevinama mogu biti i većih dimenzija, 
kvalitetno izrađeni i zaštićeni. Na sve otvore moraju biti ugrađeni pragovi i klupčice, a kod 
građevina sa poslovnom namjenom moraju biti kameni ili od sličnog kvalitetnog materijala. 
 
 Uređenje građevinskih čestica 
 

Članak 19. 
 Za građevinu se neće  formirati građevinska čestica, a njen okoliš će se urediti i izvesti u 
skladu sa uređenjem cijelog prostora koji je obuhvaćen ovim planom. 
 Ove površine moraju biti izvedene od kvalitetnih materijala (kamene ploče ili betonski 
opločnici otporni i postojani na atmosferske utjecaje, asfalt na kolnim površinama) i pravilno i 
kvalitetno izvedene sa dobrim nagibima površina radi odvodnje, te karakteristikama da se 
mogu po njima kretati servisna vozila (protupožarna, dostavna…). 
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Članak 20. 
         Površine zaštitnog i ukrasnog zelenila moraju biti usklađene sa ostalim sadržajima na 
čestici, te će imati ukrasni karakter. 
 
 
      3.   Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, 

telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama 
 

Članak 21. 
         Ovim Planom propisuju se uvjeti za utvrđivanje koridora, trasa i površina prometnih i 
drugih infrastrukturnih sustava i pripadajućih građevina, te određuje njihov položaj u prostoru 
u grafičkim prilozima Plana. 
 

Članak 22. 
         Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu se izvoditi po fazama realizacije, s time da 
sve faze moraju u okviru jedinstvenog projekta činiti funkcionalnu cjelinu. 
        Prilikom gradnje pojedinih infrastrukturnih sustava i građevina potrebno je, u zoni 
obuhvata, istovremeno izvršiti i gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija. 
 
 
 3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže 

  
Članak 23. 

         Izgradnja cestovne mreže mora se izvesti prema grafičkom prilogu Plana (list 2.1. 
Prometna mreža). Odstupanja od planiranih koridora pojedinih cestovnih pravaca moguća su 
radi bolje prilagodbe lokacijskim uvjetima. 
 

Članak 24. 
         Za planiranu izgradnju ceste, odnosno parkirališta unutar obuhvata ovog Plana 
predviđen je poprečni profil kolne trake ukupne širine 6,0 m (sastoji se od dva prometna traka 
širine 3,00 m) te obostranih redova parkirališnih mjesta širine 5,5 m.  

 
Članak 25. 

         Prilikom projektiranja i izgradnje planirane cestovne mreže moraju se primijeniti 
minimalni radijusi potrebni za prometovanje vozila.   
         Nivelete cestovne mreže moraju se prilagoditi potrebama planiranih sadržaja i 
postojećem terenu. Sav iskopani materijal treba koristiti za nasipanje i poravnanje postojećeg 
terena. 
        Sve prometne površine moraju se izvesti s odgovarajućim uzdužnim i poprečnim 
padovima kako bi se oborinske vode što prije odvele s istih. 
 

Članak 26. 
         Kolnička konstrukcija svih cestovnih mreža mora se dimenzionirati obzirom na veličinu 
prometnog opterećenja, nosivost temeljnog tla, klimatske i druge uvjete.  
       Gornji nosivi sloj kolnika mora se izvesti kao kolnička konstrukcija fleksibilnog tipa koja 
se sastoji od sloja mehanički nabijenog sitnozrnatog kamenog materijala, od bitumeniziranog 
nosivog sloja i od habajućeg sloja od asfaltbetona. Debljina ovih slojeva mora biti takva da 
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kolnička konstrukcija podnese propisano osovinsko opterećenje, što treba odrediti prilikom 
izrade glavnih projekata za pojedine prometne površine. 
         Osiguranje ruba kolnika treba izvesti tipskim rubnjacima.  
         Svi potrebni radovi na izradi kolničke konstrukcije kao i kvaliteta primijenjenih 
materijala moraju biti u skladu s HR normama i standardima. 

Cestovna mreža mora se opremiti prometnom signalizacijom prema postojećem 
Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.  

3.1.1.  Javna parkirališta 
 

Članak 27. 
Na području obuhvata ovog Plana planirane javne parkirališne površine su u sklopu 

groblja. 
           Ukupno moguć smještaj iznosi  maksimalno 73 parkirališnih mjesta. 
 

Članak 28. 
         Definirano prometno rješenje može se izmijeniti bez potrebe izmjene ovog Plana, ali uz 
uvjet prethodne izrade odgovarajuće projektne dokumentacije u kojoj će se obraditi rješenje 
cestovne mreže i za šire okolno područje naselja Pašman. 
 
 3.1.2.  Pješačke površine 
  

Članak 29. 
         Dio planiranih pješačkih površina moraju biti površinski obrađene sa čvrstim 
materijalima poput kvalitetnih kamenih ploča, betonskih opločnika ili se mogu asfaltirati. 
Izvedba navedenih površina mora također biti kvalitetna, sa dobrim nagibima slivnih površina 
i dobro pripremljenom podlogom. Izbor materijala za popločenje svih pješački površina se 
mora vršiti pažljivo kako bi se osim kvalitete izabrani materijal i svojom estetikom prilagodio 
autohtonim prirodnim i građevinskim materijalima lokacije i šireg urbanog prostora. 
 

Članak 30. 
Na pješačkim površinama može se ugraditi urbana oprema poput klupa, koševa za 

smeće, informativnih panoa i sl. Zelene površine moraju biti zasađene ukrasnim zelenilom i 
primjerno održavane i njegovane. 

 
3.2. Uvjeti gradnje elektroopskrbne i telekomunikacijske mreže 

 
ELEKTROENERGETSKA MREŽA 

 
Članak 31. 

A. Niskonaponska mreža 
 

Procjena predviđenog konzuma potrošnje zone obuhvata UPU ''GROBLJE GORNJI 
POLIČNIK'' ( nadalje: UPU ) je reda veličine 15kW, što determinira niskonaponski 
priključak, sukladno tehničkim uvjetima HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA ZADAR. 
 

Priključak zone obuhvata UPU na niskonaponsku elektro mrežu je u ormaru PMO-HEP, 
koji se pozicionira unutar zone obuhvata ovog UPU ( usuglašeno sa investitorom groblja ), do 
građevine  groblja. Ormar PMO-HEP je priključno-mjerni ormar ( vlasništvo HEP-a ), iz 
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kojeg se napaja  korisnički razdjelni ormar groblja Gornji Poličnik RO-G, pozicioniran unutar 
građevine groblja. 
 

Predviđeni konzum potrošnje zone obuhvata plana  vezan je za broj i tip priključaka 
trošila unutar zone obuhvata, što ukljućuje trošila u sklopu građevine groblja, te vanjsku 
rasvjetu groblja. Trošila u sklopu građevine groblja spadaju u standardna trošila poslovnih 
prostora ( uredska i PC oprema, unutarnja rasvjeta, klima uređaji, hladnjak, aparat za kavu i 
slično... ). Vanjska rasvjeta groblja ne doprinosi značajnije ukupnoj potrošnji, s obzirom da se 
predviđa  u LED tehnologiji izvora svjetlosti, odnosno da je potrošnja po rasvjetnom mjestu 
reda veličine 10-30W ( građevina i vanjska stupna rasvjeta ). Potrošnja moguće podne vanjske 
rasvjete ( opcija po izboru projektanta ), je zanemariva. 
 

Ukupno je unutar zone obuhvata UPU predviđena je instalirana snaga od cca 15 kW. Na 
instaliranu snagu može se primjeniti  faktor potražnje za trošila 0,8, faktor snage osϕ=0,9 , te 
faktor istodobnosti fi=0,7, pa dobivamo procjenjenu potrošnju električne energije unutar zone 
obuhvata UPU od cca          5-7kW. 
 

Sustav razdjela je TN-C-S. Zaštitu od previsokog napona dodira ostvariti uređajem za 
automatski isklop struje kvara. 
 

B. Vanjska  rasvjeta 
 

Priključak planirane opće vanjske rasvjete zone obuhvata UPU izvesti će se iz  
razdjelnog ormara  RO-G, smještenog unutar građevine, a prema elektrotehničkom projektu 
građevine.  Opća vanjska rasvjeta zone obuhvata UPU adekvatna je prostoru i namjeni zone 
obuhvata ovog UPU, odnosno širini prometnice unutar zone obuhvata, te konfiguraciji i 
veličini parkirališta. Predviđeni su niski rasvjetni stupovi 1-3m visine, i  ugradbene podne 
svjetiljke ( opcija ), sa izvorom svjetlosti snage do 20W, sa usmjerenjem prema dolje ( prema 
prometnici, zelenoj površini, parkirališnom prostoru ). Vanjska rasvjeta umrežena je 
podzemnim kabelima, uz koje se polaže uzemljivač sustava vanjske rasvjete ( izbor rasvjetnih 
stupova, svjetiljki, tipa i presjeka vodiča kabela te uzemljivača, predmet su glavnog 
elektrotehničkog projekta ). 
 

Vanjska rasvjeta prostora uz građevinu groblja, dijelom se rješava u sklopu 
elektrotehničkog projekta građevine,  na pročeljima građevine. 
Imajući u vidu specifičnost namjene zone obuhvata ovog UPU ( groblje ), vanjska stupna 
rasvjete  obuhvaća prometnicu, parkiralište te prostor ispred i u okruženju građevine groblja. 
 

Prijedlog ovog UPU je da karakteristika rasprostiranja svjetiljke stupne vanjske rasvjete 
zone obuhavata, bude asimetrična ( cut-off ): 
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Prijedlog ovog UPU  za opciju vanjske rasvjete pješačkih staza, zelenih površina i 
pojedinih mikrolokacija u prostoru groblja, je podna ugradbena svejetiljka, jednosmjerna ili 
dvosmjerna, prema poziciji ugradnje: 

    
 

Elektrotehničkim projektom biti će definirana vanjska  rasvjeta zone obuhvata UPU, 
uključivo izbor svjetiljke  za pojedine namjene, pozicije unutar zone obuhvata, te upravljanje 
vanjskom rasvjetom. 

 
C. Zaštita od atmosferskog pražnjenja 

 
Radi zaštite instalacije rasvjete od udara munje i atmosferskih pražnjenja, duž trase 

kabela polaže se uzemljivač. Kao zaštitni uzemljivač  u iskopani zemljani rov, na sloj 
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posteljice od rahle zemlje pomiješane sa ilovačom, polaže se golo bakreno uže Cu50mm2, ili 
pocinčana traka FeZn25x4mm, na dubini od cca 50cm. Za zaštitu od atmosferskih pražnjenja,  
služi ukupna  LPS ("gromobranska instalacija"), koju čine: 
 

- hvataljke ( čelični rasvjetni stupovi ) 
- uvodnici ( izvod golog bakrenog užeta od uzemljivača do čeličnog stupa ) 
- odvodi tj. uzemljivač ( bakreno uže Cu 50mm2) 

 
Svi stupovi vanjske rasvjete imaju funkciju "hvataljke", u zaštiti od atmosferskih 

pražnjenja. Od atmosferskog pražnjenja posebno se štiti  dominirajući ‘’totem’’ sa križem, u 
sklopu građevine groblja. 

 
 

D. Kabelski kanal u zemljištu 
 

Za polaganje kabela u razdjelu vanjske rasvjete, unutar zone ovog UPU radi se iskop 
kabelskog rova dubine 0,6 m, odnosno dubine 1m ispod prometnice. Iskop se radi strojno i 
ručno ( kod križanja ili približavanja sa instalacijama vodovoda, kanalizacije ili 
telekomunikacija ). Prije početka zemljanih radova, potrebno je ispitati eventualno postojanje 
drugih instalacija na predviđenim trasama iskopa, te onda iskolčiti trase iskopa. 
 

Na prijelazu preko prometnice, na dno kabelskog rova, na prethodno položenu 
posteljicu od pijeska ili rastresite zemlje, polaže se energetska cijec PVC110mm, kroz koju se 
polaže napojni kabel i uzemljivač. U pravilu se polaže i rezervna cijev, za moguće naknadne 
potrebe. 

Na dno kabelskog kanala polaže se posteljica od pijeska, mljevenog kamena ili 
rastresite zemlje, debljine 10cm. Isti sloj posteljice polaže se nakon polaganja kabela i 
uzemljivača. Na gornji sloj posteljice polaže se mehanička zaštita kabela, kao što je pvc 
štitnik, opeka ili mreža. U kabelski kanal polaže se i pvc traka upozorenja ''POZOR-
ENERGETSKI KABEL'', na niveleti rova 0-30cm. 
  

Najniža temperatura kabela sa vanjskim PVC plaštom pri polaganju preporučljiva je do 
+5ºC, odnosno do -5ºC za polaganje kabela s vanjskim plaštem od polietilena (PE), kao i za 
montažu spojnica i završetaka. Za slučaj polaganja kabela pri nižim temperaturama kabel 
treba prethodno ugrijati. 
 

Nakon polaganja kabela, a prije zatrpavanja treba obaviti sva potrebna ispitivanja  
kabela visokim naponom te izvršiti geodetsko snimanje trase kabela. Snimka treba sadržavati 
točnu trasu, sva križanja s ostalim objektima, mjesta spojnica kao i karakteristične presjeke 
kabelskih kanala. Nakon zatrpavanja kabela potrebno je trajno označiti pravac trase, skretanja, 
mjesta spojnica i slično. 

 
 

EKI/DTK INFRASTRUKTURA 
 

Članak 32. 
 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 03/20   

03. ožujka 2020.          Godina  XVI 

31 

 

Priključak zone obuhvata ovog UPU  na vanjsku EKI/DTK infrastrukturu, predviđen je 
slijedećom  infrastrukturom: 
 

• Montažni zdenac tipa MZ-D0/125KN   
            ( ako je pozicija zdenca izvan prostora prometnice ) 
ili: 

• Montažni zdenac tipa MZ-D0/400KN 
      ( ako je pozicija zdenca unutar prostora  prometnice ) 

 
Sastavni elementi zdenca :  

 
- donji element,  
- gornji element, 
- poklopac komplet 

 
Dimenzije zdenca su 47x47x73 cm. Kod manjih tipova zdenaca, lj. ž. poklopac sa 

okvirom  montira se direktno na gornji element, a kod većih tipova zdenaca se montira na 
armirano betonski okvir. Zdenac je proračunat  za pokretno opterećenje koncentriranom silom 
od          125 kN. 
 

Zdenci su predviđeni za manipulaciju auto-dizalicom, viličarem i sl. Prihvaćaju se na za 
to predviđenim mjestima na kojima su ugrađene kuke. 
 

Zdenci kabelske kanalizacije i poklopci na njima, kao integralna cjelina, moraju 
zadovoljiti uvjet nosivosti: 
 
a) 125 kN u pješačkom hodniku i slobodnom terenu 
b) 400 kN u kolniku i svim ostalim površinama predviđenim za promet vozila. 
 

U pravilu treba koristiti betonske montažne zdence sljedećih dimenzija: 
 
a) širina – 60 – 110 cm 
b) visina (dubina) – 80 – 100 cm 
c) dužina – 60 – 170 cm 
 

Cijevi kabelske kanalizacije su osnovni konstruktivni element kabelske kanalizacije,  a 
predviđa  se korištenje sljedećih vrsta cijevi: 
 
a) mikrocijevi 
b) cijevi malog promjera 
c) cijevi promjera 50 mm 
d) cijevi velikog promjera 
 

Na svakom poklopcu montažnog zdenca, na pogodnom mjestu na njegovom rubnom 
dijelu, treba slovima veličine 30mm pisati natpis DTK. 
 

Kod  priključka zone obuhvata UPU na vanjsku EKI/DTK infrastrukturu, posebno 
voditi računa o slijedećim napomenama: 
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� PVC uvodnice koje se ugrađuju u uvodne ploče imaju gumenu brtvu. Neiskorištene 

uvodnice opremljene su PVC čepovima. 
 

� Dimenzije rova  zavise o mjestu ugradnje, broju cijevi, itd. U pravilu rov treba biti 
toliko dubok da najmanja udaljenost od površine zemlje do tjemena cijevi u gornjem 
redu iznosi: 

 
- za cijevi postavljene u pješačkoj zoni :   80cm 
- za cijevi postavljene u kolničkoj zoni  : 120cm 

 
� Pri uvlačenju kabela u kabelsku kanalizaciju, ne smije se u potpunosti iskoristiti 

kapacitet kanalizacije, već uvjek mora ostati barem jedna cijev, za potrebe održavanja 
postojećih kapaciteta, tzv. servisna cijev. 
 

� Svi krajevi slobodnih cijevi moraju biti zatvoreni odgovarajućim čepovima, kako bi se 
spriječio ulazak mulja i blata u cijevi. 
 

� Na dno rova postavlja se podloga za PVC/PEHD cijevi. Podloga se, u pravilu, sastoji 
od sloja pijeska debljine oko 5 cm. Pijesak je potrebno lagano nabiti, a gornju 
površinu izravnati pomoću grablja. Podloga mora biti iznivelirana tako da položene 
cijevi imaju nagib od cca 2% prema jednom kraju, kako bi se omogućilo otjecanje 
vode koja bi se eventualno mogla skupiti u cijevima. 

 
� U posebnim slučajevima kada postoji opasnost da pijesak bude ispran podzemnom 

vodom, podloga se izrađuje od mješavine cementa i pijeska u omjeru 1:20. U tom se 
slučaju istom mješavinom tada oblažu i cijevi. Ako se podloga postavlja u zemljište 
male nosivosti, onda se ona sastoji od armiranog betonskog sloja minimalne debljine 
10 cm. 

 
� Nakon nabijanja sloja pijeska, iznad cijevi obavlja se zatrpavanje rova zemljom. 

Zatrpavanje se obavlja u slojevima od 20 - 30 cm koji se dobro nabiju. Ako je 
udaljenost od površine zemlje do gornjeg reda cijevi manja od 50 cm za pločnik, 
odnosno 80 cm za cestu, moraju se primijeniti zaštitne mjere. Ako je navedena 
udaljenost između 30 i 50 cm, obavlja se betoniranje cijevi. 

 
� U cilju upozorenja pri zemljanim radovima drugih, da se u zemlji nalazi telefonska 

kanalizacija, odnosno TK kabel, na visini 30 - 40 cm iznad cijevi duž cijele trase, 
polaže se upozoravajuća traka PVC, žute boje na kojoj je po cijeloj dužini ispisano 
"POZOR TK KABEL". 

 
� Prije popune rova potrebno je geodetski snimiti trasu u cilju izrade izvedbeno tehničke 

dokumentacije i izrade katastra podzemnih vodova. 
� Od  zdenca  podzemno se do priključnog TK ormarića na građevini groblja, polaže 

PVC/PEHD cijev promjera 50mm  
 

� Kod iskopa jame za kabelski zdenac, treba predvidjeti dimenzije koje su u tlocrtu veće 
za 20cm od vanjskih gabarita zdenca. 
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� Cijevi kabelske kanalizacije ispod prometnice, potrebno je zaštititi armirano 

betonskim slojem, kako ne bi došlo do oštećenja zbog opterečenja na prometnici. 
 

Postavljanje EKI/DTK infrastrukture na mjestima križanja trase kabela s podzemnim i 
nadzemnim objektima mora biti u skladu s hrvatskim pravilnicima/normama, a udaljenost 
između pojedinih objekata mora odgovarati vrijednostima navedenim u donjoj tablici, osobito 
u odnosu na energetske kabele, vodeći pritom računa o sastavu zemljišta: 
 
R. br. VRSTA PODZEMNOG OBJEKTA Udaljenost 

(m) 
1. Udaljenost od elektroenergetskog kabela kad je telekomunikacijski kabel 

postavljen izravno u zemlju 
≥ 0,5 

2. Udaljenost od elektroenergetskog kabela kad je telekomunikacijski kabel 
postavljen u određenu cijev 

≥ 0,3 

3. Udaljenost od vodovodnih, kanalizacijskih, toplovodnih i plinovodnih cijevi 
niskog tlaka 

≥ 0,5 

4. Udaljenost od plinovodnih cijevi visokog tlaka kad je telekomunikacijski kabel 
postavljen u čeličnu cijev 

≥0,5 

5. Udaljenost od željezničkih tračnica ≥1,2 
6. Udaljenost od gornjeg ruba kolnika ≥1,2 
7. Udaljenost od telekomunikacijske kanalizacije ≥0,15 

 
 Izgradnja priključne EKI/DTK infrastrukture zone obuhvata plana i neposredni 
priključak zone obuhvata plana na izabranu telekomunikacijsku mrežu, realizira se sukladno  
tehničkim uvjetima HAKOM-a. 
 
NAPOMENA: 
 

Izbor opreme, materijala, te tehnologija izvođenja radova za elektroenergetsku mrežu i 
EKI/DTK infrastrukture,  treba biti sukladno slijedećoj  zakonskoj tehničkoj regulativi: 
 

• Zakon o gradnji ( NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 ) 
• Zakon o prostornom uređenju ( NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) 
• Zakon o zaštiti na radu ( NN RH br. 71/14, 118, 154/14, 94/18, 96/18), 
• Zakon o zaštiti od  požara ( NN RH br. 92/10), 
• Zakon o normizaciji ( NN RH br. 80/13 ) 
• Zakon o mjeriteljstvu ( NN RH 74/14, 111/18 ) 
• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN RH  80/13, 

14/14, 32/19)  
• Zakon o zaštiti okoliša ( NN RH 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 ) 
• Zakon o zaštiti prirode ( NN RH 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
• Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN RH br. 68/18, 110/18) 
• Zakon o općoj sigurnosti proizvoda ( NN RH 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 
• Zakon o građevnim proizvodima ( NN RH 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije ( NN RH br. 5/10 i 150/13 ) 
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• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama                                  
( NN RH br. 87/08, 33/10) 

• Pravilnik o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih 
granica ( NN RH br. 41/10 ) 

• Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih  postrojenja i 
uređaja ( NN RH br. 146/05 ) 

• Pravilnikom o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju ( NN RH broj 114/10 ).   
• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom ( NN RH 88/12 ), 
• Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ( NN 28/16) 
• HRN  norme  iz grupe HRN HD 384  i grupe HRN IEC 60364 
• HRN EN 12465 – Rasvjeta  
• HRN IEC 60364-5-559 – Svjetiljke i instalacije rasvjete 
• HRN EN 62305 ( 1-4 ) – Zaštita od munje 

 
3.3.         Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže 

3.3.1.    Vodoopskrba 
 

Članak 33. 
 Za omogućenje vodoopskrbe predmetnog područja produžiti će se postojeći cjevovod 
mjesne mreže koji je udaljen cca 200 m od predmetnog područja. 
 

Članak 34. 
 Vodoopskrba unutar obuhvata ovog UPU-a riješit će se priključenjem na planiranu 
vodovodnu mrežu, a sve po uvjetima javnog isporučitelja vodne usluge. 
 Planirana vodovodna mreža prikazana je u grafičkom prilogu Plan vodoopskrbe i 
odvodnje. 
 

Članak 35. 
 Vodovodna mreža iza vodomjernog okna je interna vodovodna mreža kojom upravlja 
pravna osoba zadužena za održavanje groblja.  

 
Članak 36. 

 Vodovodna mreža mora se izgraditi od vodovodnih cijevi od kvalitetnog vodovodnog 
materijala uz propisanu vanjsku i unutrašnju zaštitu obzirom na uvjete u tlu, a u svemu prema 
uvjetima javnog isporučitelja vodne usluge. 

 
Članak 37. 

 Trase vodovodne mreže moraju biti u koridorima pješačkih površine. Kod paralelnog 
vođenja vodovodni cjevovodi moraju biti udaljeni od ostalih instalacija najmanje: 

 - 1,50 m od visokonaponske mreže,  
 - 1,00 m od niskonaponske mreže i telekomunikacijske mreže, 
 - 1,00 m od kanalizacijske mreže. 
 

Članak 38. 
 Vodovodna mreža mora se u pravilu postaviti iznad kanalizacijskih cijevi. Ako to nije 
moguće vodovodne cijevi moraju se adekvatno zaštititi. 
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Članak 39. 
 Ako se prilikom tehničke razrade projektne dokumentacije dokaže racionalnije i 
pogodnije rješenje vodovodne mreže za područje ovog UPU-a isto se može primijeniti bez 
potrebe izmjene ovog Plana.  
 3.3.2.    Odvodnja otpadnih voda 

 
Članak 40. 

Na području obuhvata mora se izgraditi sustav odvodnje otpadnih voda u kojem se 
zasebno vode fekalne vode (planirana mrtvačnica/ispračajnica) od oborinskih, prema 
odredbama Prostornog plana o primjeni razdjelnog sustava odvodnje. 

 
Članak 41. 

Za potrebe odvodnje fekalne vode planirane mrtvačnice/ispračajnice potrebno je izvesti 
nepropusnu sabirnu jamu za koju je predviđena lokacija na području obuhvata. naznačena u 
grafičkom prikazu: „2.2. KOMUNALNA MREŽA“. 

Sve izvesti prema uvjetima javnog isporučitelja vodne usluge. 
  

Članak 42. 
Oborinske otpadne vode odvode se sa krovnih površina na okolni teren izvođenjem 

primjerenih nagiba, bez zasebnog izvođenja oborinske kanalizacije. 
 Sa parkirališnih površina moraju se obvezatno ugraditi separatori za sakupljanje ulja i 
masnoća iz oborinskih voda prije njihovog ispuštanja preko upojnih bunara u okolni teren. 

Nagibi parkirališnih površina i cestovni prilazi moraju osigurati kvalitetno i potpuno 
otjecanje, a pojas uz zelenilo treba osigurati od ispiranja.  

Procjedne oborinske vode se također odvode u upojni bunar. 
 

Članak 43. 
 Ukoliko se tijekom izrade projektne dokumentacije iznađe racionalnije i pogodnije 
tehnički-tehnološko rješenje odvodnje otpadnih voda za područje ovog UPU-a, isto se može 
primijeniti bez potrebe izmjene ovog Plana. 
 
 
    4.       Uvjeti uređenja javnih zelenih površina 
 

Članak 44. 
         Sve zelene površine moraju biti zatravljene vrstom trave koja je otporna na lokalne 
klimatske  uvjete, u mjeri i na način da se održi prirodni autohtoni izgled lokacije.  
           U zoni zelenila, a uz pješačke površine može se postaviti urbana oprema poput klupa, 
koševa za smeće, rasvjetnih tijela i sl. 
           Sve zelene površine nakon sadnje je potrebno njegovati i održavati. 
 
 

5. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina, građevina i    
ambijentalnih vrijednosti 
 

Članak 45. 
    U slučaju nailaska na arheološke nalaze moguće je privremeno zaustavljanje radova te 
provođenje arheoloških istraživanja. Investitor je dužan osigurati financijska sredstva za 
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arheološki nadzor. Za arheološki nadzor kao i za izvođenje eventualnih arheoloških 
istraživanja potrebno je ishoditi rješenje o prethodnom odobrenju za izvođenje arheoloških 
istraživanja od Konzervatorskog odjela u Zadru. Rješenje je dužan ishoditi arheolog ili 
ustanova (na temelju prethodno sklopljenog ugovora sa investitorom) koja će provoditi 
arheološki nadzor.  
 
 
 6. Postupanje s otpadom 
 

Članak 46. 
         Otpad će se skupljati uz građevinu i odnositi na odlagalište. Isto vrijedi i za otpad sa 
pješačkih površina. Otpad će se sakupljati u koševima, kantama i manjim kontejnerima.  

Materijal kojim će se obraditi mjesto za sakupljanje otpada mora biti čvrst, otporan na 
habanje i glatkih površina kako bi se što je moguće bolje čistio.  
 
 

6. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš 
 
         Zaštita voda 
 

Članak 47. 
Prije ispuštanja oborinskih otpadnih voda u kanalsku mrežu s parkirališnih površina iste 

moraju proći tretman u odgovarajućem separatoru za izdvajanje taloga ulja i masti. 
.  
         U projektnoj dokumentaciji moraju se predvidjeti sve odgovarajuće mjere da izgradnjom 
planiranih građevina ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske 
interese. 
 

Zaštita od požara 
 

Članak 48. 
 U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena 
od susjednih građevina najmanje 3 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno 
opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu 
otvora na vanjskim zidovima građevine i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine 
ili mora biti odvojen od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 
minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov 
vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava 
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji 
mora biti od negorivog materijala na dužini konzole. 
   Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i 
otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom 
propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se ukoliko ne 
postoji predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreža. 
  Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz 
područja zaštite od požara utvrđene Zakonom  o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 
92/10) i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđenim 
posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa. 
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  Ostale mjere zaštite od požara treba projektirati u skladu s važećim hrvatskim 
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku. 
 

Opći uvjeti zaštite 
 

Članak 49. 
Izgradnja i uređenje planiranog prostora se mora odvijati na način da ne utječe 

nepovoljno na okoliš i to tako da se ugrađuju kvalitetni i planom propisani građevinski i biljni 
materijali na način kako je planom uvjetovano.  

        Za vrijeme i nakon izgradnje svih predviđenih prostornih sadržaja mora se 
poštovati načelo o zaštiti okoliša. 
 

7. Mjere posebne zaštite 
 

Članak 50. 
         Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja prisutan je u vrlo maloj mjeri (samo u 
vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana). Budući da se radi o relativno malom groblju 
nema potrebe poduzimati posebne mjere zaštite. 
 
 

9.  Mjere provedbe plana 
 

Članak 51. 
 Izgradnja i uređenje ostalih planiranih površina i građevina također mora biti u skladu 
sa uvjetima i smjernicama definiranim ovim planom.  
 Za sve planirane površine i građevine treba prije izvođenja izraditi zakonom propisanu 
projektnu dokumentaciju. 
 

Članak 52. 
         Građevine se ne mogu početi koristiti prije nego se stvore uvjeti za njihovo 

korištenje kako je predviđeno ovim planom, što znači da se moraju ostvariti minimalni 
potrebni uvjeti u smislu komunalne opremljenosti građevinske čestice, zaštite prostora, 

protupožarne zaštite i kvalitete izgrađenosti građevina. 
 
  
 Vodoopskrba i odvodnja 
 

Članak 53. 
Za rješenje vodoopskrbe na području obuhvata ovog UPU-a  mora se izgraditi 

vodovodna mreža u skladu s važećim zakonskim propisima i uvjetima javnog isporučitelja 
vodne usluge. 
 

Članak 54. 
Za rješenje odvodnje na području obuhvata ovog UPU-a  mora se izgraditi mreža i 

uređaji odvodnje u skladu s važećim zakonskim propisima i uvjetima javnog isporučitelja 
vodne usluge. 
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II. III.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 55. 
Plan je izrađen u šest (6) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze u Općini Poličnik, 

jedan (1) primjerak u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i 
gradnje u Zadru, jedan (1) primjerak u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva, jedan (1) primjerak u Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i jedan (1) 
primjerak u Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije.        
 

Članak 56. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom Glasniku Općine 

Poličnik“. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 
         

Predsjednik 

Darijo Buljat 
KLASA: 350-03/19-01/1 
URBROJ: 2198/06-01-20-25 
Poličnik,  28. veljače 2020. godine 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 28. sjednici održanoj dana  28. veljače        
2020. godine temeljem članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 
broj 68/18),  članka 16. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Poličnik 
(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 04/12, 06/15 i 10/17) i čl. 32. Statuta Općine 
Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ 02/18, 03/18 i 15/18) i provedenog poziva  
donosi 

 
O D L U K U 

o povjeravanju  komunalnih poslova ugovorom  

 
1. Obavljanje komunalnih poslova – obvezatna dezinsekcija i  deratizacija  na  

području Općine Poličnik na osnovi ugovora o povjeravanju poslova u Općini 
Poličnik dodjeljuje se: 
Trgovačkom društvu "CIKLON” d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline iz 
Zadra, Put Murvice 14. OIB: 52869401719 

2. Obavljanje komunalnih poslova iz ovog Rješenja  izvršit će se u  4. godine i to u 
2020., 2021.,  2022. i 2023. godini. 

3. Cjenik obavljanja navedenih poslova sastavni je dio ovog rješenja.  
4. Općina Poličnik će sklopit sa trgovačkim društvom CIKLON” d.o.o. iz Zadra, Ugovor 

o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne deratizacije  na području Općine 
Poličnik  na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Općinski načelnik Općine Poličnik objavio je  dana 15. siječnja 2020. godine   poziv 

za dostavu ponuda za povjeravanje komunalnih poslova – obvezatne  dezinsekcija i 
deratizacije na temelju pisanog ugovora i osnovao  Povjerenstvo za provedbu istog. 

Na javno prikupljanje ponuda pravovremeno su dostavili svoje ponude: Ciklon d.o.o. 
iz Zadra i Cian d.o.o. iz Splita.   

U postupku odabira najpovoljnije ponude pregledom istih utvrđeno je da je 
najpovoljnija ponuda trgovačkog društva »CIKLON« d.o.o. iz Zadra, te je slijedom 
navedenog Općinski načelnik  donio prijedlog Odluke kojim će se obavljanje komunalnih 
poslova obvezatna dezinsekcija i deratizacija  na području Općine Poličnik na temelju 
ugovora povjeriti trgovačkom društvu »CIKLON« d.o.o. iz Zadra kao najpovoljnijem 
ponuđaču. 

Ponuda Ciklon d.o.o., za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline iz Zadra, Put Murvice 
14. sadrži sve potrebne dokumente o dokazu sposobnosti koji su traženi u pozivu.  

 Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci. 
Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred 
Upravnim sudom RH u Splitu. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 
dana od dana dostave ove Odluke i predaje se Upravnom sudu, neposredno ili preporučenom 
poštom. 

           Predsjednik 
           Darijo Buljat 

 
KLASA: 363-02/20-20/2                                                                   
URBROJ: 2198/06-09/01-20-08 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 03/20   

03. ožujka 2020.          Godina  XVI 

40 

 

Poličnik, 28.02.2020 
 
Dostaviti: 

1. „CIAN“ d.o.o. Split,  Varaždinska 51. 
2. "CIKLON” d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar,  Put Murvice 14. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na 28. sjednici održanoj 28. veljače  2020.g., na 
temelju članka 25., stavka 9. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/18. i 115/18) i članka 32. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik” broj  
02/18, 03/18 I 15/18)     d o n o s i  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o  Izvješću o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 
na području Općine Poličnik u 2019. godini 

 
 

I. 
 Usvaja se Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Poličnik u 2019. godini, koji je podnio 
Općinaski načelnik  (KLASA: 320-03/20-04/1, URBROJ: 2198/06-02-20-1 od 12. veljače 
2020. godine.  
 

II. 
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 
 

III. 
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Općine Poličnik". 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
PREDSJEDNIK: 

Darijo Buljat 
 
KLASA: 320-03/20-04/1 
URBROJ: 2198/06-01-20-2 
Poličnik, 28. veljače 2020. 
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Općinski načelnik Općine Poličnik, na temelju članka 25. stavka 9. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18. i 115/18) i članka 52. Statuta Općine Poličnik 
(“Službeni glasnik Općine Poličnik” broj  02/18, 03/18 i 15/18), 12. veljače 2020.godine 
podnosi 

I Z V J E Š Ć E 
o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta  
na području Općine Poličnik za 2019. godinu 

 
Članak 1. 

 Izvješćem o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Poličnik u 2019. godini (u daljnjem tekstu: 
Izvješće), utvrđuje se raspored utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Poličnik u 2019. godini. 
 

Članak 2. 
 Prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području 
Općine Poličnik  planiran je u Proračunu Općine Poličnik za 2019. godinu u svoti 3.000,00 
kuna,  a ostvaren je u svoti 6.505,96 kuna. 
 Sredstva iz stavka 1. ovog članka bila su predviđena za financiranje programa 
katastarsko-geodetske izmjere  k.o. Poličnik, ali nisu utrošena za tu namjenu jer nije bilo 
računa za tu namjenu. 
 

Članak 3. 
 Ovo Izvješće dostavlja se Općinskom vijeću Općine Poličnik .  
 
KLASA: 320-03/20-04/1 
URBROJ: 2198/06-02-20-1 
Poličnik, 12. veljače 2020.g.   
        
                                                                              Općinski načelnik: 
                                                                                                                         Davor Lončar 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na 28. sjednici održanoj dana 28. veljače 2020. 
godine,  temeljem članka 10.  stavka 2. i članka 12. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od 
požara („Narodne novine“ broj 92/10), članka 23. Odluke o agrotehničkim mjerama i 
mjerama  za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Poličnik 
(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 08/18) i članka 32. Statuta Općine Poličnik 
(“Službeni glasnik Općine Poličnik” broj  02/18,  03/18 i 15/18)     d o n o s i  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o Godišnjem izvješću  

o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina  
na području Općine Poličnik za 2019. godinu 

 
 

Članak 1. 
Usvaja se Godišnje izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za 
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina  na području Općine Poličnik za 2019. godinu.  
Sastavni dio ove Odluke je Godišnje izvješće  o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za 
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina  na području Općine Poličnik za 2019. godinu. 
 

Članak 2. 
Ovaj zaključak i Izvješće koji je njegov sastavni dio, dostavit će se Ministarstvu poljoprivrede 
i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu.  
 

Članak 3. 
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 

Predsjednik 

Darijo Buljat 
 
KLASA: 320-02/18-01/4 
URBROJ:  2198/06-01-20-5 
Poličnik,  28. veljače 2020.           
 
Dostaviti: 

1. Ministarstvo poljoprivrede RH, Ulica grada Vukovara 28, Zagreb  
2. Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu 
3. Službeni glasnik Općine Poličnik 
4. Pismohrana 
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Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka 10.  stavka 2. i članka 12. stavka 
2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18), članka 8. 
stavka 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), članka 23. Odluke o 
agrotehničkim mjerama i mjerama  za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 
području Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 08/18) i članka 52. Statuta 
Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik” broj  02/18, 03/18 i 15/18)     d o n o s i  
 

 
IZVJEŠĆE 

o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina  
na području Općine Poličnik za 2019. godinu 

 

 
UVOD 
Općinsko vijeće Općine Poličnik donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Poličnik („Službeni 
glasnik Općine Poličnik“ broj 8/18) (u daljnjem tekstu Odluka).  
Na temelju članka 10. stavak 2.¸ članka 12. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(NN 20/18 i 115/18), jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i 
Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih 
Odlukom do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu. 
 

Područje Općine Poličnik je izrazito ruralnog tipa na kome je poljoprivreda ima 
gospodarski potencijal s obzirom na plodnost tla, povoljne klimatske uvjete i mogućnosti 
navodnjavanja, ima mogućnosti za razvoj i povećanje proizvodnje u svim segmentima, a sve 
to ovisno o tržišnim uvjetima i mogućnostima plasmana proizvoda. 

Na temelju Popisa poljoprivrede 2003. godine, ukupno raspoloživa površina zemljišta 
Općine Poličnik iznosi 1.404,77 ha, tj. 5,18% od ukupno raspoložive površine zemljišta cijele 
Zadarske županije, dok ukupno korišteno poljoprivredno zemljište Općine iznosi 804,00 ha, 
tj. 4,23% od ukupno obradivog poljoprivrednog zemljišta cijele Zadarske županije. Udio 
obradivog poljoprivrednog zemljišta od ukupne raspoložive površine zemljišta Općine čini 
57,23%. Korišteno poljoprivredno zemljište Općine je u većini u vlasništvu kućanstava. Od 
toga se najviše zemljišta nalazi pod oranicama i vrtovima, 39,28%, a zatim slijede površine 
pod livadama (26,13%), pašnjacima (16,39%) te vinogradima (10,53%). 
U lipnju 2020. vršiti će se Popis poljoprivrede, tako ćemo dobiti najnovije podatke iz područja 
poljoprivrede. 
 
Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina na području Općine Poličnik  su propisane: 
Agrotehničke mjere 

- minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta 
- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, 
- suzbijanjem biljnih bolesti i štetočina, 
- korištenje i uništavanje biljnih ostataka, 
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- održavanje organske tvari u tlu, 
- održavanje povoljne strukture tla, 
- zaštita od erozije. 

 

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

- održavanje živice i međa, 
- održavanje poljskih putova, 
- uređivanje i održavanje kanala, 
- sprječavanje zasjenjivanja, 
- sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa. 

Posebne mjere zaštite od požara 

Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici odnosno posjednici dužni su:  
- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske puteve  
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, 

berbe i sl., najkasnije do 1. lipnja tekuće godine  
- odstraniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šume, puteva i međa na šumskom 

zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem  
- uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom  
- spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i korova na poljoprivrednom i šumskom 

zemljištu vršiti samo uz poduzimanje odgovarajućih propisanih preventivnih mjera 
opreza sukladno Zakonu o zaštiti od požara. 

 
PRIMJENA AGROTEHNIČKIH MJERA 

Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području Općine Poličnik  javno je objavljena na web stranicama 
Općine Poličnik, kako bi se upoznalo vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta te 
vlasnike i posjednike šuma i šumskog zemljišta, sa zakonski propisanim mjerama. 
To očito nije dovoljno, jer se dio vlasnika i posjednika poljoprivrednog zemljišta na području 
Općine  se pridržavaju odredbi Odluke na način da su vodili računa o održavanju 
poljoprivrednog zemljišta, sprječavali su zakorovljenost i obrastanje raslinjem, provodili su 
postupke za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina sukladno mjerama propisanim posebnim 
propisima za zaštitu bilja. 
Ipak ćemo morati pisati upozorenja o obvezi redovitog obrađivanja i održavanja 
poljoprivrednih zemljišta sukladno biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog 
zemljišta, upozorenja o obvezi održavanja i poboljšanje plodnosti tla, upozorenja o obvezi 
održivog gospodarenja trajnim pašnjacima te upozorenja o održavanju voćnjaka i vinograda u 
dobrom vegetativnom stanju i o neodržavanja poljoprivrednih zemljišta. 
Na taj se način želi se utjecati na svijest mještana o njihovoj obvezi, obzirom na zakonske 
obveze koje govore o tome da vlasništvo na nekretninom, osim prava, predmnijeva i obveze 
vlasnika.  
Najveći problemi javljaju se i zbog neriješenih i problematičnih imovinsko pravnih odnosa, tj. 
što na nekim česticama ima više suvlasnika, koji najčešće žive van Republike Hrvatske ili im 
je boravište nepoznato, ili su u zemljišnim knjigama upisani pokojnici obzirom da nasljednici 
nisu ispunili zakonsku obvezu prijepisa prava vlasništva na svoje ime i u svoju korist. Od 7 
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katastarskih općina na području Općine Poličnik tek se kod jedne (k.o. Poličnik) završava 
katastarska izmjera.  
Udruga maslinara i uljara Općine Poličnik, kao jedina udruga za područje poljoprivrede, 
održava predavanja za svoje članove i zainteresirane o suzbijanjem biljnih bolesti i štetočina i 
druge teme. 
 
 
PRIMJENA MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH 
RUDINA 
 
Na uređivanje odnosno održavanje poljskih putova Općina Poličnik godinama ulaže značajna 
sredstva, pa je tako u 2019. godine za tu namjenu utrošeno 466.127,68 kn. 
 
 
ZAKLJUČAK 

Područje Općine Poličnik je u znatnom dijelu pokriveno zelenim obradivim 
površinama ( i  šumskim površinama), od kojih su neke zapuštene dugi niz godina. Općina 
Poličnik nastoji, prije svega aktivnim mjerama, utječući na svijest, ali i ulažući u održavanje 
poljskih puteva, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo redovito obrađivanje i 
sprječavanje njihove zakorovljenosti. 

U 2020.godini objaviti ćemo informativni letak na web stranici i na oglasnim pločama 
Općine, o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta, što se tiče oranica, ali i svih 
drugih obradivih površina, uključujući okućnice i živice te o štetnim posljedicama u slučaju 
oglušivanja na propisane zakonske obveze (novčane kazne i sl.).  
 
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Poličnik“. 
 
 

Općinski načelnik: 
Davor Lončar 

KLASA: 320-02/18-01/4 
URBROJ:  2198/06-02-20-3 
Poličnik,       03. veljače 2020.                
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 Općinsko vijeće Općine Poličnik, na  28. sjednici održanoj  28. veljače 2020. 
godine, na temelju članka 49., stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 
novine“ broj 20/18. i 115/18) i članka 32. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine 
Poličnik” broj  02/18, 03/18 I 15/18)     d o n o s i  
 
 

Z A K L J U Č A K 
Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom   
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Poličnik u 2019. godini  
  
 

I. 
 

 Usvaja se Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Poličnik u 
2019. godini, koji je podnio Općinski načelnik KLASA: 320-02/19-01/3, Urbroj: 2198/06-
02-20-3 od 12. veljače 2020. godine.  
 
 

II. 
 

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 
 
 

III. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Općine Poličnik". 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

                      
PREDSJEDNIK: 

            
 Darijo Buljat 

 
 

KLASA: 320-02/19-01/3 
URBROJ: 2198/06-01-20-4 
Poličnik, 28. veljače 2020. 
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 Općinski načelnik Općine Poličnik,  na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18. i 115/18) i članka 52. Statuta 
Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik” broj  02/18, 03/18 i 15/18), 12. veljače 
2020. godine podnosi 

 

 

I Z V J E Š Ć E  
o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Poličnik u 2019. godini 
 
 

Članak 1. 
 

 Utvrđuje se da  Općina Poličnik nije raspolagala poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini, pa nisu ni ostvarena sredstva od zakupa, 
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Poličnik u 2019. godini.. 
 
 

Članak 2. 
 Ovo Izvješće dostavlja se Općinskom vijeću Općine Poličnik.   

 
 
 
KLASA: 320-02/19-01/3 
URBROJ: 2198/06-02-20-3 
Poličnik, 12. veljače 2020.  
 
                                  Općinski načelnik: 

                                                                                               
                                                                                                               Davor Lončar 
 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 03/20   

03. ožujka 2020.          Godina  XVI 

49 

 

Općinsko vijeće Općine Poličnik na 28. sjednici održanoj dana 28. veljače 2020. 
godine, na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
("Narodne novine“ br. 94/13 i 73/17, 14/19 i 98/19) i i članka 32. Statuta Općine Poličnik 
(“Službeni glasnik Općine Poličnik” broj  02/18,  03/18 i 15/18)     d o n o s i  
 

O D L U KU o 
mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 
na području Općine Poličnik 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način provedbe:  
• mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
• mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.  

Članak 2. 
Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se naročito:  

• otpad odbačen u okoliš, 
• glomazni otpad ostavljen na javnoj površini,  
• opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama.  

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 

Članak 3. 
Mjere iz članka 1. točke 1. ove Odluke uključuju:  

• uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,  
• uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,  
• provedba redovitog godišnjeg nadzora radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a 

posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje 
odbačenog otpada, -druge mjere sukladno ovoj Odluci. 

Članak 4. 
(1) Općina Poličnik uspostavio je sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom 
otpadu putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici www.opcina-policnik.hr.  
(2) Osim prijave putem mrežne stranice građani će nepropisno odbačen otpad moći prijavit na 
način da ispune obrazac-obavijest ili pisani podnesak o nepropisno odbačenom otpadu te ga 
dostave osobno ili putem pošte u Općina Poličnik, ulica dr. Franje Tuđmana 62, 23241 
Poličnik.  

Članak 5. 
(1) Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada na području Općine Poličnik uspostavljen 
je Odlukom o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisnom odbačenom 
otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada (Klasa:363-02/18-08/1; 
Ur.broj:2198/06-02-18-1 od 11. siječnja 2018.god.)  
(2) Općinski načelnik Općine Poličnik dužna je Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog 
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz članka 1. ove Odluke 
podnijeti Općinskom vijeću Općine Poličnik do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu 
kalendarsku godinu.  
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(3) Općinsko vijeće Općine Poličnik temeljem Izvješća iz stavka 2. ovog članka ima obvezu 
donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na 
lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.  

Članak 6. 
Redovni godišnji nadzor područja Općine Poličnik  radi utvrđivanja postojanja odbačenog 
otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje 
odbačenog otpada obavlja komunalni redar Općine Poličnik.  

Članak 7. 
Druge mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada su:  

• postavljanje znakova zabrane odbacivanja otpada,  
• objava informacija na mrežnim stranicama Općine Poličnik o načinu prijave 

nepropisno odbačenog otpada,  
• objava na mrežnim stranicama o načinu zbrinjavanja otpada i distribucija letaka o 

načinu zbrinjavanja otpada putem davatelja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.  

Mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 
Članak 8. 

Radi provedbe mjera iz članka 1. točke 2. ove Odluke komunalni redar rješenjem naređuje 
vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat na kojem je nepropisno 
odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja 
određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru).  
 

Članak 9. 
(1) Rješenjem iz članka 8. ove Odluke određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena 
količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj 
osobi za gospodarenje predmetnom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseci 
od dana zaprimanja rješenja.  
(2) Protiv rješenja iz članka 8. ove Odluke može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu.  
(3) Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 1. ovog članka komunalni redar utvrđuje 
ispunjavanje obveze određene rješenjem.  
(4) Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz članka 8. ove Odluke nije 
izvršena, Općina Poličnik dužna je osigurati uklanjanje otpada predajom ovlaštenoj osobi za 
gospodarenje predmetnom vrstom otpada.  
(5) Općina Poličnik ima pravo na nadoknadu troškova uklanjanja odbačenog otpada iz stavka 
4. ovog članka od fizičke ili pravne osobe koja je nepropisno odložila otpad.  
 

Članak 10. 
Općina Poličnik  ima obvezu podatke utvrđene rješenjem iz članka 8. ove Odluke mjesečno 
unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.  
 

Članak 11. 
Kada uklanjanje odbačenog otpada podrazumijeva mjere koje nisu uređene ovom Odlukom 
primijeniti će se odredbe važećeg Zakona.  
 

Članak 12. 
Sredstva za provedbu mjera iz članka1. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine 
Poličnik.  
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Članak 13. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  
 

     Predsjednik  
                    Darijo Buljat 

 
Klasa: 351-02/19-01/2 
Ur.broj: 2198/06-01-20-2 
Poličnik, 28. veljače 2020. 
 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 03/20   

03. ožujka 2020.          Godina  XVI 

52 

 

Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 28. sjednici održanoj dana  28. veljače  
2020. godine, temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“ RH br. 94/13, 73/17 i 14/19) i članaka 32. Statuta Općine Poličnik  
(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj  02/18, 03/18 i 15/18), donosi 
 

Z A K L J U Č AK 
 
  

I. Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 
uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog 
odbacivanja otpada na području Općine Poličnik u 2019. godini. 

II. Izvješće Općinskog načelnika o  lokacijama i količinama odbačenog otpada, 
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja 
nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Poličnik u 2019. godini 
prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio te će se objaviti u „Službenom 
glasniku Općine Poličnik". 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  
 

      Predsjednik  
                            Darijo Buljat  

 
 
KLASA: 351-02/19-01/3 
URBROJ: 2198/06-01-20-2 
Poličnik, 28. veljače 2020. godine 
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Općinski načelnik Općine Poličnik, temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ RH br. 94/13, 73/17 i 14/19) i članaka 52. Statuta 
Općine Poličnik  („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj  02/18, 03/18 i 15/18), podnosi 
Općinskom vijeću 
 
 
 

Izvješće 
o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada  

i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada  
na području Općine Poličnik u 2019. godini 

 
 
 
I. UVOD  

Obveza sanacije lokacija odbačenog otpada od strane jedinice lokalne samouprave 
propisana je odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ RH 
br. 94/13, 73/17 i 14/19), kojim je, između ostalih obveza definirano: 

- postupanje i donošenje akata o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada; 

- uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu; 
- uspostava sustava evidentiranja lokacija; 
- obveza donošenja izvješća; 
- obveza donošenja odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada 

u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje; 
osiguranje sredstava za provedbu mjera kao i provedbu obveza sprječavanja 
odbacivanja otpada na način suprotan ZOGO, te uklanjanje tako odbačenog otpada. 

 
Prema članku 36. stavak 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, izvršno tijelo 

jedinice lokalne samouprave dužno je Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 
troškovima uklanjanja odbačenog otpada, provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš podnijeti 
predstavničkom tijelu te jedinice do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 
godinu.  
 

Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 13. sjednici održanoj 26. lipnja 2018. godine, 
na temelju članka 36., stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, donijelo je 
Odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području 
Općine Poličnik, objavljena u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 08/18. 
Navedenom Odlukom određuju se posebne mjere sprečavanja odbacivanja otpada na 
lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području 
Općine Poličnik. Na tim lokacijama provodit će se posebne mjere radi sprječavanja 
odbacivanja otpada i to:  

– učestala kontrola lokacija od strane komunalnog redara,  
– postavljanje znakova o zabrani odbacivanja otpada,  
– postavljanje uređaja video nadzora;  
– po potrebi vršiti ograđivanje površina fizičkim barijerama;  



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 03/20   

03. ožujka 2020.          Godina  XVI 

54 

 

– uspostava sustava za zaprimanje obavijesti ili obrasca elektroničkim putem o 
nepropisno odbačenom otpadu,  

– objava informacija o telefonskom broju i ovlaštenoj osobi kojoj je moguće prijaviti 
nepropisno odbačen otpad.  

Na području Općine će se i dalje vršiti edukacija i informiranje građana o načinu zbrinjavanja 
različitih vrsta otpada u skladu sa zakonskim propisima i općim aktima Općine.  
 
 
II. PODACI O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA NEPROPISNO ODBAČENOG 
OTPADA  

 
Unatoč organiziranom sakupljanju komunalnog otpada s područja Općine, komunalni 

otpad se nezakonito odlaže na više lokacija, najčešće na slučajno odabranom prostoru koji je 
idealan za takvo odlaganje otpada (laka dostupnost i teža kontrola).  
Na područjima gdje se nekontrolirano odlaže otpad i na kojima se isti duže zadržava može 
doći do pojave raznih neželjenih utjecaja, kao što su onečišćenje tla, onečišćenje podzemnih i 
površinskih voda, neugodni mirisi, onečišćenje zraka uzrokovano izbijanjem požara, 
raznošenje laganog materijala vjetrom i dr. 

 
U nastavku je prikazan popis lokacija onečišćenih otpadom - divljih odlagališta u naseljima na 
području Općini Poličnik: 
 

Red. 
br. 

NASELJE 
TOPONIM LOKACIJE 
DIVLJEG ODLAGALIŠTA 

VRSTA ODLOŽENOG 
OTPADA 

KOLIČINA 
ODLOŽENOG 
OTPADA (m³) 

 
1. POLIČNIK 

GRABI 
( jugo-zapadno od zone ) 

građevinski, mješoviti 7.950 

 
2. 

POLIČNIK BARJAŠIĆA LUG građevinski, mješoviti 1.200 

3. POLIČNIK PERIĆI građevinski, mješoviti 900 

4. POLIČNIK LUG građevinski, mješoviti 600 

 
5. 

MURVICA OPAČIĆI građevinski, mješoviti 4.000 

 
6. MURVICA 

MURVICA IK 
 ( istočno uz zonu ) 

građevinski, mješoviti 2.500 

 
7. MURVICA 

Ulica kralja Tomislava 
Ulica Tina Ujevića 

građevinski, mješoviti 50 

 
8. 

MURVICA OGRADA GRGEČA građevinski, mješoviti 150 

 
9. 
 

MURVICA 
GORNJA 

VLAKA građevinski, mješoviti 300 

 
10. RUPALJ 

RUPLJANUŠA  
( zapadna strana uz auto-put  
) 

građevinski, mješoviti 100 

 
11. 
 

RUPALJ 
RUPLJANUŠA  
(istočna strana uz auto-put ) 

građevinski  (iskopi sa 
izgradnje auto-puta ) 

100.000 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 03/20   

03. ožujka 2020.          Godina  XVI 

55 

 

 
12. 
 

POLIČNIK 
GORNJI 

ALIĆA GAJ građevinski, mješoviti 1.400 

 
13. 

POLIČNIK 
GORNJI 

LONČAREV TOR građevinski, mješoviti 200 

 
14. 

LOVINAC ŠIPKOVAC građevinski, mješoviti 600 

 
15. LOVINAC 

CRNJCA 
( zapadni dio naselja uz  
Ulicu Baljak Ante-Pajo ) 

građevinski, mješoviti 50 

 
16. 

SUHOVARE MANTOVAC građevinski, mješoviti 5.000 

 
17. 

SUHOVARE DRAGE građevinski, mješoviti 200 

 
18. 

SUHOVARE KOSA građevinski, mješoviti 5.500 

 
19. 

DRAČEVAC 
NINSKI 

KULINA-ZEKIĆI građevinski, mješoviti 900 

20. DRAČEVAC 
NINSKI 

SV. MARTIN građevinski, mješoviti 1.300 

21. VISOČANE GRABI građevinski, mješoviti 50 

22. VISOČANE GREDA-KRČEVINE građevinski, mješoviti 50 

23. VISOČANE DEBELA KLAČINA građevinski, mješoviti 50 

24. BRIŠEVO LUG građevinski, mješoviti 2.500 

 
 
 
III. TROŠKOVI UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA  

Otpad evidentiran na lokacijama naznačenim pod točkom II. ovog Izvješća odlagan je 
tijekom duljeg razdoblja pa ni uklanjanje nije moguće kroz jednu godinu.  
Tijekom 2019. godine, na temelju Ugovora o sakupljanju, odvozu i deponiranju glomaznog 
otpada koji je Općina Poličnik sklopila sa t. d. ČISTOĆA d.o.o. Zadar, kontinuirano se 
otklanja glomazni otpad. 
 
 
IV. MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA  

Općinski  načelnik  Općine Poličnik  temelju članka 36. stavka 2. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o 
nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada 
Ovom se Odlukom uspostavlja sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom 
otpadu i evidentiranja lokacija odbačenog otpada na području Općine Poličnik. 
Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web 
stranice Općine Poličnik www.opcina-policnik.hr, u za to posebno označenoj rubrici 
„Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu“ gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca o 
nepropisno odbačenom otpadu.  
 

� Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu 
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- Općina je objavila na svojoj Internet stranici obavijesti o nepropisno odbačenom 
otpadu. 

 
� Uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada  

- Općina je uspostavila evidenciju lokacija odbačenog otpada. 
 

� Edukacija stanovništva za odgovorno gospodarenje s otpadom 

-   Općina  u suradnji s davateljem javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada provodi trajnu edukaciju 
stanovništva za odgovorno gospodarenje otpadom sukladno Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom. 

 
� Druge mjere 

- učestala kontrola problematičnih lokacija,  
- postavljanje ploča sa natpisima upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, 
- postavljena prepreka za sprječavanje prolaza vozilima. 

 
Kako je cijelo područje Općine  obuhvaćeno redovitim odvozom otpada s kućnog praga, a u 
narednom razdoblju će biti moguće preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada na kućnom 
pragu i u mobilnom reciklažnom dvorištu cijele godine, mišljenja smo da neće biti nikakve 
potrebe otpad, posebno krupni otpad odbacivati u okoliš. 
 

 
V. MJERE ZA UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ  

Uklanjanje odbačenog otpada je tijekom 2019. godine provedeno u skladu s 
prijavama  te kroz redovan odvoz miješanog komunalnog otpada, ukoliko su lokacije 
odbačenog otpada bile pozicionirane uz same posude za sakupljanje miješanog 
komunalnog otpada te je sastav otpada bio takav da ga se moglo odvesti u redovnoj 
liniji sakupljanja otpada.  

Prikazom aktivnosti u 2019. godini vidljivo je da se mjere za uklanjanje otpada 
odbačenog u okoliš provode u skladu s financijskim mogućnostima Općine i mogućnostima 
dobivanja sredstava iz drugih izvora.  
 

Uočava se i dalje odlaganje otpada u okolišu, najčešće uz nerazvrstane ceste, 
šumske i poljske puteve, pa će biti potrebno učestalije kontrole te uređeniji sustavu 
zbrinjavanja otpada, pa time utjecati na svijest građana o potrebi veće zaštite okoliša. 
 
 
 
KLASA: 351-02/19-01/3 
URBROJ: 2198/06-1-20-1  
Poličnik,  12. veljače 2020. 

OPĆINSKI  NAČELNIK:  
Davor Lončar 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 28. sjednici održanoj dana  28. veljače  2020. godine, na 
temelju članka 36. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17 i 
14/19) i članka 32. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik" br. 02/18, 03/18 i 15/18), donosi  
 
 

ODLUKU 

o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije 

na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada 

na području Općine Poličnik za 2020. godinu 

 
 
 

Članak 1. 
Odlukom o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više 
navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Općine Poličnik za 2020. godinu (u daljnjem 
tekstu: Odluka) određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada na lokacijama na kojima je u više 
navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Općine Poličnik.  
 

Članak 2. 
Temeljem Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Poličnik za 2019. godinu i Izvješća o 
lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za 
uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Poličnik za 2019. godini, utvrđuju se lokacije na 
kojima će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada.  
Lokacije iz stavka 1. ovog članka nalaze se u tablici koja je u prilogu Odluke i njen je sastavni dio.  
 
 

Članak 3. 
Na lokacijama iz članka 2. ove Odluke prema potrebi će se provoditi sljedeće posebne mjere radi sprječavanja 
odbacivanja otpada:  

• učestala kontrola lokacija od strane komunalnog redara,  
• suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Zadarskom i Hrvatskim 

šumama u provedbi kontrole nad lokacijama 
• postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada u okoliš,  
• objava informacija o načinu prijave nepropisno odbačenog otpada,  
• distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem ovlaštenih osoba,  
• po potrebi ograđivanje površine fizičkim barijerama,  
• izraditi plan sanacije navedenih lokacija. 
• U 2020.g. predviđena je sanacija lokacija divljeg odlagališta u iznosu od 30.000,00 kn. 

Na području Općine Poličnik vršiti će se edukacija i informiranje građana o pravilnom postupanju s otpadom i o 
načinu zbrinjavanja različitih vrsta otpada u skladu sa zakonskim odredbama i općim aktima Općine Poličnik. 
Isto će se vršiti  putem mrežne stranice Općine,  putem edukativno-informativnih aktivnosti TD Čistoća d.o.o. i 
Općine,  uz suradnji s Mjesnim odborima Općine, te će se razvijati dodatna suradnja s ekološkim udrugama koje 
djeluju na području Zadarske županije i Republike Hrvatske u provođenju akcija čišćenja okoliša.  
 
 

Članak 4. 
Za realizaciju mjera iz članka 3. ove Odluke osigurana su sredstva u proračunu Općine Poličnik.  
 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Poličnik“.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

PREDSJEDNIK 
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Darijo Buljat 
 
 
KLASA: 351-02/20-01/1 
URBROJ: 2198/06-01-20-1 
Poličnik, 28. veljače 2020. 
 
 
 
 

Red. 
br. 

NASELJE 
TOPONIM LOKACIJE 
DIVLJEG ODLAGALIŠTA 

VRSTA ODLOŽENOG 
OTPADA 

KOLIČINA 
ODLOŽENOG 
OTPADA (m³) 

 
1. POLIČNIK 

GRABI 
( jugo-zapadno od zone ) 

građevinski, mješoviti 7.950 

 
2. 

POLIČNIK BARJAŠIĆA LUG građevinski, mješoviti 1.200 

3. POLIČNIK PERIĆI građevinski, mješoviti 900 

4. POLIČNIK LUG građevinski, mješoviti 600 

 
5. 

MURVICA OPAČIĆI građevinski, mješoviti 4.000 

 
6. MURVICA 

MURVICA IK 
 ( istočno uz zonu ) 

građevinski, mješoviti 2.500 

 
7. MURVICA 

Ulica kralja Tomislava 
Ulica Tina Ujevića 

građevinski, mješoviti 50 

 
8. 

MURVICA OGRADA GRGEČA građevinski, mješoviti 150 

 
9. 
 

MURVICA 
GORNJA 

VLAKA građevinski, mješoviti 300 

 
10. RUPALJ 

RUPLJANUŠA  
( zapadna strana uz auto-put  
) 

građevinski, mješoviti 100 

 
11. 
 

RUPALJ 
RUPLJANUŠA  
(istočna strana uz auto-put ) 

građevinski  (iskopi sa 
izgradnje auto-puta ) 

100.000 

 
12. 
 

POLIČNIK 
GORNJI 

ALIĆA GAJ građevinski, mješoviti 1.400 

 
13. 

POLIČNIK 
GORNJI 

LONČAREV TOR građevinski, mješoviti 200 

 
14. 

LOVINAC ŠIPKOVAC građevinski, mješoviti 600 

 
15. LOVINAC 

CRNJCA 
( zapadni dio naselja uz  
Ulicu Baljak Ante-Pajo ) 

građevinski, mješoviti 50 

 
16. 

SUHOVARE MANTOVAC građevinski, mješoviti 5.000 

 
17. 

SUHOVARE DRAGE građevinski, mješoviti 200 

 
18. 

SUHOVARE KOSA građevinski, mješoviti 5.500 
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19. 

DRAČEVAC 
NINSKI 

KULINA-ZEKIĆI građevinski, mješoviti 900 

20. DRAČEVAC 
NINSKI 

SV. MARTIN građevinski, mješoviti 1.300 

21. VISOČANE GRABI građevinski, mješoviti 50 

22. VISOČANE GREDA-KRČEVINE građevinski, mješoviti 50 

23. VISOČANE DEBELA KLAČINA građevinski, mješoviti 50 

24. BRIŠEVO LUG građevinski, mješoviti 2.500 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 28. sjednici održanoj dana 28. veljače       
2020. godine, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 
Poličnik“, broj 02/18, 03/18 i 15/18) d o n o s i 

 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju Procjembenog  elaborata br. 05/20 

 
 

Članak 1.  
 

Ovom Odlukom  prihvaća se Procjembeni elaborat, broj elaborata 05/20,  izrađen od 
strane stalnog sudskog vještaka za procjenu vrijednosti nekretnina  Vice Tadić, dipl. ing., 
firme Konus d.o.o, od 20. veljače 2020. godine, za č.z. 945/112 k.o. Murvica. 

Tržišna vrijednost zemljišta iznosi 134,00 kn/m². 
 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Poličnik“. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 
 
 

       Predsjednik 
 

                            Darijo Buljat 
 
KLASA:  944-18/20-01/2 
URBROJ: 2198/06-01-20-2 
Poličnik, 28. veljače  2020. godine 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 28. sjednici održanoj dana 28. veljače       
2020. godine, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 
Poličnik“, broj 02/18, 03/18 i 15/18) d o n o s i 

 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju Procjembenog  elaborata br. 08/20 

 
 

Članak 1.  
 

Ovom Odlukom  prihvaća se Procjembeni elaborat, broj elaborata 08/20,  izrađen od 
strane stalnog sudskog vještaka za procjenu vrijednosti nekretnina  Vice Tadić, dipl. ing., 
firme Konus d.o.o, od 20. veljače 2020. godine, za dio  č.z. 825/337 k.o. Murvica. 

Tržišna vrijednost zemljišta iznosi 190,00 kn/m². 
 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Poličnik“. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 
 
 

       Predsjednik 
 

                            Darijo Buljat 
 
KLASA:  944-18/20-01/3 
URBROJ: 2198/06-01-20-2 
Poličnik, 28. veljače  2020. godine 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 28. sjednici održanoj dana 28. veljače 
2020. godine, na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15 
i 123/17),  i članka 32. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik" 02/18, 
03/18 i 15/18) d o n o s i 
 
 
 
 

O D L U K U 
 
 
 

I.  
D a j e   s e    s u g l a s n o s t  na  Prijedlog  Odluke o usvajanju izvještaja o 

prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. 
prosinca 2019. godine (KLASA: 601-02/20-08/01,                                                               
URBROJ: 2198/06-05-20-3  od   17.02.2020. godine) od strane Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića „Zvončić“. 

 
 

 
 

II.  
Ova odluka stupa na snagu  8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Poličnik“. 
 
 
 
                                               OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 
 
 

                                                                                              PREDSJEDNIK 

                                                                                                                  Darijo Buljat            
             
           
KLASA: 601-02/20-02/3 
URBROJ: 2198/06-01-20-2 
Poličnik, 28. veljače 2020. godine  
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 28. sjednici održanoj dana 28. veljače 
2020. godine, na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15 
i 123/17),  i članka 32. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik" 02/18, 
03/18 i 15/18) d o n o s i 
 
 
 
 

O D L U K U 
 
 
 

I.  
D a j e   s e  prethodna  s u g l a s n o s t  na  Prijedlog  Odluke o upisu djece u  

Dječji vrtić Zvončić za pedagošku godinu 2020/2021 (KLASA: 601-02/20-08/01,                                                               
URBROJ: 2198/06-05-20-2  od   17.02.2020. godine) od strane Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića „Zvončić“,  koja se prilaže istom i čini sastavni dio ove odluke. 

 
 

 
 

II.  
Ova odluka stupa na snagu  8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Poličnik“. 
 
 
 
                                               OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 
 
 

                                                                                              PREDSJEDNIK 

                                                                                                                  Darijo Buljat            
             
           
KLASA: 601-02/20-02/2 
URBROJ: 2198/06-01-20-2 
Poličnik, 28. veljače 2020. godine  
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Temeljem čl 3.Pravilnika o Upisu Dječjeg vrtića»Zvončić»,čl.50. Statuta  Dječjeg vrtića 
«Zvončić»-Poličnik,te čl.35.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(N.N.br.10/97,107/07,94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Zvončić» na1.sjednici održanoj 
17.02.2020  god donijelo je                       
 
PRIJEDLOG 
 

ODLUKE 
O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ «ZVONČIĆ» ZA PEDAGOŠKU GODINU 

2020/2021 
 
 
 

Prijave za UPIS djece u Dječji vrtić «Zvončić»- Poličnik za pedagošku godinu 2020/2021 
provodit će se  
 
od 04. svibnja 2020 do 15. svibnja 2020. radnim danom od 9.00 – 12.00 sati u matičnom 
objektu u Poličniku. 
 
 
I.VRSTE PROGRAMA 
 
    Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao: 
 

1.redoviti cjelodnevni 10 - satni program  
 

2.redoviti poludnevni 5,5 satni program 
 

3.kraći obvezni  program predškole ( za djecu u godini pred polazak u školu) 
 

 
 
 
 

II. UVJETI UPISA 
 
    
Uz zahtjev za upis djeteta  u redovite programe roditelj odnosno skrbnik prilaže: 
 
 1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih  
 2. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja 
            3. Potvrdu pedijatra da je dijete zdravo i da smije pohađati vrtić 
 4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članaka 5., 6. i 7.     
               Pravilnika o upisu 
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III. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI 
 
Način ostvarivanja prednosti pri upisu reguliran je čl.5, čl.6., čl.7., čl.8. i čl 20. 
Pravilnika o upisu , te su roditelji dužni priložiti svu potrebnu dokumentaciju kojom 
dokazuju svoje pravo: 
- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata, 
- za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja (ispis o radno 
pravnom statusu Zavoda za mirovinsko osiguranje) 
- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem - potvrda poslodavca o zaposlenju 
roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom 
kućanstvu,  
- za dijete samohranog zaposlenog roditelja - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i 
dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku 
drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, 
- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - 
rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez 
roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 
- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina 
rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana 
privola roditelja da  predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u 
maticama rođenih, 
- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili 
potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da gradska predškolska 
ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih, 
- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu, 
- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - relevantna dokumentacija 
za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta. 
 
 
Temeljem Pravilnika o upisu u Dječji vrtić «Zvončić» -Poličnik 
- pravo na upis u programe Dječjeg vrtića imaju djeca roditelja s prebivalištem na području 
Općine Poličnik, a ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se upisati i djeca 
roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina ,odnosno djeca roditelja koji 
nisu državljani Republike Hrvatske. 
 
 
 
Prednost pri upisu u redovite programe određuje Dječji vrtić prema kriterijima koji su 
regulirani Pravilnikom o upisu. 
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IV. NAČIN PROVOĐENJA UPISA 
 
Prijave za upis nove djece vršit će se u matičnom objektu u Poličniku. 
Obrazac za upis može se preuzeti u vrtićima ili sa web stranice vrtića :www.dv-zvoncic.hr 
 
 

- Temeljem prikupljenih prijava organizirat će se odgojne skupine, sukladno važećim 
standardima o odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi. 

 
-  Korisnici čija djeca nastavljaju koristiti usluge vrtića dužni su podmiriti 

dugovanja do kraja upisnog roka. 
Komisija za Upise u suradnji s Upravnim vijećem formirat će odgojne skupine 
sukladno karticama korisnika ,na kojima je razvidno podmirenje usluga vrtića. 

 
 
 
 
V. IZNOSI NADOKNADA ZA USLUGE VRTIĆA PO KATEGORIJAMA 
 
Iznosi za plaćanje usluga regulirani su Mjerilima o plaćanju vrtića koje donosi osnivač 
Dječjeg vrtića. 
 
 
VI. REZULTATI UPISA 
 
Temeljem Odluke  Komisije za upis djece ,  rezultati upisa objavit će se 30 dana po isteku 
roka za podnošenje prijava na web stranici, te oglasnoj ploči matičnog i područnih  objekata  
vrtića. 
 
 
Klasa:601-02/20-08/01                                                               Predsjednik Upravnog vijeća 
Urbroj:2198-06-05-20-2                                                              Marko Ćustić 
Poličnik, 17.02.2020 god                                                                                                         
                                                                                                      ____________________ 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 28. sjednici,  održanoj 28. veljače 2020. 
godine, na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19) i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 
Poličnik“, br. 02/18, 03/18 i 15/18 ), Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja poslovne zone „Murvica zapad“ („Službeni glasnik Općine Poličnik“, br. 14/19, 
19/19),   d o n o s i 

 
ODLUKU 

o donošenju 
II. Izmjena i dopuna  

Urbanističkog plana uređenja   
POSLOVNE ZONE „MURVICA ZAPAD“ 

 
 
 
OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom (u daljnjem tekstu: Odluka) donose se II. Izmjene i dopune Urbanističkog 
plana uređenja poslovne zone „Murvica zapad“  (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana). 
 

Članak 2. 

Ove izmjene i dopune Plana je izradio je Konus d.o.o. Dobropoljana iz Zadra. 
II. Izmjene i dopune Plana su izrađene u 6 (šest) izvornika. 

 
Članak 3. 

Sastavni dio ove Odluke su Odredbe za provođenje, koje će se zajedno s ovom Odlukom 
objaviti u "Službenom glasniku Općine Poličnik". 

 
Članak 4. 

II. Izmjene i dopune Plana su sadržane u elaboratu koji se sastoji od tekstualnog, grafičkog 
dijela te obveznih priloga, a sadrži: 
 

A. TEKSTUALNI DIO 
koji sadrži Odredbe za provođenje i Obrazloženje 
 
B. GRAFIČKI DIO 
koji sadrži kartografske prikaze: 

u mjerilu 1:1 000 
           2-A. INFRASTRUKTURNI 
SUSTAVI I MREŽE – Plan prometnica  

  
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
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Članak 5. 

Ovom Odlukom utvrđuje se 6 (šest)  izvornika II. Izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja poslovne zone MURVICA-ZAPAD u Murvici, ovjerenih potpisom 
predsjednika Općinskog vijeća Općine Poličnik i pečatom Općinskog  vijeća Općine 
Poličnik. 

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom Glasniku Općine 
Poličnik“. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 
 

PREDSJEDNIK 
 

Darijo Buljat 
 

KLASA: 350-03/19-01/3 
URBROJ: 2198/06-09-01-20-24 
Poličnik, 28. veljače 2020. godine 
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ODREDBE ZA PROVOĐENJE 
 
            
Članak 1. 
Iza članka 24. dodaje se novi članak 24.a koji glasi: 
            Za k.č. 825/212 i 825/213 omogućuje se posredno priključenje građevne (služnosti 
prolaza) građevne čestice na komunalne i ostale infrastrukturne priključke.  
 
Članak 2. 
U članku 26. dodaje se 3. stavak koji glasi: 
            Za k.č. 825/212 i 825/213 omogućuje se priključenje građevne čestice na D8. Za 
planirane priključke na javnu cestu potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s 
Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (NN br. 
95/14), ostalim važećim zakonima i propisima te ishoditi suglasnost pravne osobe koja 
upravlja javnom cestom u postupku ishođenja akata za gradnju.  
Stavak 3. i 4. postaju stavak 4. i 5. 
 
Članak 3. 
Članak 31. mijenja se i glasi: 
Sve poslovne građevine moraju se priključiti na vodoopskrbnu mrežu. 

          Prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije za pojedinu građevinu mora se 
predvidjeti vanjska hidrantska mreža sukladno važećim propisima. 

          Prilikom izrade glavnog projekta potrebno je provesti detaljan hidraulički proračun i 
pomoću kojeg će se odrediti konačni profili cjevovoda kako bi se omogućila kvalitetna 
vodoopskrba svih planiranih prostornih sadržaja u konačnoj fazi izgradnje.  

         Prilikom izrade idejnog projekta potrebno je od Vodovoda d.o.o. Zadar zatražiti početne 
podatke i prethodne uvjete za priključenje i projektiranje, dok je nakon izrade glavnog 
projekta potrebno od navedenog javnopravnog tijela zatražiti potvrdu glavnog projekta, a sve 
u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, odnosno Zakonom o gradnji. 

          
Članak 4. 
Članak 34. mijenja se i glasi: 

Vodoopskrbni cjevovodi predviđeni na prostoru obuhvata ovog Plana prikazani su u 
kartografskom prikazu 2.3.Vodopskrbni sustav i odvodnja otpadnih voda. 

          Svaka  građevinska parcela odnosno poslovni prostor na istoj, mora imati potpuno 
odvojenu vlastitu vodovodnu instalaciju i  vodomjer na dostupnom mjestu izvan te 
funkcionalne cjeline.  

         Cjevovod se polaže u iskopane i isplanirane rovove na podložni sloj pijeskom 
granulacije 0-4 mm   debljine 10,00 cm, a zatrpava se sitnim zemljanim ili kamenim 
materijalom maksimalne veličine zrna do 8 mm debljine 30,00 cm iznad tjemena cijevi.      

        Podložni sloj mora biti tvrdo nabijen i isplaniran radi ravnomjernog nalijeganja 
cjevovoda.  
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Članak 5. 
Članak 38. mijenja se i glasi: 
Kao privremeno rješenje oborinske otpadne vode sa prometnica i javnih parkirališta mogu se  
preko upojnih bunara ispuštati u okolni teren uz prethodni tretman kroz taložnice i separatore 
ulja i masti. 

          Privremeno zbrinjavanje oborinskih voda sa samih građevinskih parcela može se riješiti 
na samoj parceli pomoću upojnih bunara uz prethodni tretman kroz taložnice i separatore ulja 
i to do izgradnje cjelovitog sustava. Za oborinske vode kao što su krovne vode, te oborinske 
vode s prirodnih odnosno zelenih površina (neonečišćene oborinske vode) potrebno je 
osigurati decentralizirano poniranje, uz primjenu odgovarajućih filtarskih slojeva ili prolazom 
kroz obrašteno tlo. 

          Fekalne otpadne vode manjih građevina (do 10 ES) mogu se privremeno priključiti na 
vodonepropusne sabirne jame sa osiguranim sistemom pražnjenja i odvozom na predviđeno 
mjesto određeno od nadležne komunalne tvrtke. 

Sabirna jama mora zadovoljavati sljedeće karakteristike: 

-  da bude izvedena kao nepropusna za okolni teren 

- da od susjedne građevinske cestice bude udaljena minimalno 2,0 m 

- da od regulacijske linije bude udaljena minimalno 1,0 m 

da joj se omogući kolni pristup radi čišćenja 

          Izuzetno naprijed navedene udaljenosti mogu biti i manje u postojećim starim jezgrama 
naselja u skladu sa zatečenim stanjem na terenu. 

          Udaljenost sabirne jame od susjedne granice ne smije biti manja od 2,00 m, a od 
regulacijske linije 1,00 m. 

          Udaljenost sabirne jame od susjedne granice ne smije biti manja od 2,00 m, a od 
regulacijske linije 1,00 m. 

          Za veće objekte koji imaju više od 10 ES ( ekvivalentnih stanovnika) do izgradnje 
cjelovitog sustava odvodnje otpadnih voda obvezna je  izgradnja vlastitog uređaja za biološko 
pročišćavanje sa parametrima pročišćavanja sukladnim zoni sanitarne zaštite u kojoj se 
građevina nalazi. 

          Uređaj za pročišćavanje mora biti takav da se tretirane vode mogu ispustiti u prirodne  
recipijente. 

 
Članak 6. 
Članak 39. mijenja se i glasi: 
          Prije izgradnje planirane kanalizacijske mreže na području obuhvata ovog Plana treba 
ishoditi lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu, za što treba izraditi posebnu projektnu 
dokumentaciju (idejni projekt i/ili glavni projekt) u kojoj će se provesti detaljan hidraulički 
proračun kanalizacijske mreže i odrediti konačni profili svih cjevovoda s obzirom na stvarne 
količine otpadnih voda na predmetnom području, te zatražiti specifične tehničke uvjete za 
projektiranje od nadležnog komunalnog tijela. 
 
Članak 7. 
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Članak 41. mijenja se i glasi: 
Kanalizacijske cijevi moraju biti na horizontalnoj udaljenosti minimum 3,0 m od vodovodnih 
cijevi. 
 
Članak 8. 
Članak 43. briše se. 
 
Članak 9. 
Članak 55. mijenja se i glasi: 

Podzemne vode štite se od zagađenja na sljedeći način: 

-    gradnjom vodonepropusnog sustava za odvodnju otpadnih voda 

- priključenjem svih sadržaja koji generiraju ili koji bi mogli generirati onečišćene 
otpadne voda na sustav javne odvodnje 

-    uspostavljanjem monitoringa s osiguranjem stalnog praćenja kvalitete voda 

- zabranom ispuštanja tvari propisanih Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija 
otpadnih voda 

          Odvodnjom onečišćenih oborinskih voda s javnih prometnih površina i parkirališta 
i njihovom odgovarajućom obradom prije ispuštanja u prirodni prijamnik 

                Sve komunalne otpadne vode moraju se tretirati preko uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u sustav javne odvodnje. Za one dijelove gdje 
još nije sagrađen javni sustav odvodnje obvezna je izgradnja nepropusnih sabirnih jama, tj. 
suvremenih uređaja za pročišćavanje, a sve u skladu s uvjetima Hrvatskih voda. 

 

 
 

 
     
 


