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Općinsko vijeće Općine Poličnik na 3.  sjednici održanoj dana 12. kolovoza 2021. temeljem članka 35. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i  članka 32. 
Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik", broj 02/18, 03/18, 15/18,  03/20 i 01/21)   
d o n o s i 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 
30. lipnja 2021. godine. 
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 30. lipnja 
2021. godine 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:  022-06/21-01/3 
URBROJ: 2198/06-01-21-4 
Poličnik,  12. kolovoza 2021. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Općinski načelnik Općine Poličnik, na temeljem članka 35. b. 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  52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik 
Općine Poličnik“ broj 02/18 i 03/18) podnosi Općinskom vijeću sljedeće 
 
IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
za razdoblje 01. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine 
 
UVODNI  DIO  
Sukladno zakonskim obvezama utvrđenim Statutom Općine Poličnik, Općinski načelnik Općine 
Poličnik obvezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću Općine Poličnik polugodišnje 
izvješće o svom radu. 
Ovo izvješće odnosi se na razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine. 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja 
izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava 
izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne 
samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja 
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i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim 
prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom. 
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Poličnik, u okviru svog djelokruga, obavljao je 
izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je 
prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Poličnik, davao mišljenje o prijedlozima 
odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i 
urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, 
usmjeravao djelovanje upravnih odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga 
Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge aktivnosti kojima se u okviru samoupravnog 
djelokruga obavljaju poslovi od značaja za Općinu Poličnik s ciljem ostvarivanja potreba građana i 
ostalih pravnih subjekata, a sve u skladu sa zakonom, Statutom Općine i aktima Vijeća.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA, PRAVNE I OPĆE POSLOVE LOKALNE 
SAMOUPRAVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
 
1. PRAVNI I OPĆI POSLOVI LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
1.1. U području predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti općinskog načelnika 
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda 
u financijskom razdoblju 2014.-2020. –Projekt ''Ispunite svoju zlatnu dob'' 
- Sporazum o partnerstvu u projektu ''Uključi se knjigom'' 
- Odluka o imenovanju projektnog tima u provedbi projekta ''Uključi se knjigom''  
- Odluka o imenovanju projektnog tima u provedbi projekta ''Ispunite svoju zlatnu dob'' 
- Zaključak o radu djelatnika Općine Poličnik 
- Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na rad i kontrole radnog vremena službenika i namještenika 
Općine Poličnik 
- Odluka o financiranju troškova mjesečne karte za korištenje redovitog javnog prijevoza na relaciji 
Poličnik-Zadar učenici Ivani Barjašić iz Poličnika 
- Zaključak o imenovanju koordinatora i zamjenika za poslove strateškog planiranja. 
 
U ovom izvještajnom razdoblju, dana 16. svibnja 2021. godine provedeni su lokalni izbori 2021., a 
konačni rezultati izbora za općinskog načelnika objavljeni su 26. svibnja 2021. godine te je općinski 
načelnik stupio na dužnost prvog radnog dana koji je slijedio nakon objave konačnih rezultata izbora. 
Mandat zamjenika općinskog načelnika prestao je danom stupanja na dužnost općinskog načelnika.  
  
1.2.  U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće  
U izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice Općinskog vijeća Općine Poličnik u starom sazivu te 1 
konstituirajuća sjednica. 
 
 Donesene su slijedeće odluke: 
 
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Poličnik 
Prihvaćanje Polugodišnjeg izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 
2020. godine 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju za 2020. godinu: Programa održavanja komunalne 
infrastrukture, Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Financijskog plana i 
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programa u predškolskom odgoju,  u  školstvu  i prosvjeti, u kulturi, za socijalnu skrb, u sportu i za 
udruge 
Izvršenje Proračuna Općine Poličnik za 2020. godinu 
Odluka o zaduživanju za dogradnju Dječjeg vrtića Zvončić 
Odluka o revolving zaduživanju 
Odluka o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine i komunalne naknade za poslovne 
prostore ugostiteljske namjene do 31. ožujka 2021. godine 
Odluka o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja poslovne zone Grabi P-I Poličnik 
Odluka o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja poslovne zone Grabi P-II Poličnik 
Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj  02/21  – 
Stambena zona Grabi 
Odluka o Upisu djece u Dječji vrtić Zvončić Poličnik za pedagošku godinu 2021./22. 
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Zvončić Poličnik 
Odluka o usvajanju izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. 
siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine DV Zvončić 
Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Poličnik za 2020. godinu 
Zaključak o donošenju Plana djelovanja Općine Poličnik u području prirodnih nepogoda za 2021. 
godinu 
Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je 
u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Općine Poličnik za 2021. godinu 
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenoga otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i 
provedbi mjera sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području općine Poličnik u 2020. 
godini 
Informacija o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Općine Poličnik 
 
Na 1. konstiuirajućoj sjednici donesene su sljedeće odluke: 
Izbor Mandatne komisije, 
Izbor Komisije za izbor i imenovanja, 
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Poličnik 
Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
Izbor Komisije za dodjelu javnih priznanja 
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Poličnik u ''Opremanje 
Dječjeg vrtića Zvončić-Područni objekt Murvica-Briševo'' 
Rebalans Plana Proračuna za 2021. godinu.  
 
Objavljeno je 5 službenih glasnika Općine Poličnik. 
  
 Nakon provedenih lokalnih izbora 2021. godine u zakonskom roku održana je konstituirajuća 
sjednica Općinskog vijeća Općine Poličnik na kojoj su izabrana radna tijela Općinskog vijeća, 
predsjednik i potpredsjednica Općinskog vijeća dok su svi članovi na sjednici dali prisegu.  
 
 
 
1.3. Uredsko poslovanje 
U razdoblju od 1.01.2021. do 30.06.2021. urudžbirano je 2813 dokumenata, od toga 1478 neupravnih 
postupaka i 1335 upravnih postupaka. Ukupno izlazne pošte bilo je 3 712 pošiljki. 
 Svakodnevno se vrši otvaranje i raspoređivanje predmeta po upravnim odjelima i službenicima te 
arhiviranje riješenih predmeta. Kontinuirano se prati i dalje dorađuje aplikacija digitalnog uredskog 
poslovanja u suradnji s tvrtkom Libusoft.  
 
1.4. Javni natječaj za prijam u službu 
  
Oglas o javnom natječaju za prijam u službu na određeno vrijeme 
U izvještajnom razdoblju objavljen je Oglas za prijam u službu namještenika/ce na određeno vrijeme u 
Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene 
djelatnosti Općine Poličnik na radno mjesto Namještenik II. kategorije – GERONTODOMAĆICA - 1 
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izvršiteljica – na određeno vrijeme, za obavljanje privremenih poslova u trajanju od 6 mjeseci, uz 
mogućnost produženja za još 6 mjeseci, na koje je radno mjesto primljena Slavica Kovačević. 
 
1.5. Ocjenjivanje 
 
Na temelju Pravilnika o ocjenjivanju i stimulativnom nagrađivanju službenika i namještenika Općine 
Poličnik («Službeni glasnik Općine Poličnik» broj 06/11) donešeno je 14 rješenja o ocjenjivanju 
službenika i namještenika za 2020. godinu.  
 
1.6. Zaštita na radu  
 
Provedena ispitivanja: 
Mjerenje sustava zaštite od djelovanja munje,  
Pregled i ispitivanje  radne opreme 
Pregled i ispitivanje  protupačne rasvjete 
Pregled i ispitivanje tipkala za daljinsko isključenje napajanja 
Pretpregled  instalacije sustava vatrodojave 
 
1.7. Sudski sporovi 
 
Tužitelj Protiv Tuženi Poslovni broj predmeta 
 
Grbić Milka C/A OPĆINA POLIČNIK P-1829/20 
 
Kubiček Igor C/A OPĆINA POLIČNIK  P-2917/19 
 
Štrkalj Nedjeljko C/A OPĆINA POLIČNIK  P-846/21  
 
Također tijekom Izvještajnog razdoblja  vođeni su i ostali predmeti koji još nisu okončani te je bilo 
potrebno sudjelovati u njima.  
 
1.8. Katastarska izmjera 
 
U izvještajnom razdoblju i dalje je u tijeku sređivanje zemljišnih knjiga za k.o. Poličnik,  za k.o. Murvicu 
i Briševo u prostoru OŠ Poličnik, gdje je Sud i Katastar, te je Općina Poličnik zaprimila  19  novih 
poziva na ročišta za k.o. Poličnik, 54 novih poziva za k.o. Briševo te 53 nova poziva za k.o. Murvicu.  
Sve pozive je bilo potrebno dobro proučiti i utvrditi ima li elemenata za ulaganje podnesaka od strane 
Općine Poličnik te su ista i uložena. U  izveštajnom razdoblju pristizala su  i pozivi za  predmete koji 
nisu dovršeni u prethodnim godinama, a najviše za k.o. Poličnik. 
Sukladno novoj Sistematizaciji u izvještajnom razdoblju, a započeto je tek u svibnju mjesecu izdana su 
rješenja za sufinaciranje katastarske izmjere i to za k.o. Murvicu 9., za k.o. Poličnik 63 i za k.o. Briševo 
49.  
 
 
1.9. Darovanje zemljišta 
 
U izvještajnom razdoblju Općina Poličnik je prihvatila darovanje 10 darovanja i to puteva koje su 
darovale fizičke osobe. Sklopljeni su ugovori o darovanju.  
   

1.10. Dokup građevinskog zemljišta 
U izvještajnom razdoblju predano je 10 zahtjeva za dokup građevinskog zemljišta, te je izrađeno 7 
Procjembenih elaborata. 
1.11. Javni natječaji za prodaju zemljišta 
U izvještajnom razdoblju objavljeni su 5 javnih natječaja za prodaju građevinskog zemljišta: 
Javni natječaj za prodaju  neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu  Općine Poličnik broj 
01/21- Stambena zona Grabi, Poličnik  - nije bilo pravovaljanih ponuda 
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Javni natječaj za prodaju  neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu  Općine Poličnik broj 
02/21  Stambena zona Grabi, Poličnik  - sklopljeno 6 Ugovora o kupoprodaji 
Javni natječaj za prodaju  neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu  Općine Poličnik broj 
03/20 u Gospodarskoj zoni  Murvica jug - nije bilo pristiglih ponuda 
Javni natječaj za prodaju  neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu  Općine Poličnik broj 
04/21- Stambena zona Grabi, Poličnik  - pristigla jedna pravovaljana ponuda 
Javni natječaj za prodaju  neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu  Općine Poličnik broj 
03/20 u Gospodarskoj zoni  Murvica jug – nije bilo pristiglih ponuda. 
 
 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
 
2.1. Socijalna skrb 
  
U spomenutom razdoblju izdvojena su sredstva pomoći kako slijedi:  
 

Novorođena djeca 49.000,00 kn 
Jednokratne novčane pomoći 33.500,00 kn 
Pomoć pri studiranju - 
Dom Zemunik 36.000,00 kn 
Pomoć kućanstvima u naravi 41.030,78 kn 
Troškovi stanovanja 41.873,99 kn 
Prehrana socijalno ugroženih 11.700,00 kn 
Dječji vrtić "Latica"  15.000,00 kn 
Donacija zdravstvenim ustanovama 10.000,00 kn 
Sufinanciranje školske marende (O.Š. Poličnik) - 
Sufinanciranje ukopa pokojnika 25.500,00 kn 

UKUPNO: 263.604,77 kuna 
 
2.2.  Osnovnoškolsko obrazovanje 
 U promatranom razdoblju završila je školska godina 2020./2021. Općina Poličnik na svome 
području ima jednu osnovnu školu OŠ Poličnik i 3 područne škole; PŠ Dračevac Ninski, PŠ Murvca i 
PŠ Briševo. 
 PŠ Briševo i Murvica područne su škole OŠ Smiljevac, dok je PŠ Dračevac Ninski područna 
škola OŠ Bartola Kašića. 
 
U izvještajnom razdoblju izdvojena sredstva za školstvo su:  

Stipendije 110.500,00 kn 
Sufinanciranje radnih bilježnica za osnovnoškolce - 
Prijevoz učenika srednjih škola 28.445,30 kn 
Donacije školama - 

UKUPNO: 138.945,30 kuna 
 
2.3. Sport 
 
Za sport izdvojena su sredstva:   
  
 
 
N.K. Dragovoljac 294.300,00 kn 
N.K. Murvica  
N.K.Abeceda 33.000,00 kn 
MNK Murvica 5.000,00 kn 
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MNK  Briševo 10.000,00 kn 
MNK Futsal Super Chicks 15.000,00 kn 
MNK Samba Poličnik 5.000,00 kn 
MNK Rupalj 5.000,00 kn 
MNK Grusi Briševo 5.000,00 kn 
MNK Sv. Ante Visočane 5.000,00 kn 
MNK Deportivo la Murvica 5.000,00 kn 
MNK Dasiaddo Poličnik 5.000,00 kn 
B.K.Rupalj 25.000,00 kn 
Atletski klub Sv Ante - 
Abeceda sporta "ABC" - 
B.K.Dračevac Ninski 5.000,00 kn 
Kuglački klub Poličnik 3.000,00 kn 
MNK Futsal Suhovare 5.000,00 kn 
MNK Lovinac 5.000,00 kn 
B.K. Poličnik 15.000,00 kn 
Sportski turniri - 
Pikado klub Murvica - 
Rekostrukcija igrališta Suhovare i Dračevac Ninski 317.022,08kn 

UKUPNO: 762.322,00 kuna 
 
2.4. Kultura i udruge 
 

Za kulturu:  
 
KUD "Carza"Poličnik - 
KUD "Krš" Briševo - 
Klapa "Koporan" Poličnik - 
Manifestacije u kulturi - 

UKUPNO: 0 kuna 
 
2.5 Za udruge: 

  
Udruga "Žena"-Poličnik - 
Udruga "Maslinara" - 
Udruga Umirovljenika - 
Donacije političkim strankama - 
Braniteljska zadruga Baljak Ante-Pajo - 
Udruga slijepih Zadarske Županije - 
Ostalo udruge i donacije 45.595,00 

UKUPNO: 45.595,00 kuna 
 
Za Dječji vrtić ''Zvončić'' 

Rad dječjeg vrtića ''Zvončić'' 1.156.080,82 kn 
Rekonstrukcija i dogradnja vrtiće Murvica-Briševo 456.668,08 kn 

UKUPNO: 1.612.748,90 kuna 
 
JAVNOST RADA I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA  
Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom glasniku na web stranici Općine Poličnik, 
http://www.opcina-policnik.hr/, na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na sjednicama Općinskog vijeća 
Općine Poličnik te u komunikaciji sa stanovnicima. 
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Pravilnikom o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine 
Poličnik („Službeni glasnik“ broj 02/16) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu 
informacija koje posjeduje Općina Poličnik, ograničenje prava na pristup informacijama i ponovnu 
uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu 
uporabu informacija kao i druge obveze Općine Poličnik vezane za ostvarivanje prava na pristup 
informacijama. 
U izvještajnom razdoblju ukupno je zaprimljeno 2 zahtjeva za pravo na pristup informacijama na koje 
je odgovoreno u zakonskom roku. 
 
RADNI ODNOSI 
U Općini Poličnik na dan 30. lipnja 2021. godine Općinski načelnik svoju dužnost obavlja 
profesionalno. 
 Na dan 30. lipnja 2021. godine u radnom odnosu u Općini Poličnik bilo je ukupno zaposleno 13 
službenika i 3 namještenika, od toga jedna službenica na određeno vrijeme na radnom mjestu 
daktilograf, jedna namještenica na određeno vrijeme koja obavlja poslove gerontodomaćice, svi ostali 
na neodređeno vrijeme.  
 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO 
UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA  
 
UNUTARNJE USTROJSTVO ODJELA 
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Općine Poličnik (SG 14/18) ima ukupno predviđeno 4 djelatnika 
za rad na neodređeno vrijeme. 
Na poslovima poljoprivrede, zaštite okoliša i civilne zaštite te druga područja na neodređeno vrijeme je 
zaposlen 1 službenik tj. viši stručni suradnik sa višom stručnom spremom (radno mjesto: Viši stručni 
suradnik za poljoprivredu, zaštitu okoliša i civilnu zaštitu),  1 službenik je zaposlen na poslovima 
obračuna komunalne naknade, komunalnog doprinosa, legalizacije  i drugih obračuna (reklame, porez 
na kuće, poslovni prostori, vrtić) to je referent sa srednjom stručnom spremom (radno mjesto: Referent 
za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i legalizaciju), 1 službenik je na poslovima komunalnog 
gospodarstva tj. komunalnog reda sa srednjom stručnom spremom strukovnog smjera (radno mjesto: 
Referent – komunalni redar). Odjelom rukovodi pročelnik, sveučilišni specijalist ekonomije 
(univ.spec.oec). 
 
Dakle u Odjelu rade 4 stalno zaposlena djelatnika od kojih su 2 SSS, 1 VŠS i 1 VSS. 
 
DJELATNOST ODJELA 
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 
sukladno Odluci o ustrojstvu Općinske uprave Općine Poličnik, obavlja upravne i stručne poslove u 
području gospodarstva, komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša u 
ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Općine Poličnik.  
 
Gospodarstvo – turizam - poljoprivreda 
Gospodarski poslovi se obavljaju u svrhu poticanja i razvoja poduzetništva, poljoprivrede i 
gospodarskog razvoja na području Općine Poličnik, te su obuhvaćali među ostalim: 
Planiranje podizanja razine turističke ponude 
Kontaktiranje u iniciranju različitih manifestacija za promidžbu Općine  
Planiranje okupljanja obrtnika u bilten radi bolje sinergije njihovih i naših potreba u Općini 
Predstavljanje naših potreba na razini Županije (AGRA, Zadra Nova, Županija) i Ministarstvima 
Zbog cjelokupne situacije (Epidemiološka – Covid 19) neki poslovi su sporiji ali poboljšanjem 
sveobuhvatne slike očekujemo ubrzavanje i rješavanje istih 
Omogućavanje subjektima za praćenje natječaja te reagiranje po potrebama i zahtjevima da bi 
omogućili kvalitetniju proizvodnju, 
Planiranje i dogovaranje kulturnih događanja u turističkoj sezoni da bi se učinio boravak ugodniji i 
kvalitetniji za domaće stanovništvo i turiste 
Stalna komunikacija sa razvojnim i drugim agencijama 
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Planiranje tribine edukacije proizvođača meda uz sudjelovanje Poljoprivrednog fakulteta Zagreb te 
savjetodavne službe Zadar. 
Popisivanje OPG-ova da bi se dobili relevantniji podaci o aktivnostima OPG-ova. 
Sudjelovanje, praćenje i operativno vođenje procesa ishođenja građevinske dozvole za projekte 
Općine. 
 
POLJOPRIVREDA 
Godišnje Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 
zemljišta na području Općine Poličnik za 2020.g.  
15.02.'21. prihvatio ga Načelnik, Objavljeno o u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 01/21, 
Dostavljeno: Ministarstvu poljoprivrede 
Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina na području Općine Poličnik u 2020. godini 
22.01.'21. Načelnik ga prihvatio, Objavljeno o u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 01/21, 
Dostavljeno: Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu 
Godišnje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH na području Općine Poličnik za 2020. godini  
22.01.'21. Načelnik ga prihvatio, Objavljeno o u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 01/21, 
Dostavljeno: Ministarstvu poljoprivrede  
Plan djelovanja Općine Poličnik  u području prirodnih nepogoda  za 2021. godinu  
15.03'21. Općinsko vijeće ga prihvatilo, Objavljen o u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 03/21 
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine 
02.02.'21. Zadarska županija: donijela Rješenje za Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu RH na području Općine Poličnik  nije potrebno provesti postupak Glavne procjene 
ekološke mreže 
18.02.'21. Agrodet: Dostavio prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
RH na području Općine Poličnik        
                 „        Načelnik: Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH na području Općine Poličnik  
                „        Načelnik:  Obavijest o javnom uvidu za novine 
               „       Obavijest za javni uvid sa dokumentima za www.opcina-policnik.hr 
19.02.'21. Objava na web stranici 
21.02.'21. Zadarski list – objava Obavijest o javnom uvidu 
22.02. – 08.03. Javni uvid: kontakt sa zainteresiranim   
15.03.'21. na 39.  sjednica Općinskog Vijeća  usvojene je slijedeće:  
Informacija o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Općine Poličnik 
Odgovor na prigovore na prijedlogu Programa 
22.04. Agrodet poslao dopis da Ministarstvo poljoprivrede traži da se ispravi tablica i da se jedna 
katastarska čestica samo jednom navede. Ona će ažurirati tablicu i poslati je Zadarskoj županiji, a ona 
Min. poljoprivrede 
06.05. Općina Poličnik Hrvatske šume, UŠP Split:  Potvrda o uključenosti u šumskogospodarski 
plan, traži se (pročelnik uputio) 
10.05. Hrvatske šume, UŠP Split poslao: Potvrdu o uključenosti u šumskogospodarski plan:  Nisu 
obuhvaćene Programom gospodarenja: k.č. 970/1 k.o. Briševo i k.č. 531 K.o. Poličnik 
11.06. Dopis Hrvatske šume, UŠP Split: Izdali ste nam potvrdu o uključenosti kat. čest. u 
šumskogospodarski plan za kat. čestice 970/1 k.o. Briševo i  531 k.o. Poličnik. Ministarstvo 
poljoprivrede traži da se u navedenoj potvrdi navede da su te kat. čest. navede u odlukama koje je 
donijela  
Vlada RH u svom programu za izdvajanja iz šumskogospodarske osnove radi podizanja višegodišnjih 
nasada. 
14.06. Hrvatske šume, UŠP Split poslao: Potvrda o uključenosti u šumskogospodarski plan: Nisu 
obuhvaćene Programom gospodarenja: k.č. 970/1 k.o. Briševo i k.č. 531 K.o. Poličnik temeljem čl. 46. 
Zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama (NN94/14) 
14.06.  Potvrdu HŠ poslao Agrodetu Zg 
Izdvajanje dijela  k.č. 90/11 K.o. suhovare iz šumskogospodarskog područja RH površine 199.320 m2 
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-   Općina poslala zahtjev za izdvajanje iz ŠGP navedene k.č. 
06.07.  Min. poljoprivrede: zaključak o osnivanju povjerenstva za terenski očevid 08.07. u 11,oo  
terenski očevid i plaćanje predujma troškova postupka u iznosu od 1.500,oo kn 
 
Šteta od mrazu 
6. – 9. 4. prirodne nepogode uzrokovane mrazom na području Općine 
14.04. obavijest o šteti od mraza objavljena na web stranici i stavljena na oglasne ploče MO-a. 
„Obavještavamo fizičke i pravne osobe koje imaju oštećenja na poljoprivrednim usjevima  (voćnjacima, 
vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama i u plastenicima) uzrokovanu 
nepovoljnim vremenskim uvjetima – mrazom, da svoju štetu mogu prijaviti Općini. 
Prijava štete se dostavlja u Općine svakim radnim danom (predati na porti) ili ispunjene obrasce 
poslati putem email adrese: opcina-policnik@zd.t-com.hr. 
Štetu u poljoprivredi mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika.  
Prijava štete od prirodnih nepogoda u poljoprivredi obavezno sadržava MIBPG poljoprivrednog 
proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje ili broj katastarske čestice 
(sukladno Pravilniku o registru šteta od prirodnih nepogoda NN 16/19, članak 10.). 
Zbog epidemije COVID-19 prijave se neće zaprimati osobno u pisarnici Općine, ali se obrazac može 
preuzeti i predati na ulazu Općine (na porti). 
Temeljen vaših pristiglih prijava i ispunjavanja zakonski uvjeta, općinski načelnik će poslati zahtjev 
županu Zadarske županije da proglasi prirodnu nepogodu. 
Prijave se vrše na zakonom predviđenom obrascu koji se može preuzeti u Općini  (na porti) ili na 
Internet stranici Općine i to: 
 Obrazac PN: prijava štete – detaljno ispunjava svaki prijavitelj štete 
Rok za prijavu je do 21. travnja 2021.g.“ 
23.04. Na poziv za prijavu štete prijavilo se osam građana i jedna pravna osoba. Ukupna prijavljena 
šteta – prva procjena iznosi  1.078.300 kn. 
23.04.  Županu Zadarske županije upućen je Prijedlog za proglašavanje prirodnu nepogode na 
području Općine Poličnik 
„Početkom travnja 2021.g. (08. travnja) zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta – niskih temperatura, 
mraza nastala je šteta na poljoprivrednim usjevima  (voćnjacima, vinogradima te na pojedinim 
povrtlarskim kulturama i u plastenicima) na području Općine Poličnik. 
Najviše je nastradalo od višegodišnjih nasada: vinova loza, trešnja, jabuka, šljiva, breskva, marelica, 
badem, šljiva, smokva, a od jednogodišnjih: krumpir, grašak, grah, bob, presadnice povrća i cvijeća. 
Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda prikuplja prijave o nastalim štetama. 
Poljoprivrednici oštećeni mrazom prijavljuju štete od prirodnih nepogoda sukladno Pravilniku o registru 
šteta od prirodnih nepogoda NN 16/19, članak 10.). 
Stoga, temeljem članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („NN“ 
br.16/19)  predlažemo županu Zadarske županije da proglasi prirodnu nepogodu zbog nepovoljnih 
vremenskih prilika – mraza za područje Općine Poličnik.“ 
11.05.  Žup. povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda: Vaš prijedlog za proglašenje 
prirodne nepogode uzrokovane mrazom na području vaše općina u razdoblju 6. – 9. 4.2021. nije u 
skladu sa zakonskim odredbama. Naime, niste naveli podatak koji je neophodan uvjet za  
proglašenje, jesu li općinska povjerenstva za procjenu šteta utvrdila financijsku vrijednost nastalih 
šteta – min. 20% izvornih prihoda općinskih proračuna za 2020.g., umanjen rod min. 30% prethodnog 
trogodišnjeg prosjeka ili umanjene vrijednosti imovine na području vaše općine za  
min.30%. To su uvjeti za proglašenje. Ukoliko je ispunjen jedan od  traženih uvjeta o tome je potrebno 
izvijestiti Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta. 
17.05. Žup. povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda: dopuna prijedloga za proglašenje 
prirodne nepogoda – traži se 
18.05. Općina Poličnik: u svezi našeg prijedloga za proglašenje prirodne nepogode uzrokovane 
mrazom na području Općine Poličnik u razdoblju 6. – 9. 4.2021., odgovaramo slijedeće. Utvrdili smo 
da ne ispunjamo zakonske uvjete za proglašenje prirodne nepogode, te povlačimo naš prijedlog. 
Registar poljoprivrednika Općine 
Pročelnik Kovačević razgovarao u Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva 
(savjetodavna služba) s gđom Dragun o tome. 
Potrebna je suglasnost poljoprivrednika da objavimo njegove podatke 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 10/21   

17. kolovoza 2021.          Godina XVII  

11 
 

Način: Preko LAG Bure kao  Registar poljoprivrednika Općine Vrsi  ili Registar u naš na web stranici 
(npr. Udruga maslinara i uljara Općine) 
Obveza zakupnika površine veće od 50 ha da dostave Izvješće o ispunjavanju ciljeva Gosp. programa 
za 2018. i 2019.g. 
16.02.  Min. poljoprivrede uputila navedeni Upit  
potvrdili smo da Maraska d.d. Zadar koristi  u zakup površinu od 71,4239 ha  na d k.č. 90/11 k.o. 
Suhovare. Ista nije Općini Poličnik dostavila Izvješće o  ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa 
za 2018. i 2019.g. 
07.04.: Maraska d.d. dostavila Općini izvješća za navedene godine 
FINANCIJSKE POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA:  
29.01.'21. APPRRR poslao Upit o isplati potpore Antoniju Surać, Murvica u iznosu do 10.000 kn 
03.05.'21. Opć. načelnik odobrio potporu OPG Miškovac, nositelja Nede Šarića iz Poličnik, u iznosu od 
10.000,00 kn za dovođenje struje i vode do štale ovaca 
 - isplatiti dobavljaču robe/usluga prije same isporuke  
04.05.'21. Opć. načelnika odobrio potporu OPG Dalibor Bogoviću, Poličnik, u iznosu od 10.000,00 kn 
za izmještaj štale sa građevinskog područja i izgradnja nove 
 - isplatiti dobavljaču robe/usluga prije same isporuke   
29.06.'21.  Opć. načelnika odobrio potporu OPG Milka Adžić, Drač. Ninski, u iznosu od 5.000,00 kn za 
izgradnju nadstrešnice ispred plastenika za uzgoj presadnica i cvijeća 
 - dostavljeni računi isporučene robe/usluga, isplaćeno odmah,  
 
Zaštita bilja stavljene www.opcina-policnik.hr 
24.02.'21. obavijest maslinarima   
01.04.'21.: Obavijest proizvođačima koštičavog voća 
16.06.  Obavijest „Bolest zlatna žutica vinove loze“  
29.06. Obavijest vinogradarima – opasnost od pepelnice 
29.06. Obavijest proizvođačima breskve i nektarine– opasnost od pepelnice. 
 
Komunalno gospodarstvo 
U komunalne poslove spadaju obračuni i izdavanja rješenja za komunalnu naknadu, komunalni 
doprinos i legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata na području Općine Poličnik. 
Izdano je 33 rješenje za legalizaciju objekata, 27 rješenja za komunalnu naknadu za poslovne 
korisnike i 44 rješenja za komunalnu naknadu-fizičke osobe uz redovne poslove ažuriranje baze 
podataka obveznika i rješavanja po žalbama. Mjesečni obračun komunalne naknade za poslovne 
korisnike (168 korisnika) i šestomjesečni obračun za fizičke osoba za 10 naselja ukupno 1.767 
obveznika. Izdano je 61 rješenje tj račun za reklame, te 25 rješenja za naknadu za vode. 
Mjesečni obračun za zakup poslovnog prostora – 9 obveznika.  
Izdano je 55 rješenja za komunalni doprinos te se vodi evidencija za obročno plaćanje.  
 
Izdan je 44 poseban uvjet, te 29 suglasnosti (Hep, Ericsson Nikola Tesli, Vodovod), odobreno 12 
kontejnera za krupni otpad te niz drugih zahtjeva zamolba pritužbi terenskih očevida koji se tiču 
propisa iz Zakona o komunalnom gospodarstvu zakonskih propisa te općih akata Općine (Komunalni 
red) - prometni propisi, žalbe vezano za održavanje komunalnog reda terenski očevidi i nadzori  i dr.  
 
Poslovi su obuhvaćali i sljedeće radnje: 
Rješavanje i pronalazak komunalnih pitanja uz stalnu potporu komunalnom redaru u obavljanju 
komunalnih poslova, organiziranju, vođenju, dokumentiranju te arhiviranju  istih. 
Obilasci Poslovnih zona i potpora u svim komunalnim pitanjima 
Omogućavanje nesmetanog odvijanja različitih procesa izdavanja potrebnih dokumenata i 
dokumentiranju, arhiviranju istih (fizički/elektronski/Sustavno) radi što bolje transparentnosti Odjela. 
Komuniciranja različitih obavijesti javnosti 
Svakodnevni upiti i rješavanje sporova 
Osvježavanje autobusnih stajališta sa promidžbenim sadržajem 
Vođenje zahtjeva/dokumentacije za izgradnju potrebne vodovodne mreže – praćenje potreba 
dokumentiranje 
Definiranje, izrada i pisanje Pravilnika tj. Odluka 
Vođenje procesa operativnog dokumentiranja nerazvrstanih cesta 
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Praćenje prometa i sudjelovanje u rješavanju pitanja – kao i pripremi, planiranju Odluka o uređivanju 
prometa na području Općine Poličnik 
 
 
Prostorno uređenje 
Ovdje spadaju poslovi izmjena i dopuna prostornih planova detaljnih planova uređenja i izdavanja 
uvjeta za idejne projekte te izdavanje potvrda na glavne projekte kod izgradnje nekretnina. 
Informiranje zainteresiranih o područjima građevinske zone, te pojedinačnim parcelama 
Prijem, evidencija i dokumentiranje zahtjeva za promjenu namjene zemljišta 
 
Zaštita okoliša 
Poslovi su obuhvaćali i sljedeće radnje: 
 
Dogovor sa Čistoćom Zadar i komunalnom firmom Poličnik čišćenja divljeg odlagališta 
Koordinacija sa udrugama – podržavanje i potpora volonterski radova na opću dobrobit i osvještavanje 
bitnosti zaštite okoliša i očuvanja prirode. 
Analiziranje natječaja Fonda za zaštitu okoliša 
Odobravanje i komuniciranje spremnika za krupni otpad 
 
Izvješće o provedenim mjerama sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Poličnik u 
2020.g. 
15.03.'21. Vijeće ga prihvatilo, Objavljen o u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 03/21 
Odluka 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 2021. godinu 
15.03.'21. Vijeće je prihvatilo, Objavljena o u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 03/21 
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Poličnik za 2020. godine 
10.03.'21. opć načelnik, donio navedeno izvješće, Objavljena o u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“ br. 01/21 
Dostavljeno: Zadarskoj županiji, UO za prostorno uređenje, komunalne poslove 
Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada 
Općina je putem Fonda za zaštitu okoliša   i energetsku učinkovitost krenula u postupak nabavke 
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (1700 volumena 240 litara za prikupljanje spremnici za 
odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada). 
14. veljače 2019. godine Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općina zaključili su 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiranju iz EU fondova u financijskom 
razdoblju 2014.-2020. Sufinancirani su u iznosu od 85% iz EU fondova. 
30.03.'21. stigli su navedeni spremnici. Do podjele korisnicima, smješteni su u skladište komunalne 
tvrtke Poličnik d.o.o. u poslovnoj zoni u Grabi. 
27.04.'21. Objavljena vijest na www.opcina-policnik.hr 
29.06. Poslan e-mailu Fondu za zaštitu okoliša o daljnju proceduru oko spremnika: Fond trenutno 
priprema Ugovor o prijenosu prava vlasništva spremnika sa Fonda na Općinu, pa će se rasknjižiti se 
spremnici sa Fonda i uknjižuju na Općinu i nakon toga vrši će se podijela spremnika. 
IZGRADNJA I OPREMANJE SUSTAVA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
(BIOPROČISTIVAČA) 
10.03.'21. Izvršena kontrola utrošenih sredstava za izgradnju  biopročistivača od strane kontrolora 
Srećka Matkovića, djelatnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb 
17.06.'21. Dostavljena dokumentacija koja je nedostajala kod izvršene kontrole i to:  financijske 
izvještaje 2020. godine za komunalnu firmu Odvodnja Poličnik d.o.o., bilješke uz financijske izvještaje 
za 2020. godinu i  odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu i  odluku o 
uporabi dobitka za 2020. godinu i  Bruto bilancu za razred prihodi poslovanja za razdoblje  od 
1.1.2021. do 19.5.2021. za Općinu Poličnik 
AKCIJA ČIŠĆENJA DIVLJEG ODLAGALIŠTA U POLIČNIKU 
12.05. u koordiniranoj akciji Čistoće d.o.o. Zadar, komunalne firme Poličnik d.o.o. i Općine Poličnik, 
očišćena je velika količina glomaznog otpada sa divljeg odlagališta na makadamskoj cesti koja vodi 
prema poljoprivrednom dobru Lug u Poličniku. 
Gospodarenje otpadom 
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02.04. dobili smo od Zadarske županije rješenje o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom 
izdanom za EKO METAL d.o.o. iz Visočana. 
CIVILNA ZAŠTITA 
 
Epidemiološke mjere: 
Podaci o oboljelim od koronavirusa na području Općine Poličnik 
Datum Oboljeli Novooboljeli Ukupno 

oboljelih 
Ozdravljeni umrli Aktivni 

slučajevi 
10.01. 210 1 211 194 2 15 
22.01. 222  222 212 2 8 
18.03. 277 2 279 266 2 11 
17.04. 373 4 377 357 2 18 
23.04. 388 2 390 375 2 13 
10.05. 408  408 402 3 3 
14.05. 410  410 405 3 2 
22.05 412 2 414 407 3 4 
01.06. 415 1 416 411 3 2 
02.06. 416  416 412 3 1 
03.06 416 3 419 412 3 4 
04.06. 419 - 419 412 3 4 
05.06 419 1 420 412 3 5 
07.06. 420 - 420 411 4 5 
08.06. 420  420 411 4 5 
09.06. 420 1 421 412 4 5 
10.06. 421  421 415 4 2 
15.06. 421 1 422 415 5 2 
17.06. 422 1 423 416 5 2 
18.06. 423 1 424 416 5 3 
20.06. 425 1 426 416 5 5 
21.06. 426  426 416 5 5 
22.06. 426 1 427 417 5 5 
23.06. 427 1 428 418 5 5 
29.06. 433 2 435 421 5 9 
 Izvor podataka: Stožer CZ zadarske županije /ŽC 112 Zadar 
 
Inspekcijski nadzor provedbe Zakona o sustavu civilne zaštite 
11.05.'21.:  Obavljen inspekcijski nadzor -inspektorica civilne zaštite Vedrana Vučetić. 
 Nazočan Marko Kovačević, pročelnik UO za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša po punomoći Načelnika. 
 Izvršen je uvid u slijedeće spise: Analiza stanja CZ za '20., Plan razvoja CZ za '21., Izvadak u 
svezi izvršenja proračuna za '20. (283.838,84 kn)  i proračuna za '21. za financiranje CZ (290.000.00 
kn), Plan vježbi CZ za '21. (09.03.2021.), Procjena rizika od velikih nesreća (2018.), Plan djelovanja 
sustava CZ (2019), Akte o imenovanju stožera CZ, Poslovnik o radu stožera CZ (09.03.2020.), Odluka 
o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za Općinu (10.08.2017.), Odluka o 
imenovanju povjerenika CZ i njihovih zamjenika (17.07.2017.), Bazu podataka o pripadnicima, 
sposobnostima i resursima svojih operativnih snaga (evidencijske tablice E-SCZ i E-PPCZ) (treba 
ažurirati, odnosno popuniti sa članovima postrojbe CZ nakon donošenje Odluke o osnivanju 
postrojbe), Dokaz o osposobljavanju načelnika (23.11.2017.), Odluka o osnivanju postrojbe CZ opće 
namjene  (utvrđeno da Općinsko vijeće nije donijelo)  
17.05.'21.:  Služba CZ Zadar, odjel inspekcije: Rješenje o inspekcijskom nadzoru Nalaže se 
provođenje slijedećih mjera: 
Donijeti Odluka o osnivanju postrojbe CZ opće namjene  Općine Poličnik, te popuniti i opremiti istu 
temeljem  Procjene rizika od velikih nesreća općine Poličnik 
Dopuniti  evidencijsku tablicu ( E-PPCZ – Prilog 6) sa popisom pripadnika postrojbe CZ opće namjene 
Općine Poličnik 
Rok izvršenja navedenih mjera: 6 mjeseci, odnosno do 17.11.2021.g.  
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Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Poličnik za 2020. godinu,  
15.03'21. Vijeće je prihvatilo, Objavljena o u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 03/21 
Plan vježbi Civilne zaštite općine Poličnik u '21. 
09.03.'21. Načelnik ga prihvatio, Objavljen o u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 01/21 
27.04. Dostavljeno: Službi CZ zadar, Stožeru CZ Općine Poličnik, Povjerenicima i zamjenicima 
povjerenika CZ 
Stožer civilne zaštite Općine Poličnik za razdoblje 2021.-2025.g., 
01.06. Ministarstvo unutarnjih poslova, ravnateljstvo civilne zaštite: Dopis o obvezama JLS ( r ) S u 
sustavu civilne zaštite, posebno na osnivanje i imenovanje stžera CZ 
08.06.  Općina zatražila imenovanje predstavnika od Službe civilne zaštite Zadar, PU Zadarske, HSS 
Zadar, GD CK Zadar, Veterinarske stanice Za 
Temeljem članka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 
20/21) i članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16) zatraženo je 
imenuju svog predstavnika u novi Stožer civilne zaštite Općine Poličnik za razdoblje 2021.-2025.g.  
25.06.. Služba CZ Zadar: zatražila da se dostavi Odluka o osnivanju i imenovanju stožera CZ 
28.06.  Općin. Načelnik donio Odluka o osnivanju i imenovanju Stožer civilne zaštite Općine Poličnik 
za razdoblje 2021.-2025.g., 
Procjena rizika od velikih nesreća 
18.10.2018. donesena od strane Općinskog vijeća, objavljena u „Službenom glasniku Općine“ br. 
11/18 
Po Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća na području RH i 
JLS  (NN 65/16) svake tri godine navedeni akt treba uskladiti 
01.07.  ALFA ATEST d.o.o. iz Splita dostavio ponudu za izradu u iznosu  8.437,50 kn  
Plan djelovanja civilne zaštite 
05.07.2019. donesena od strane Općinskog vijeća, objavljena u „Službenom glasniku Općine“ br. 
08/19 
Po Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te 
načinu informiranja u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)  navedeni akt treba uskladiti jednom 
godišnje 
01.07.  ALFA ATEST d.o.o. iz Splita dostavio ponudu za izradu u iznosu  dostavljena ponuda u iznosu 
4.587,50 kn  
 
ZAŠTITA OD POŽARA 
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku na područje Općine Poličnik u 2021. godini 
01.03.'21. Prihvatio ga Opć. načelnik. Objavljen u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 03/21 
14.04. Vatrogasna zajednica Zadarske županije uputila dopis o pripremi sezone  2021.g. u skladu s 
točkom 26. Programa aktivnosti u provedbi  
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2021.g. 
 
01.03.'21. PU Zadarska uputila je apel građanima „OPREZNO PRILIKOM SPALJIVANJA BILJNOG 
OTPADA I SUHE TRAVE“ da savjesnim i odgovornim ponašanjem izbjegnu štetne posljedice koje 
mogu nastati neopreznim spaljivanjem suhe trave, korova ili biljnog otpada 
Tijekom vikenda na području Policijske uprave zadarske evidentirano je deset požara na otvorenim 
prostorima. U subotu poslijepodne zaprimljene su dojave o požarima na području Islama Latinskog, 
Škabrnje, Poličnika, Krneze te Donjih Biljana, a jučer na području Gračaca, Benkovca i Gornjeg 
Poličnika. Požare su ugasili vatrogasci, a radilo se o  požarima suhe trave i niskog raslinja 
Obavijest objavljena na www.opcina-policnik.hr 
01.06.'21.  SEZONA POŽARA: STUPA ZABRANA LOŽENJA VATRE NA SVIM OTVORENIM 
PROSTORIMA OD 1. LIPNJA DO 31. LISTOPADA 
Izvor: Policijska uprava Zadarska objavljeno na www.opcina-policnik.hr 
 
ZDRAVSTVO 
Program mjera i Provedbeni plan obvezatne preventivne  dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 
području Općine Poličnik u 2021. godini 
16.01.'21. Načelnik ga prihvatio,  Objavljen o u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 01/21 
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Ugovor o stručnom nadzoru nad provedbom mjera preventivne i obvezne DDD na području općine 
Poličnik za '21.g. 
15.01.'21. Poslan Zavodu za javno zdravstvo Zadar 
Ciklon d.o.o.: Godišnji izvještaj o provedenim mjerama obvezatne preventivne deratizacije i 
dezinsekcije na području Općine Poličnik za 2020.g.  
Stručni nadzor nad provedbom mjera preventivne i obvezne dezinsekcije i deratizacije na području 
općine Poličnik  
30.03.'21. Zavodu za javno zdravstvo Zadar poslao navedeno Izvješće 
Izvješće je sastavljeno po izvršenom očevidu na području Općine tijekom veljače '21., u vrijeme 
trajanja akcije obvezne preventivne proljetne dezinsekcije i deratizacije. 
Izvidi su izvršeni s ciljem kontrole provođenja obvezne preventivne proljetne dezinsekcije i 
deratizacije, a na temelju zakonskih ovlasti i potpisanog ugovora s Općinom. 
Obvezatna preventivna  dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za području Općine Poličnik u 2021. 
godini 
22. -  25.02. deratizacija suzbijanju štetnih glodavaca. 
 
 
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NADZOR, JAVNU NABAVU I EU FONDOVE 
 
 
U periodu 01.01.-30.06.2021. godine u Upravnom odjelu za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu 
i EU fondove obavljale su se osnovne funkcije koje se sastoje od organizacije proračunskog 
računovodstva, praćenje izvršenja Proračuna Općine Poličnik sukladno zakonskoj regulativi, 
izvješćivanje o naplati proračunskih prihoda, izvršenju rashoda i izdataka, izvješćivanje o zaduživanju 
kod financijskih institucija i sl. 
Vođene su pomoćne i glavne poslovne knjige i sastavljeni financijski izvještaji za Općinu Poličnik, 
Dječji vrtić Zvončić i Centar za razvoj i edukaciju Poličnik. 
Za Općinu Poličnik sastavljeni su Financijski izvještaji za period 01.01. – 31.12.2020. godine i 01.01. – 
31.03.2021. i to: obrazac PRRAS (prikazuje realizirane prihode i rashode, primitke i izdatke u 
navedenim periodima)  i obrazac Obveze (prikazuje povećanje i smanjenje obveza u navedenim 
periodima, te stanje ukupnih, dospjelih i nedospjelih obveza na dan 31.03.2021.). Sastavljen je i 
konsolidirani izvještaj za sve prije navedene obrasce (konsolidirani izvještaj prikazuje zbirne podatke 
za Općinu Poličnik i korisnike Proračuna Općine Poličnik – Dječji vrtić Zvončić i Centar za razvoj i 
edukaciju Poličnik). 
Sastavljen je i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Poličnik za period 01.01. -31.12.2020. 
godinu koji se sastoji od Općeg i Posebnog dijela. U Općem dijelu izvještaja prikazani su realizirani 
prihodi, primici, rashodi i izdaci u navedenom periodu, usporedba realizacije u odnosu na  planirane 
vrijednosti Proračuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U Posebnom dijelu izvještaja 
rashodi i izdaci Proračuna Općine Poličnik analitički su razrađeni po zakonski propisanim 
klasifikacijama – organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj, te je izvršena usporedba realizacije u 
odnosu na planirane vrijednosti Proračuna i u odnosu na prethodnu godinu. U Godišnjem izvještaju o 
izvršenju Proračuna Općine Poličnik za period 01.01. – 31.12.2020. godine podnesen je izvještaj o 
zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 
izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima, te opisno obrazloženje ostvarenja prihoda 
i primitaka, rashoda i izdataka u navedenom periodu.  
 
 Sastavljanje Izvještaja o nepravilnostima za period 01.01. – 31.12.2020. godinu za Općinu Poličnik 
 
Krajem ožujka 2021. godine, u zakonski propisanom roku, sastavljen je Izvještaj o nepravilnostima za 
period 01.01. – 31.12.2020. godinu i dostavljeni su  Ministarstvu financija.  
 
Provođenje postupka prisilne naplate za općinske prihode 
 
Obavljene su sve radnje za provođenje postupka prisilne naplate za općinske prihode i to na 
prihodovnim nivoima: komunalna naknada, komunalni doprinos, katastarska izmjera, zakup poslovnog 
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prostora, naknada za nezakonito izgrađene građevine, naknada za osnivanje prava građenja. 
Usklađeni su svi predlošci za pokretanje postupka prisilne naplate na navedenim nivoima, testirani su 
programski postupci za prisilnu naplatu općinskih prihoda i predana izvršna rješenja o ovrsi u 
podružnicu Financijske agencije. 
 
 
 
 
KOMUNALNA TVRTKA POLIČNIK d.o.o. 

 
U nastavku su prikazani poslovi po naseljima koje je komunalno društvo obavljalo u 1. polugodištu 
2021. godine, odnosno u razdoblju od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine. 
 
Javna rasvjeta:                                                                        rasvjetnih stupova: 
izgradnja javne rasvjete u Murvici:     22  
Petra Zoranića (256m)                
Put Draška (161m)    
Kneza Mislava (65m) 
izgradnja javne rasvjete u Poličnik:  
Viktora Grgurice (97m)               3     
izgradnja javne rasvjete u Suhovarima:  
Sv. Ante Padovanskog (120m ukupno)     3 
Seljačke bune        1 
izgradnja javne rasvjete u Lovincu: 
Hrvatskih vitezova (55m)        
izgradnja javne rasvjete u Ruplju: 
Damira Vanjka i Put Šušića (280m)  solarne   4 
Dr. F. Tuđmana (150m)       2 
izgradnja javne rasvjete boćalište Perići (Poličnik)   3 
izgradnja javne rasvjete boćalište Visočane    3 
 
Redovno održavanje javne rasvjete u svim naseljima. 
  Groblja: 
 
izgrađeno je šest novih grobnica na Groblju Poličnik kao nastavak proširenja Groblja Poličnik 
ostale aktivnosti održavanja groblja u Poličniku, Murvici, Briševu (Staro i Novo groblje), Lovincu (Staro 
i Novo groblje), Ruplju, Visočanima, Suhovarima, Dračevcu Ninskom  
košenje trave u više navrata, čišćenje i odvoz smeća 
u prvoj polovici godine izvršeno je 44 ukopa 
nastavak proširenja Groblja Poličnik 
izgradnja potpornog zida na Groblju Poličnik 
radovi na proširenju Groblja Visočane  
sadnja novih stabala Groblje Visočane     
 
Grobna naknada 
Općina Poličnik trenutno ima 10 groblja, odnosno 1664 grobna mjesta, koja su Društvu dana na 
upravljanje. Do kraja 1. polugodišta 2021. godine uspješno je riješeno 1286 grobnih mjesta, te su za 
ista poslana rješenja o trajnom korištenju grobnog mjesta i rješenja o grobnoj naknadi.  
U tablici u nastavku je dan prikaz riješenih grobnih mjesta u odnosu na ukupan broj grobnih mjesta na 
svakom od 10 groblja. 
 

Groblje 
Broj riješenih 
grobnih mjesta 

Ukupan broj 
grobnih mjesta 
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Poličnik 291 430 

Suhovare 138 184 

Rupalj 92 97 

Novo groblje 
Lovinac 

95 104 

Staro groblje 
Lovinac 

0 11 

Visočane 106 155 

Dračevac 
Ninski 

149 212 

Staro groblje 
Briševo 

69 95 

Novo groblje 
Briševo 

141 145 

Murvica 205 231 

Ukupno: 1286 1664 

 
Od 01.01.2021. godine zaduženo je 208.238,60 kn grobne naknade (PDV uključen), a uspješno je 
naplaćeno do 30.06.2021. godine 147.037,79 kn (PDV uključen).  
 
Lokalni putevi: 
 
aktivnosti održavanja lokalnih puteva u svim naseljima  
(nasipanje, košenje, izrada propusta) 
postavljanje usporivača prometa – Murvica Gornja (7 kom) 
      112. brigade HV - Poličnik 
 
Poljski putevi: 
 
Održavanje poljskih puteva u svim naseljima: Poličnik, Murvica, Briševo, Murvica Gornja, Suhovare, 
Visočane, Dračevac Ninski, Lovinac, Gornji Poličnik, Rupalj - nasipavanje kamenim frakcijama, 
košenje trave i šiblja, izrada propusta, probijanje novih puteva. Probijanje poljskog puta Grgeči – 
Murvica. 
      
Igrališta i objekti: 
 
nastavak građevinski radovi - stambeni objekt, Lovinac, K.O. Poličnik, k.č. 209  
izgradnja boćališta Visočane 
veliki servis malog nogometnog igrališta NK Dragovoljac 
izgradnja igrališta u Dračevcu Ninskom – 1. faza 
izgradnja septičke jame za stambeni objekt u Lovincu 
pripremni radovi za dogradnju DV Zvončić u Murvici 
radovi na proširenju DV Zvončić u Poličniku 
pločice za sanaciju WC-a u Društvenom domu Suhovare  
bojanje prostorija NK Dragovoljca 
bojanje prostorija mrtvačnice Groblje Poličnik  
bojanje društvenih domova ( Briševo, Murvica, Murvica Gornja, Gornji Poličnik) 
izgradnja potpornog zida igralište Dračevac Ninski   
uređenje okoliša društveni dom Murvica 
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uređenje zaštitne ograde dvorana Poličnik  
uređenje okoliša Centara za razvoj i edukaciju   
postavljanje žičane ograde na parking vrtića Zvončić - Murvica  
uređenje okoliša vrtić Zvončić - Poličnik    
Javne površine i poslovne zone: 
 
održavanje javnih površina - košenje oko objekata, trgova, ulica u više navrata 
odvoz i zbrinjavanje otpada 
održavanje poslovnih zona Grabi, Murvica Jug i Murvica IK - košenje trave u duljini  
cca 10 km dva navrata 
uređenje javne površine - Usika, Poličnik (izgradnja zida i sadnja biljaka) 
sanacija divljeg odlagališta otpada u Murvici Gornjoj 
          
 Ostali poslovi: 
 
izgradnja kupaonice za Dragicu Barić – socijalni slučaj 
izgradnja vodovodnog ogranka – Vukovarska ulica, Murvica 
izgradnja vodovodnog ogranka – Murvica Gornja 
izgradnja betonskog zida za zaštitu od poplava u Visočanima, Dr. F. Tuđmana 
zaštita šahtova za vodu na objektima Općine Poličnik  
postavljanje prometnih znakova 
izgradnja ogradnih zidova 
čišćenje autobusnih stajališta 
izgradnja autobusnog stajališta Briševo - Mazija 
uređenje maslinika (rezidba, gnojidba) 
sadnja dodatnih 50 maslina 
čišćenje i održavanje spomenika 
zamjena zastava  
sudjelovanje u akciji čišćenja ( Lovinac – Udruga Ante Baljak-Pajo) 
uređenje trga sv. Nikole – Poličnik 
uređenje bunara – Visočane 
 
 
 
Uprava groblja  
 
Upravljanje grobljima podrazumijeva: dodjelu grobnih mjesta na korištenje, uređenje, održavanje i 
rekonstrukciju groblja, poslove naplate naknade za dodijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje 
groblja (godišnja grobna naknada), poslove vođenja grobnog očevidnika i drugi poslovi propisani 
zakonom. 
 
Održavanje groblja podrazumijeva: održavanje i čišćenje zemljišta i komunikacijskih putova i staza, 
prostora i građevina za smještaj pokojnika do ukopa i za ispraćaj umrlih, te uzgoj i održavanje zelenila 
i nasada na grobljima. 
 
U održavanju groblja na području Općine Poličnik u dosadašnjim godinama kako u redovitom tako i u 
investicijskom održavanju postignuta je zavidna razina kvalitete i uložena značajna financijska 
sredstva, stoga je i zadatak Uprave groblja bio ne samo održavati već i podići kvalitetu održavanja 
groblja na višu razinu.  
U cilju realizacije tog zadatka u izvještajnom razdoblju provedene su sljedeće mjere: 
 
Utvrđen je obim poslova i aktivnosti redovitog održavanju opreme i prostora groblja i to: 
 
redovito održavanje komunikacijskih putova, staza, parkinga 
redovito održavanje cca 35.000,00 m2 zatravljenih i šljunčanih površina 
održavanje zelenila i nasada 
redovito održavanje glavnih križeva 
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održavanje mrtvačnice i pratećih objekata 
organizacija odvojenog prikupljanja otpada-press kontejneri 
organizacija i vršenje ukopa u prvoj polovici 2021. godine - 44 ukopa. 
    
U prvoj polovici 2021. godine je izgrađeno šest (6) grobnica u mjesnom groblju Poličnik, kao nastavak 
proširenja groblja, te je za sve grobnice potpisani ugovori s korisnicima.  
 
Riješeno je osam (8) neriješenih grobnih mjesta i to: 
 
3 grobna mjesta na Groblju Poličnik 
1 grobno mjesto na Groblju Briševo - Staro 
1 grobno mjesto na groblju Suhovare 
3 grobna mjesta na Groblju Dračevac Ninski. 
 
 

KOMUNALNA TVRTKA ODVODNJA d.o.o. POLIČNIK 
 
Odvodnja Poličnik d.o.o., trgovačko društvo za djelatnost odvodnje, gradnje i održavanja oborinske 
odvodnje, izvođenje priključaka na vodne građevine i projektiranje. 
 

 
DJEČJI VRTIĆ „ZVONČIČ“ – POLIČNIK 

 
1. USTROJSTVO RADA 
 
         DJEČJI VRTIĆ „ZVONČIČ“ - POLIČNIK (u daljnjem tekstu Vrtić) – je predškolska ustanova na 
području Općine Poličnik koja provodi programe njege, odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske 
dobi.  
         Vrtić je osnovan s ciljem zadovoljavanja potreba roditelja za smještajem djece rane i predškolske 
dobi na području Općine Poličnik.  
          U Izvješću o radu Dječjeg vrtića Zvončić nastojat će se procjenjivati kvaliteta dosadašnjeg rada 
uz navođenje postignuća i unapređenja rada tijekom pedagoške godine prema planu i programu rada. 
 
1.1. ORGANIZACIJA RADA VRTIĆA 
 
        U izvještajnom razdoblju rad u vrtiću je organiziran je nesmetano  na način da smo se pridržavali 
epidemioloških uputa ( koje su još uvijek u primjeni) . 
      
          Vrtić je radio 5 dana u tjednu - od ponedjeljka do petka. Vrtići su započinjali s radom od 6,30 i 
završavali u 16,30 sati. 
          
 Rad u dječjem vrtiću organiziran i provodio se na sljedeći način: 
Jaslički primarni boravak od 6,30 – do 16,30 sati 
Vrtićki primarni boravak od 6,30 – do 16,30 sati 
Petosatni program od 7,00 – do 12,00 sati 
Integrirani program predškole (za djecu koja su u godini pred polazak u školu) 
  
NOVOSTI: 
          Polaganjem kamena temeljca 9. travnja 2021. godine obilježen je početak rekonstrukcije i 
dogradnje područnog objekta Murvica-Briševo. Riječ je o projektu vrijednom oko 6 milijuna kuna kojim 
će se kapacitet vrtića povećati za tri nove odgojne skupine, te će po dovršetku, koji je planiran do kraja 
2021. godine, moći primiti još 60-ak djece.  
31.5.2021. svečano je otvorena još jedna soba dnevnog boravka u područnom objektu „Zvončica“ u 
Poličniku, sa popratnim sadržajima (wc, hodnik, predsoblje i prostorija s garderobnim ormarima). 
Proširenjem ovog područnog objekta kao i objekta u Murvici-Briševu, riješava se konačno problem sve 
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neupisane djece i liste čekanja, osobito za jasličku skupinu djece gdje je potreba za vrtićem najveća u 
sljedećoj pedagoškoj 2021./22. godini. 
1.6.2021. Zatvara se područni objekt u Murvici/Briševo i započinju radovi na rekonstrukciji i 
nadogradnji tog objekta. Dovršetak istog je planiran do studenog 2021. godine.Prije zatvaranja u vrtiću 
je provedena anketa  s roditeljima o potrebi korištenja ljetnog programa, te se za isti prijavilo ukupno 
60 djece.Iz istog razloga radili su i Matični objekt i  P.O Zvončica. 
         
Shodno strateškom okviru EU Obrazovanje i osposobljavanje 2020. (ET2020), najmanje 95 % 
malodobne djece, u dobi između četiri godine i polaska u školu, trebalo bi biti uključeno u predškolsko 
obrazovanje. 
- Mi velikim koracima idemo u tom smjeru zahvaljujući ponajprije našem osnivaču Općini Poličnik, koja 
je odlučila ostvariti Barcelonske ciljeve i preporuke Europskog vijeća za 95-postotni smještajem djece 
rane i predškolske dobi u ustanove za provođenje predškolskih programa.  
 
DJELATNICI: 
 

 
RB. 

 
Djelatnici koji su radili tijekom 
izvještajnog razdoblja 
 

 
Struka 
 

 
Stručna 
sprema 

1. Marijana Barić Ravnateljica VŠS 
2. Andrijana Lončar Surić Pedagoginja VSS  
3. Meri Kevrić Odgojiteljica VŠS 
4. Mirjana Marinović Odgojiteljica VŠS 
5. Tanja Čačić Odgojiteljica VŠS 
6. Marijana Huljev Odgojiteljica VŠS 
7. Ivana Knežević Odgojiteljica VŠS 
8. Marijana Brkić Odgojiteljica VŠS 
9. Sendi Šušić Odgojiteljica VŠS 
10. Jadranka Paić Odgojiteljica VŠS 
11. Antonia Kovačević Odgojiteljica VŠS 
12. Ana Paić Odgojiteljica VŠS 
13. Anita Čulina Odgojiteljica-zamjena VŠS 
14. Antonela Baljak Odgojiteljica- zamjena VŠS 
15.  Josipa Buljat Odgojiteljica – 

zamjena/asistent 
VŠS 

16. Josipa Štrkalj Šokota Odgojiteljica – zamjena VŠS 
17. Ela Grabovac Odgojiteljica-pripravnik VŠS 
18. Alenka Knežević Barić Kuharica SSS 
19. Tatjana Starčević Žilić Kuharica SSS 
20. Dijana Barić Spremačica NKV 
21. Jadranka Vrlika Spremačica NKV 
22. Dragica Didulica Kuharica-zamjena NKV 
23. Grgica Barić Spremačica-zamjena NKV 

 
Jedna stalno zaposlena odgojiteljica je na neplaćenom dopustu od 3.10.2020. do 30. 9. 2021. godine. 
Stručna suradnica pedagoginja se vratila sa porodiljnog dopusta od 1. 2. 2021. godine. 
 
  
 
OBJEKT SKUPINE ODGOJITELJI BR. DJ. 

 
 MATIČNI OBJEKT POLIČNIK  
 
Matični         objekt 

 
JASLIČKA SKUPINA 

Mirjana Marinović 
Tanja Čačić 

 
16 
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(1 - 3 god) Josipa Buljat 

 
Matični 
 Objekt 

 
SREDNJA SKUPINA 
(3 – 5 god) 

 
Sendi Šušić 
Meri Kevrić 

 
26 

 
Područni objekt 
ZVONČICA 

 
STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA 
(5 - 6 god) 

 
Antonia Kovačević 
Ana Paić 

 
22 

 
Područni objekt 
ZVONČICA 

 
PREDŠKOLSKA SKUPINA 
(dj. u god. pred polazak u šk.) 

 
Ela Grabovac 
 

 
10 

 
PODRUČNI OBJEKT MURVICA- BRIŠEVO 
 
Područni objekt 

 
JASLIČKA SKUPINA 
(1 – 3 god) 

 
Marijana Huljev 
Marijana Brkić 

 
16 

 
Područni objekt 

 
STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA 
(4– 6 god) 

 
Ivana Knežević 
Anita Čulina 

 
25 

 
Područni objekt 

 
PREDŠKOLSKA SKUPINA 
(dj. u god. pred polazak u šk.) 

 
Josipa Štrkalj Šokota 

 
2 
 

Matični i područni 
objekti 

 
UKUPNO 

 
117 

 
         
Upisi za pedagošku godinu 2021./22. provedeni su od 3. do 14. svibnja 2021. u čijem je razdoblju 
zaprimljeno 101 Zahtjv za upis, od čega  
55 za zahtjeva za vrtić u Murvici-Briševu- 52 djece upisano ( troje nema godinu dana) 
29 zahtjeva za objekte u Poličniku –svi upisani  
10 zahtjeva za kraći program predškole – svi upisani  
7 zahtjeva iz drugih općina – nitko nije upisan 
 
Sva djeca sa područja općine Poličnik koja su bila na listi čekanja i čiji su zahtjevi pristigli u 
ovogodišnjem upisnom roku i koja su zadovoljavala upisne kriterije su primljena u programe vrtića. 
Zahtjevi iz drugih općina nisu razmatrani s obzirom da su upisom popunjeni svi kapaciteti našeg vrtića 
uključujući skupine koje će biti formirane kad nadogradnja područnog objekta Murvica-Briševo bude 
završena. Ove godine iz tog razloga po prvi put nije formirana lista čekanja. 
 
U izvještajnom razdoblju tj.u veljači 2021 godine matični objekt je bio zatvoren 5 radnih dana zbog 
jednog zaraženog djelatnika. 
Vrtić se strogo pridržava uputa epidemiološke službe i drugih nadležnih tijela, te je kao rezultat toga 
dobra epidemiološka situacija u ustanovi kroz cijelo navedeno izvještajno razdoblje. 
Dolaznost djece u izvještajnom razdoblju na uobičajenoj je razini, što potkrepljuju i evidencije 
dolaznosti koje se vode u ustanovi. 
 
MATERIJALNI UVJETI RADA 
          Poboljšanje materijalnih uvjeta rada u našoj ustanovi tijekom izvještajnog razdoblja  bila su 
sljedeća: 
 
Matični objekt „Zvončić„ Poličnik: 
Sanacija vanjske ograde vrtića 
Nabava didaktike 
Nadopuna namještaja 
Nadopuna posuđa 
Nadopuna posteljine 
Nabava potroškog materijala tijekom godine 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 10/21   

17. kolovoza 2021.          Godina XVII  

22 
 

 
Područni objekt „Murvica/Briševo“: 
Sanacija kotlovnice i sustava grijanja 
Sanacija vanjske ograde 
Sanacija vanjskih ulaznih vrata 
Nabava potrošnog materijala tijekom godine 
 
Područni objekt „Zvončica“ Poličnik: 
Kompletna didaktika za opremanje nove sobe dnevnog boravka  
Namještaj za novu sobu dnevnog boravka 
Garderobni ormari za djecu 
Novi bojler 
Nabava potrošnog materijala tijekom godine 
 
Za sve djelatnike vrtića nabavljena je radna obuća i osigurani su sistematski zdravstveni pregledi u 
poliklinici Agram, čiju uslugu djelatnici mogu iskoristiti do kraja 2021. godine. 
         
2.1. FINANCIRANJE PROGRAMA  
 
Poludnevni (5,5 satni) i Cjelodnevni (10-satni) program u pedagoškoj godini 2020./21. financiran je iz 
sredstava  koja  su bila osigurana: 
iz uplate roditelja korisnika 
iz proračuna općine Poličnik 
 
          Participacija roditelja u cijenama vrtića: 
cjelodnevni 10-satni program: 600,00 kn 
poludnevni 5-iposatni program: 350,00 kn 
kraći program predškole: besplatan program 
 
          U izvještajnom razdoblju: 
 

 
Aktivnosti, događanja i svečanosti obilježenih u vrtićima 

Vrijeme 
Održavanja 
 

Obogaćivanje programa obilježavanjem važnih i istaknutih datuma 
tijekom pedagoške godine (blagdani i ostali istaknuti nacionalni i 
međunarodni datumi) 

Kontinuirano tijekom 
godine 

  
Maškare  - dječja povorka kroz selo  21.veljače.2021. 
Posjet pripovijedačice bajki u suradnji s GKZD u sklopu Godine 
knjige 

Kontinuirano tijekom 
godine preko Zooma ili u 
dvorištu vrtića 

Sudjelovanje u humanitarnoj akciji prikupljanja knjiga u d.v. 
Murvica/Briševo za GKZD-područni objkt Ploče 

 
Ožujak 2021. 

Završno druženje predškolaca 31. svibnja 2021. 
 
Ovaj kalendar događanja u ovoj pedagoškoj godini uvelike je umanjen za zbivanja koja su inače 
planirana s djecom tijekom prijašnjih godina (gostujuće kazališne predstave, posjet Kazalištu lutaka u 
Zadru, odlazak na izlete, radionice, edukacije i dr).  
 
 Projekti u vrtiću:  
- u ožujku 2021. u suradnji sa Zadra Novom prijavljen je projekt o unaprijeđenju usluga u sustavu 
predškolskog odgoja – smjenski rad vrtića- još nemamo rezultate istog 
- u lipnju 2021. napravljen je u suradnji sa općinom projekt iz mjere 7.4.1. Ulaganje u pokretanje i 
poboljšanje usluga za ruralno stanovništvo- opremaza područni objekt Murvica – Briševo (učitavanje u 
Agronet sustav  16.07.2021 god). 
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ZAKLJUČAK 
 
S obzirom da nam je i ova godina donijela mnogobrojna ograničenja i mjere prouzrokovane 
pandemijom zbog Korona virusa, stječe se dojam da je to uvelike utjecalo na cjelokupan odgojno 
obrazovni rad u vrtiću. Međutim one bitne zadaće samog odgojno obrazovnog rada na nivou ustanove 
su u velikoj većini izrealizirane.  
Onaj segment koji nije ostao izrealiziran ni u ovom izvještajnom razdoblju, a smatramo ga važnim 
čimbenikom samog odgojno obrazovnog rada je suradnja s roditeljima na svim razinama, zatim 
suradnja i s ostalim društvenim čimbenicima te obogaćivanje programa različitim kulturno-umjetničkim, 
sportsko-rekreativnim i društvenim događanjima. Cilj je u skoroj budućnosti uspostaviti raznoliku i 
sveobuhvatnu suradnju s vanjskim čimbenicima kako bi se što potpunije i kvalitetnije ostvarili ciljevi i 
zadaće predškolskog odgoja vezano za obogaćivanje života djece. 
Isto tako nije izrealizirana i još jedna bitna zadaća što se tiče plana stručnog usavršavanja djelatnika. 
Kontinuirano stručno usavršavanje svih djelatnika od iznimne je važnosti za podizanje razine stručne 
kompetencije odgojnih djelatnika u primjeni znanja i tehnika u radu s djecom, sustručnjacima  i pri 
savjetovanju roditelja, iz toga razloga potrebno je u buduće poraditi na istom. 
Uz navedene nedostatke tijekom godine, bitno je istaknuti da ipak pedagoška 2020./21. godina ostaje 
najviše zapamćena po proširivanju naših objekata i kapaciteta vrtića za skoro 50%, što se u konačnici 
vidjelo i na upisima, nakon čije provedbe po prvi puta od otvaranja vrtića ne postoji lista čekanja. 
 
 
CENTAR ZA RAZVOJ  EDUKACIJU POLIČNIK 
 
 
UVOD 
Centar za razvoj i edukaciju Poličnik moderna je poduzetničko-poslovna infrastruktura od lokalnog i 
šireg  regionalnog značenja, služit će kao središte za unaprjeđenje poslovanja u industrijama koje kao 
sirovine koriste pčelinje proizvode – vosak, propolis, pčelinji otrov, pelud, matičnu mliječ i med 
(prvenstveno prehrambena, kozmetička i fatmaceutska industrija).  
Centar je namijenjen za pružanje usluga inkubacije i konzultantske usluge mikro, malim i srednjim 
poduzetnicima, specijalizirane edukativne usluge poslovnim subjektima, zaposlenima, nezaposlenima, 
studentima i učenicima.  
Ima 1.388 m² korisne površine - izgrađene i opremljene infrastrukture, a potencijalni korisnici Centra 
imaju na raspolaganju:  razvojnu radionicu, punionicu meda, kemijsko-mikrobiološki laboratorij, 
multimedijalnu dvoranu, praktikum (učionicu), dvoranu za senzoriku, izložbeni prostor, knjižnicu te 8 
ureda za najam. 
Nositelj projekta je Općina Poličnik, a projektni partneri su Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija 
i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija te Zadarska županija. 
Suradnici: SVEUČILIŠTE U ZADRU, AGRRA, HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, OBRTNIČKA 
KOMORA, "Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanić, Zadar", Prehrambeno-
biotehnološki fakultet u Zagrebu. 
Projekt je započeo 6. studenog 2017. godine, a završna konferencija održana je 03. veljače 2020. 
godine. 
Ukupna vrijednost projekta je 25.857.851,20 HRK, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj 
Općini Poličnik bespovratno odobreno 19.067.659,27 HRK. 
Provedba projekta je započela 6. studenog 2017. godine te je završena 6. veljače 2020. godine. 
Centar za razvoj i edukaciju je registriran Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru o upisu ustanove 
Centar za razvoj i edukaciju Poličnik u sudski registar sa sjedištem u Poličniku, Grabi 26, registracijski 
uložak: 110099708, OIB: 57446489473. 
Izvještaj o radu za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2021. godine: 
KRONOLOŠKI POPIS:  
02. siječnja 2021. godine – Bambi i Roko, zajednički obrt za ugostiteljstvo, OIB: 85004899853, Suvl. 
Branimir Kovačević, OIB: 85004899853 i Roko Zdrilić, OIB: 68080279446, Ulica Vile Velebita 35, 
Gornji Poličnik – potpisan Zapisnik o primopredaji prostora – kuhinja. 
02. siječnja 2021. godine – GRYPHUS SECURITY SERVICES d.o.o. za tjelesnu zaštitu, OIB: 
12055816660, Ulica dr. Franje Tuđmana 72., Poličnik, po ovlaštenom zastupniku, direktoru Josipu 
Bariću, OIB: 02753403185– potpisan Zapisnik o primopredaji prostora – Ured br. 4. 
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02. siječnja 2021. godine – GRYPHUS SECURITY SERVICES d.o.o. za tjelesnu zaštitu, OIB: 
12055816660, Ulica dr. Franje Tuđmana 72., Poličnik, po ovlaštenom zastupniku, direktoru Josipu 
Bariću, OIB: 02753403185– potpisan Zapisnik o primopredaji prostora – Ured br. 6. 
14. siječnja 2021. godine   -  Aluflexpack novi d.o.o. - Zahtjev za privremeno korištenje multimedijalne 
dvorane za 19. siječnja 2021.godine – edukacija zaposlenika. 
19. siječnja 2021. godine   -  Marikomerc d.o.o. - Zahtjev za privremeno korištenje multimedijalne 
dvorane za 30. siječnja 2021.godine – edukacija zaposlenika na temu „Proaktivno vođenje“. 
27. siječnja 2021. godine   -  Udruga pčelara „Dalmatina“ Zadar - Zahtjev za privremeno korištenje 
multimedijalne dvorane za 14. veljače 2021.godine – održavanje redovne Skupštine. 
28. siječnja 2021. godine   -  Aluflexpack novi d.o.o. - Zahtjev za privremeno korištenje multimedijalne 
dvorane za ožujak 2021.godine (16 termina) – edukacija zaposlenika. 
12. veljače 2021. godine   -   zatražena suglasnost od Općine Poličnik za objavu Javnog Poziva P-
1/21. 
15. veljače 2021. godine   -  dobivena suglasnost od Općine Poličnik za objavu Javnog Poziva P-1/21. 
15. veljače 2021. godine   -  održana 5. sjednica Upravnog vijeća ustanove Centar za razvoj i 
edukaciju Poličnik - telefonska; 
Doneseni akti: 
Izmjene i dopune Cjenika usluga Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik 
15. veljače 2021. godine   -  sastavljen Zapisnik sa 5. sjednice upravnog vijeća. 
16. veljače 2021. godine   -  objavljen Javni poziv za zakup poslovnih prostora P-1/21, u Zadarskom 
listu, na web stranici Centra, na web stranici Općine, Oglasnim pločama te na svim društvenim 
mrežama Centara (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat).   
20. veljače 2021. godine   -  Marikomerc d.o.o. - Zahtjev za privremeno korištenje multimedijalne 
dvorane za 20. veljače 2021.godine – edukacija zaposlenika na temu „Proaktivno vođenje“. 
22. veljače 2021. godine   -  Marikomerc d.o.o. - Zahtjev za privremeno korištenje praktikume dvorane 
za 22. veljače 2021.godine – edukacija zaposlenika na temu „Proaktivno vođenje“. 
24. veljače 2021. godine   -  zaprimljena Ponuda po Javnom pozivu P-1/21. 
24. veljače 2021. godine – Potpisan UGOVOR O PRIJENOSU UGOVORA O KORIŠTENJU MREŽE 
Broj: 4014-21-001948 sa HEP – operator distribucijskog sustava d.o.o. – DISTRIBUCIJSKO 
PODRUČJE – ELEKTRA ZADAR. 
01. ožujka 2021. godine - Povjerenstvo za zakup pristupilo je otvaranju Ponuda po Javnom pozivu P-
1/21 po kojem je pristigla samo jedna ponuda – Sun invest group d.o.o. te je sastavljen Zapisnik o 
javnom otvaranju ponuda po objavljenom Javnom pozivu za zakup poslovnih prostora P-1/21. 
02. ožujka 2021. godine   -  sastavljen Zapisnik o pregledu ponuda po Javnom pozivu za zakup 
poslovnih prostora P-1/21. 
05. ožujka 2021. godine – potpisana polica osiguranja sa Adriatic osiguranje d.d. – Osiguranje imovine 
– broj police 89068100010412 te osiguranje opće odgovornosti – broj police – OV0681011223. 
05. ožujka 2021. godine – sastavljeno Izvješće o radu od 01. srpnja – 31. prosinca 2020. godine. 
09. ožujka 2021. godine - održana 6. sjednica Upravnog vijeća ustanove Centar za razvoj i edukaciju 
Poličnik; 
Doneseni akti: 
Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća, 
Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća - telefonske, 
Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. – 31.12.2020. godine 
Izvješće o radu Centra za razvoj i edukaciju za Poličnik  od 01. srpnja -  31. prosinca 2020. god. 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora  iz Javnog poziva P-1/2021, 
09. ožujka 2021. godine -  sastavljen Zapisnik sa 6. sjednice upravnog vijeća. 
10. ožujka 2021. godine -  zatražena suglasnost Općine Poličnik na donesene akte Ustanove Centar 
za razvoj i edukaciju Poličnik na 6. sjednici Upravnog vijeća. 
10. ožujka 2021. godine -  Aluflexpack novi d.o.o. - Zahtjev za privremeno korištenje multimedijalne 
dvorane za 10. ožujaka 2021.godine – edukacija zaposlenika. 
11. ožujka 2021. godine – Kontrol biro d.o.o. – dostava Zapisnika – Uvjerenja o ispravnosti: TIPKALO 
ZA ISKLJUČENJE EL. ENERGIJE, SIGURNOSNA RASVJETA, UNUTARNJA I VANJSKA 
HIDRANTSKA MREŽA. 
22. ožujka 2021. godine -  potpisan Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 1/21 – Ured br. 5. sa 
SUN INVEST GROUP d.o.o. za proizvodnju električne energije, OIB: 25628198715, Grabi 26, 23 241 
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Poličnik, po ovlaštenom zastupniku DARIJU ROGULJIĆU, OIB: 28086296285, Josipovac, Osječka 
178 – direktor. 
26. ožujka 2021. godine -  Udruga pčelara „Dalmatina“ Zadar - Zahtjev za privremeno korištenje 
praktikum dvorane za 27. ožujka 2021.godine – interni sastanak. 
29. ožujka 2021. godine -  potpisan Ugovor o održavanju sustava vatrodojave  sa - GLOBAL 
SECURITY, Zrinsko-Frankopanska 38, 23000 Zadar, OIB: 78959865841. 
01. travnja 2021. godine -   Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA – Zahtjev za 
privremeno korištenje multimedijalne dvorane za 07. travnja 2021.godine. 
07. travnja 2021. godine -   potpisan Ugovor o povezivanju na vatrodojavni centar JVP i 24 satni 
nadzor nad istom sa Javnom vatrogasnom postrojbom Zadar. 
14. travnja 2021. godine -   ILLECONCEPT, obrt za grafičke usluge - Zahtjev za privremeno korištenje 
multimedijalne dvorane 26.04.2021  -Završna konferencija na temu „Dijalog građana: Zdravstvena 
Unija“ – Informacijski centar Europe Direct Zadar.  
17. travnja 2021. godine -  U multimedijalnoj dvorani održana početna konferencija projekta „Zlatna 
dob“. 
28. travnja 2021. godine -   predan Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu  -  DRŽAVNI 
ZAVOD ZA STATISTIKU.   
30. travnja 2021. godine -   Aluflexpack novi d.o.o. - Zahtjev za privremeno korištenje multimedijalne 
dvorane za 20. svibnja i 01. lipnja 2021.godine – interni sastanak. 
14. svibnja 2021. godine -   Kontrol biro d.o.o. – dostava Zapisnika – Uvjerenja o ispravnosti: 
VATRODOJAVNI SUSTAV, SUSTAV ODIMLJAVANJA, PROTUPOŽARNE ZAKLOPKE. 
25. svibnja 2021. godine -   Hrvatska gospodarska komora - Zahtjev za privremeno korištenje prostora 
– multiimedijalna dvorana 31.05.'21.– Grupacija ribolova. 
25. svibnja 2021. godine -  SPORAZUM O SURADNJI - USTANOVA CENTAR ZA RAZVOJ I 
EDUKACIJU POLIČNIK, Grabi 26, 23241 Poličnik, OIB:  57446489473  i USTANOVA ZA RAZVOJ 
KOMPETENCIJA, INOVACIJA I SPECIJALIZACIJE ZADARSKE ŽUPANIJE INOVAcija, Trg tri bunara 
5, 23 000 Zadar, OIB: 45327324102. 
27. svibnja 2021. godine -  Marikomerc d.o.o. - Zahtjev za privremeno korištenje multimedijalne 
dvorane za 27. svibnja 2021.godine – edukacija zaposlenika – zaštita na radu. 
31. svibnja 2021. godine -  SPORAZUM O SURADNJI - USTANOVA CENTAR ZA RAZVOJ I 
EDUKACIJU POLIČNIK, Grabi 26, 23241 Poličnik, OIB:  57446489473  i AGENCIJA ZA RURALNI 
RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE (AGRRA), Ivana Mažuranića 28a, 23 000 Zadar, OIB: 40310483418. 
09. lipnja 2021. godine - Aling d.o.o. - Uvjerenje o ispravnosti Sprinkler instalacija. 
15. lipnja 2021. godine - ČISTOĆA D.O.O. - Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada. 
17. travnja 2021. godine -  U multimedijalnoj dvorani održana konstituirajuća sjednica županijske 
skupštine Zadarske županije. 
18. travnja 2021. godine – U multimedijalnoj dvorani održana konstituirajuća sjednica općinskog vijeća 
Općine Poličnik. 
21. lipnja 2021. godine - Lagur „Tri mora“ - Zahtjev za privremeno korištenje multimedijalne dvorane – 
Sjednica Skupštine - za 25. lipnja 2021. 
23. lipnja 2021. godine - Hrvatska gospodarska komora - Zahtjev za privremeno korištenje prostora – 
multiimedijalna dvorana 08.07.'21. – sastanak sa gospodarstvenicima. 
23. lipnja 2021. godine - zatražena suglasnost od Općine Poličnik za objavu Javnog Poziva P-2/21. 
 
24. lipnja 2021. godine -  dobivena suglasnost od Općine Poličnik za objavu Javnog Poziva P-2/21. 
 
24. lipnja 2021. godine -  Jerkin j.d.o.o. - Pismo namjere – Punionica meda. 
 
24. lipnja 2021. godine – potpisani Ugovori o korištenju Punionica i Razvojna radionica sa ;          OPG 
ELVEĐI ZLATKO 
OPG „SURIĆ IVE“ 
OPG „KORLAT“, STIPE PEĆENIĆ 
 
 
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE 
 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 10/21   

17. kolovoza 2021.          Godina XVII  

26 
 

26. siječnja 2021. godine – na FINU predan GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ; PR-RAS, 
BILANCA, RAS-funkcijski, OBVEZE. 
 
09. travnja 2021. godine - na FINU predan kvartalni/2021-03 - FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ; PR-RAS. 
 
U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine; 
Zaprimljeno je 55  ulaznih računa preko FINA e-računa, te je izvršeno plaćanje preko ERSTE 
NetBanking. 
Zaduženo; 9 računa na nivou KPP – korištenje multimedijalne dvorane,  
                            9 računa na nivou KPR – korištenje praktikuma, 
                            2 računa na nivou ZKU – zakup kuhinje, 
                           19 računa na nivou ZUR – zakup ureda za inkubaciju. 
Proknjiženo 35 izvoda žiro-računa. 
 
28. travnja 2021. godine -   predan Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu  -  DRŽAVNI 
ZAVOD ZA STATISTIKU. 
 
 

 
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POLIČNIK 

 
Turistička zajednica Općine Poličnik je počela sa službenim radom 01.01.2015.godine. Osnovana je 
sa ciljem promidžbe i poboljšanja turističkih kapaciteta, te poticanja i koordinacije aktivnosti za 
poboljšanje općih uvjeta boravka turista na području općine Poličnik. 
Sukladno Zakonom i Statutom propisanim zadaćama i ovlastima, direktorica Turističkog ureda TZO 
Poličnik (u daljnjem tekstu: Zajednica) je obavljala slijedeće poslove: 
zastupala Zajednicu; 
organizirala i rukovodila radom i poslovanjem Turističkog ureda  
organizirala provođenje odluka Turističkog vijeća i provođenje zadataka utvrđenih Programom rada za 
2021.g.; 
obavljala stručne i administrativne poslove u svezi sa pripremanjem sjednica tijela Zajednice u suradnji 
sa predsjednikom Zajednice; 
organizirala obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi sa izradom i izvršavanjem akata 
tijela Zajednice; 
organizirala obavljanje pravnih, financijskih, knjigovodstvenih, kadrovskih i općih poslova te vođenje 
evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice; 
organizirala izradu analiza, informacija i drugih materijala za potrebe tijela Zajednice; 
organizirala obavljanje turističko-informativnih poslova i rada Turističkog ureda 
osiguravala namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici; 
usklađivala materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda te obavljala i druge poslove utvrđene 
Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice. 
Program rada s financijskim planom za 2021.g. izvršen je sukladno planu, uz određena odstupanja 
koja su, zajedno sa detaljnim prikazom realiziranih aktivnosti direktorice i Turističkog ureda, prikazana 
u financijskim izvještajima. 
Uzrok većih odstupanja je situacija uzrokovana pandemijom korona virusa ( Covid 19), koji je pogodio 
sve sfere gospodarstva, pa je tako uvelike utjecao i na turizam. 
 
Turistička zajednica je svake godine organizator i suorganizator raznih sportskih i kulturno-zabavnih 
manifestacija, no ove godine zbog preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zbog veliko rizika 
od zaraze nije bilo organizacije istih, a sve u svrhu sprječavanja širenja virusa. 
Iznajmljivači: 
Pod turističku zajednicu  Općine Poličnik zaključno sa 30. lipnja 2021. spada  106 obveznika u E- 
visitor sustavu, dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 95. 
Na 106 obveznika je evidentirano 158 smještajnih jedinica,  615 glavnih ležaja i 158 pomoćnih ležaja, 
dok je u istom razdoblju 2020.g. bilo 557 glavna ležaja te 147 pomoćnih ležaja.  
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U razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2021.g. ostvareno je 326 dolazaka i 2435 noćenja, dok je u 
istom razdoblju 2020.g. ostvareno 210 dolazaka turista i 2080  noćenja. 
Covid 19 virus i dalje diktira kompletno gospodarstvo cijelog svijeta, pravila ulaska i izlaska iz svake 
zemlje mijenjaju iz dana u dan i zbog toga su brojke dolazaka i noćenja skromne, no ipak u malenom 
porastu u odnosu na 2020.g. 
Interes za bavljenje ovom djelatnošću kao dodatnim izvorom prihoda raste svakim danom, ljudi  
postaju svjesniji blagodati ovog ruralnog kraja, te se sve više odlučuju na preinaku starina u kuće za 
odmor, kao i na gradnju novih objekata za bavljenje turizmom.  
 
Boravišna pristojba 
Boravišna pristojba se kod većine iznajmljivača plaća paušalno, i računi se izdaju za mjesece srpanj, 
kolovoz i rujan te su time naplaćuje boravišna pristojba za sve goste u tim smještajnim jedinicama bez 
obzira koliko ih bilo u toku cijele godine. 
Na tu brojku se još moraju nadodati sva plaćanja po noćenju koja će se ostvariti za iznajmljivače koji 
ne plaćaju paušalno,  te nove iznajmljivače koji su u postupku izdavanja rješenja za pružanje 
ugostiteljskih usluga  u domaćinstvu i vikendaše. 
U razdoblju od 01.siječnja 2020. do 30.lipnja 2021.g. je naplaćeno ukupno 5.672,40 kn, dok je u istom 
razdoblju prošle godine naplaćeno 2.667,96kn. 
Paušalni iznos po glavnom ležaju za Općinu Poličnik je 350,00 kn, no zbog situacije sa Covid 19 
virusom, taj iznos je smanjen za 50% za ovu sezonu i naplata je počinje kasnije u odnosu na prošle 
godine. 
 
Članarina:  
Sve pravne ili fizičke osobe koje u turističkoj općini imaju svoje sjedište ili podružnicu , pogon ili objekt 
u kojem se pruža usluga, a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, 
usluga u turizmu, ili bavljenja s turizmom neposredno povezanih djelatnosti obvezne su  plaćati 
turističku članarinu nadležnoj turističkoj zajednici. 
Većina obveznika turističku članarinu uplaćuje redovno i do 30.lipnja 2021.g. na račun TZO .Poličnik je 
uplaćeno ukupno 51.152,21 kn, dok je u istom razdoblju prošle godine naplaćeno 
37.886,91 kn . 
Turistička zajednica je uz spomenuto uprihodila 120.651, 08 kn iz Fonda za turistički nedovoljno 
razvijena područja i kontinent te će ista biti potrošena sukladno Programu rada za 2021.g. 
 
Projekt „ WELCOME“ 
Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja 
obiteljskog smještaja. Radi se o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja 
konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se privatno iznajmljuju.  
Privatni smještaj na ovim prostorima odlikuje briga o gostu, susretljivost, obiteljsko ozračje boravka 
kod domaćina te lojalnost gostiju koji upravo zbog prethodno navedenih karakteristika spojenih s 
prirodnim i stvorenim atrakcijama borave u obiteljskom smještaju Općine Poličnik. 
Ovim projektom želimo unaprijediti ponudu obiteljskog smještaja Općine Poličnik i pomoći 
iznajmljivačima u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti. 
Ciljevi i očekivani učinci projekta " Welcome ": 
povećanje kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja, 
postizanje bolje tržišne prepoznatljivosti, 
pojačana promidžba, 
specijalizacija prema različitim ciljnim skupinama, 
stvaranje značajne strateške prednosti i preduvjeta za produženje sezone 
Za ove iznajmljivače su se izradile nove web stranice i promo materijali, te postavile nove tabele koje 
imaju samo iznajmljivači u ovom projektu, a služe kao prepoznatljiv dokaz posebne kvalitete 
obiteljskog smještaja. 
Na području Zadarske županije ukupno 11 objekata je zadovoljilo visoke kriterije ulaska u klub 
dodatne kvalitete obiteljskog smještaja, a od tih 11, 9 ih je bilo iz Općine Poličnik. 
 
E- visitor edukacije 
Od 01.01.2016.g. na snagu je stupio novi Pravilnik o načinu i vođenju popisa turista te o obliku i 
sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15). 
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Sukladno ovom Pravilniku prijava i odjava gostiju u Hrvatskoj se sada vrši isključivo putem 
jedinstvenog informacijskog sustava eVisitor.  
Sustav eVisitor je web aplikacija koja je za korisnike besplatna. Dostupna je putem interneta bez 
potrebe za instaliranjem na računalo. 
 
Obveznici postupanja po ovom Pravilniku su sve pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja, 
odnosno svi iznajmljivači na području Republike Hrvatske te će prijavu i odjavu turista obavljati putem 
izravnog pristupa sustavu eVisitor. 
Zbog toga su od početka godine do sada u uredu TZO Poličnik organizirane individualne edukacije za 
iznajmljivače da bi im se ukazalo na sve promjene te da bi ih se pripremilo za sezonu za prijave i 
odjave gostiju koje su im obveza, međutim za informatički nepismene iznajmljivače i za one koji nisu u 
mogućnosti to sami raditi,  TZO Poličnik će i dalje umjesto njih taj posao odrađivati. 
 
Web stranica 
Sukladno sa novom marketinškom kampanjom TZ zadarske županije i lokalne turističke zajednice se 
marketinški priklanjaju novim trendovima, tako je i TZO Poličnik radi konstantno na novim sadržajima 
za  novu web platformu.  
 
Oslikavanje autobusnih stanica 
U suradnji sa Općinom Poličnik pokrenut je projekat oslikavanja autobusnih stanica u svakom mjestu u 
Općini. U ovom razdoblju su realizirane stanice u Murvici i Poličniku. 
Trenutno se radi grafička priprema za realizaciju svih ostalih mjesta u Općini Poličnik. 
 

ZAKLJUČAK 
 
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje siječanj-lipanj  2019. 
godine predstavlja kratak pregled aktivnosti u izvještajnom razdoblju, sadrži prikaz poslova i zadataka 
iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela Općine Poličnik, a samim time i zadovoljavanje potreba 
mještana.  
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini Poličnik, a u okviru 
financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove 
iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba 
mještana Općine Poličnik te je stoga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja 
izvršnih poslova Općine Poličnik kao jedinice lokalne samouprave, u prvom polugodištu 2021. godine. 
Pozivamo vijećnike Općine Poličnik, predsjednike i članove Mjesnih odbora i sve mještane da kad god 
imaju potrebu, nekakav prijedlog ili problem, da nam se obrate kako bismo zajednički pokušali 
rješavati naše probleme i ostvariti naše planove. 
Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima u općinskoj upravi, političkim strankama koje participiraju 
u Općinskom vijeću Općine Poličnik zahvaljujem na povjerenju, razumijevanju, pomoći  i suradnji.  
 
Općinski Načelnik 
Davor Lončar 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 3. sjednici održanoj dana 12.  kolovoza 
2021. 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, 
123/17, 98/19),  i članka 32. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik" broj 
02/18, 03/18, 17/18, 03/20 i 01/21) d o n o s i 
 
 
 

O D L U K U 
 
 

I.  
 
Daje se suglasnost na  šestomjesečno Financijsko izvješće   Dječjeg vrtića  Zvončić 

Poličnik za  razdoblje od 01. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine. 
 
 

II. 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Poličnik“. 
 
 
                                                 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 
 
 

                                                                                              PREDSJEDNIK 

                                                                                                                     Darijo Buljat             
 

 
 

             
            
KLASA: 601-02/21-02/8 
URBROJ: 2198/06-02-21-2 
Poličnik,       12. kolovoza 2021. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 3. sjednici održanoj dana  12. kolovoza 

2021. 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, 123/17,  98/19 i 144/20),  i članka 32. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik 
Općine Poličnik" 02/18, 03/18, 15/18, 03/20 i 01/21) d o n o s i  

 

ODLUKU 

 

I. 
Daje se suglasnost na šestomjesečno Financijsko izvješće  Ustanove  Centar za razvoj i 

edukaciju Poličnik za  razdoblje od 01. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine. 

 
  

 
II. 

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

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  
 
 
 

       Predsjednik  
 

                            Darijo Buljat 
 
KLASA: 302-02/21-03/4 
URBROJ: 2198/06-01-21-2 
Poličnik,  12. kolovoza 2021. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 3.  sjednici održanoj dana 12.08.2021. 
godine na temelju članka 35. i 67. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15 i 123/17), članka 130. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( 
NN 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Poličnik ( ‘’Službeni glasnik 
Općine Poličnik br. 02/18, 03/18, 15/18, 03/20 i 01/21) donosi   
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

Općine Poličnik  
 

Članak 1.  
Članak 5. stavka 1. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Poličnik („Službeni 
glasnik“ broj 02/19 i 10/19) mijenja se i glasi:  
 
(1) Visina komunalnog doprinosa na području cijele Općine Poličnik iznosi:  
 

a) za izgradnju stambenih 
objekata 

Za fizičke osobe: 

- do max. 400 m² bruto razvijene 
 površine objekta (do max. dvije 
stambene jedinice) 

 
       40,00 kn/m³ 

-  veće od 400 m² bruto razvijene 
površine objekta ( do max. četiri 
stambene jedinice)  

 
      40,00 kn/m³ 

Za pravne osobe:  

- do max. 1 000 m² bruto razvijene 
površine objekta 

 
      60,00 kn/m³ 

- veće od 1 000 m² bruto razvijene 
površine objekta 

 
      50,00 kn/m³ 

b) za izgradnju pomoćnih 
građevina  

(garaže uz obiteljsku kuću, 
spremišta, drvarnice i slično) 

  
      30,00 kn/m³ 
 

c) za izgradnju otvorenih 
građevina 

(otvoreni bazeni koji se 
obračunavaju po m2) 

  
      30,00 kn/m2 

d) za izgradnju objekata 
gospodarske namjene  

- za proizvodnu djelatnost        35 kn/m³ 
- za uslužnu djelatnost        50 kn/m³ 
- za trgovačku djelatnost        70 kn/m³ 

e) za izgradnju višestambenih 
objekata ( sa više od četiri 
stambene jedinice), 
apartmani za iznajmljivanje, 

  
 
        50 kn/m³ 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 10/21   

17. kolovoza 2021.          Godina XVII  

32 
 

kuće za odmor i povremeno 
stanovanje 

f) gospodarske građevine 
namijenjene poljoprivrednoj 
djelatnosti, izuzev prostora 
za uzgoj stoke  

  
         10 kn/m³ 

 

(2) Sve fizičke osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Poličnik najmanje 5 (pet) 
godina i nemaju riješeno stambeno pitanje (prva nekretnina) visina komunalnog doprinosa za 
izgradnju stambenih objekata iznosi 20 kn/m³ (obveza dostave uvjerenje MUP-a o prijavljenom 
prebivalištu, izjava ovjerena kod javnog bilježnika i potvrda Općinskog suda da nemaju riješeno 
stambeno pitanje). 
 
 

Članak 2.  
 

Iza stavka 2. članka 5. dodaju se stavci 3. i 4. te glase:  
 
3) Investitorima koji grade objekte poslovno-proizvodne namjene, imaju sjedište tvrtke na 
području općine Poličnik i imaju minimalno 5 stalnih zaposlenika (zaposleni na 
neodređeno radno vrijeme) sa područja općine Poličnik jedinična vrijednost komunalnog 
doprinosa umanjuje se za 20%.  
  
4) Promjenom namjene građevine obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dužan je 
podmiriti iznos u visini u kojoj je prethodno umanjena jedinična vrijednost komunalnog 
doprinosa prema odredbama stavka 3. ovog članka.   
 

Članak 3.  
 

Članak 11. stavak 3. mijenja se i glasi: 
Obročno plaćanje odobrava se na rok otplate od 4 (četiri) mjeseca s time da I. (prvi) obrok 
iznosi 50% od ukupnog iznosa i plaća se odmah (sukladno rješenju), a ostatak u 3 (tri) 
obroka. 
 

Članak 4.  
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 

                Predsjednik 
                                       Darijo Buljat 

KLASA: 363-05/19-03/1 
URBROJ: 2198/06-09/01-21-5 
Poličnik, 12. kolovoza 2021. 
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Općinsko  vijeće Općine Poličnik na svojoj 3.  sjednici održanoj 12.08.2021. godine, 
na temelju članka 30. Zakona o vodama („Narodne novine“ 66/19), članka 4. Zakona o 
vodnim uslugama („Narodne novine“ 66/19) i članka 66. Zakona o financiranju vodnog 
gospodarstva („Narodne novine“ 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17,  
66/19), 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, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 38.  Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik 
Općine Poličnik“,  broj 02/18, 03/18, 15/18, 03/20 i 01/21 ), d o n o s i  
 

 
O D L U K U 

O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE  
ZA JAVNU VODOOPSKRBU I FINANCIRANJU IZGRADNJE VODOVODNIH 

KRAKOVA 
 
 

I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom propisuje se postupak za priključenje na komunalne vodne građevine 

za javnu vodoopskrbu i rok priključenja, te uvjeti financiranja izgradnje vodovodnih krakova. 
 

Članak 2. 
Priključenjem na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, u smislu odredbi 

ove Odluke, smatra se izgradnja priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne 
sposobnosti za nesmetano korištenje vodnih usluga javne vodoopskrbe.  
 

Članak 3. 
Investitor ili vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine priključuje svoju 

građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu 
sukladno Zakonu o vodama, Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, podzakonskim 
provedbenim aktima isporučitelja vodnih usluga, ovoj Odluci i obavijesti isporučitelja usluge 
javne vodoopskrbe o mogućnosti priključenja. 

Građevina, odnosno druga nekretnina, može se priključiti na komunalne vodne 
građevine za javnu vodoopskrbu ukoliko postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje. 

Tehničko tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine za javnu 
vodoopskrbu utvrđuje isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe općim i tehničkim 
uvjetima isporuke vodnih usluga.  
 

Članak 4. 
Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe na području Grada Zadra te Općine 

Poličnik je trgovačko društvo Vodovod. d.o.o. Zadar. 
 

Članak 5. 
Vodovod d.o.o. Zadar priključuje građevine i druge nekretnine na način da predviđa 

sljedeće vrste priključaka: 

• Stalni priključak građevine, koji se daje na neodređeno vrijeme;  
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• Priključak za poljoprivredno zemljište, koji se daje na vrijeme dok se zemljište 
koristi u poljoprivredne svrhe; 

• Privremeni priključak gradilišta i ostalih privremenih građevina na gradilištu; 
• Privremeni priključak za jednostavne građevine na javnoj površini, koje se u smislu 

posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava 
gradnja, a daje se na vrijeme dok traje odobrenje nadležnog tijela temeljem kojeg je građevina 
postavljena na javnu površinu.  
 

Članak 6. 
Građevinom se smatra s tlom nastao i s tlom povezan sklop, u smislu Zakona o 

prostornom uređenju i gradnji, svrhovito izveden od građevnih proizvoda sa zajedničkim 
instalacijama i opremom, ili sklop s ugrađenim postrojenjem, odnosno opremom kao 
tehničko-tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom, te s tlom povezan 
sklop koji nije nastao građenjem, ako se njime mijenja način korištenja prostora. 
 

Članak 7. 
Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine: 

oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i 
drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji, a koje se nalazi izvan zone 
izgrađenog građevinskog područja prema Prostornom planu Općine Poličnik. 

Pri utvrđivanju poljoprivredne namjene zemljišta, Vodovod d.o.o. Zadar može se 
koristiti prostorno-planskom dokumentacijom, kao i ostalim pravnovažećim dokazima, 
relevantnost kojih će nadležno tijelo ocjenjivati u svakom konkretnom slučaju. 
 
 

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA 
 

Članak 8. 
Priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu izvodi se tako da se 

za svaki posebni dio nekretnine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi 
voda uvodi jedan vodomjer.  
 

Članak 9. 
Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu 

pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje Vodovodu d.o.o. Zadar kao isporučitelju 
vodne usluge javne vodoopskrbe.   
 

Članak 10. 
Uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu 

prilaže se sljedeće: 
 

1. Za stalni priključak građevine:  
 
a) Preslik katastarskog plana u mjerilu 1:1000 iz Katastra, u izvorniku, dva 

primjerka, ne stariji od 6 mjeseci od dana predaje Zahtjeva za priključenje; 

b) Posjedovni list (popisni list) izdan od Područnog ureda za katastar, u izvorniku, ne 
stariji od 6 mjeseci od dana predaje Zahtjeva za priključenje; 
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c) OIB; 

d) Preslik osobne iskaznice, Izvatka iz Sudskog registra, Izvadka iz Obrtnog registra, 
Izvadka iz Registra udruga ili drugog nadležnog registra, ne stariji od 30 dana od 
dana predaje Zahtjeva za priključenje.  

 
 
 

2. Za priključak poljoprivrednog zemljišta: 
 
a) Izvornik zemljišno-knjižnog izvatka za česticu koja se priključuje, izvornik 

posjedovnog lista, preslika odluke o koncesiji (uz predočenje izvornika), ili 
dokument drugog javnog očevidnika na temelju kojega se može dokazati 
posjed zemljišta; 

b) Izjava o poljoprivrednoj namjeni zemljišta ovjerena kod javnog bilježnika; 

c) Preslik katastarskog plana u mjerilu 1:1000. 

 
3. Privremeni priključak gradilišta: 

 
a) Akt kojim se odobrava građenje; 

b) Preslik katastarskog plana u mjerilu 1:1000 original iz katastra. 

 
4. Privremeni priključak za jednostavne građevine na javnim površinama: 

 
a) Preslik odluke nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave donesene prema 

propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo; 

b) Preslik katastarskog plana u mjerilu 1:1000 original iz katastra. 

 
Nadležno tijelo može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, ukoliko je to potrebno za 
priključenje.  
 

Članak 11. 
Vlasnik građevine ili druge nekretnine obvezan je podnijeti zahtjev za stalni priključak 

građevine na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu najkasnije u roku od godine 
dana od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja. 
 

Članak 12. 
O zahtjevu za priključenje Vodovod d.o.o. Zadar donosi Odobrenje za priključenje na 

komunalne vodne građevine vodne usluge javne vodoopskrbe ukoliko postoje tehničko-
tehnološki uvjeti za priključenje sukladno stavku 2. i 3. članka 3. ove Odluke.  

Po donošenju Odobrenja za priključenje na komunalne vodne građevine vodne usluge 
javne vodoopskrbe sklapa se Ugovor o priključenju na komunalne vodne građevine vodne 
usluge javne vodoopskrbe. 

Nije dozvoljeno priključenje građevine ili druge nekretnine na komunalnu vodnu 
građevinu za javnu vodoopskrbu bez Odobrenja za priključenje na komunalne vodne 
građevine vodne usluge javne vodoopskrbe i sklopljenog Ugovora o priključenju na 
komunalne vodne građevine vodne usluge javne vodoopskrbe. 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 10/21   

17. kolovoza 2021.          Godina XVII  

36 
 

 
 

III. ROKOVI ZA PRIKLJUČENJE 
 

Članak 13. 
Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe obvezan je priključiti vlasnika građevine 

ili druge nekretnine najkasnije u roku od 30 dana od dana uplate akontacije određene 
Ugovorom o priključenju na komunalne vodne građevine vodne usluge javne vodoopskrbe od 
strane korisnika usluge/potrošača i ishodovanja Dozvole za priključenje/prekop javne 
površine Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša Općine Poličnik od strane korisnika usluge/potrošača. 
 

IV. FINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNIH KRAKOVA -  
 

Članak 14. 
Kada je za priključak vode potrebna izgradnja vodovodnog kraka za koji se financiranje traži 
od Općine Poličnik – Općina će sufinancirati izgradnju vodovodnih krakova  do 50% 
potrebnih sredstava (sukladno planskoj dokumentaciji i troškovniku radova), dok će ostatak 
financijskih potreba podmiriti vlasnici građevinskih čestica tj. budući korisnici usluge, koji 
nemaju najmanje 5 godina prebivalište na području Općine Poličnik, i drugo koji isključivo 
rade kuće za odmor. 
 
Ova obveza će se pojedinačno regulirati Ugovorno sa vlasnicima parcela (Ugovor o 
sufinanciranju izgradnje vodovodnog kraka), a izgradnji vodovodnog kraka će se pristupiti tek 
po uplaćenim sredstvima obveznika najmanje 25% za izgradnju kraka, a ostatak od 25% u 
roku 3 do 6 mjeseci u obrocima (maksimalno 6 obroka).  
 
Dozvolu za priključak/prokop iz članka 13. Općina će izdati pojedinim strankama tek po 
dokazu o podmirenju obveze sufinanciranja izgradnje vodovodnog kraka.  
 

 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 15. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne 
vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Poličnik („ Službeni glasnik 
Općine Poličnik“, broj 18/17). 

Postupci po zahtjevima podnesenim prije stupanja na snagu ove Odluke rješavat će se 
po Odluci iz stavka 1. ovog članka. 
 

Članak 16. 
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: 325-01/21-01/4 
URBROJ: 2198/06-01-21-1 
Poličnik, 12.08.2021. godine11. prosinca 2017. godine 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 3.  sjednici održanoj dana  12. kolovoza 
2021. godine na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samouprava ( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom 
uređenju (Narodne Novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te članka 32. 
Statuta Općine Poličnik ( ‘’Službeni glasnik Općine Poličnik br. 02/18, 03/18, 15/18, 
03/20 i 01/21), donosi 
 
 

O D L U K U  
o ispravci greške u Detaljnom planu uređenja  

stambene zone Grabi-Poličnik (''P-9'') 
 

Članak 1. 
 

Ispravlja se greška u članku 27. stavku 1. Detaljnog plana uređenja stambene zone 
Grabi-Poličnik ( ''P-9'') („Službeni  glasnik Općine Poličnik broj 10/11) tako da 
umjesto:  
''Obvezni građevinski pravac na građevinskim česticama stambene i mješovite 
namjene udaljen je 5,0 m od regulacijskog pravca.'' 
sada glasi:  
''Minimalni građevinski pravac na građevinskim česticama stambene i mješovite 
namjene udaljen je 5,0 m ili više od regulacijskog pravca.'' 
 

Članak 2.  
 

Sve ostalo u Detaljnom planu uređenja stambene zone Grabi-Poličnik (''P-9'') ostaje 
nepromijenjeno.  
 

Članak 3.  
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 
 

                                                     Predsjednik  
                                                                                                     Darijo Buljat 

 
 

KLASA:  350-03/10-01/05 
URBROJ: 2198/06-01-21-32 
Poličnik, 12. kolovoza 2021. godine 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 3.  sjednici održanoj dana  12. kolovoza 2021. 
godine na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 
144/20), članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 43/12, 152/14) i članka 
32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 02/18, 03/18, 15/18, 
03/20 i 01/21) donosi   
 
 

O D L U K U 
o izmjeni  dopuni Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama  

u vlasništvu Općine Poličnik 
 

Članak 1.  
 

U  Odluci o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik 
(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ 11/18, 13/18 i 06/19) članak 70. mijenja se i glasi:  
 
Zbog sređivanja imovinsko-pravnih odnosa te u postupku nove katastarske izmjere i obnove 
zemljišnih knjiga Općina Poličnik će raspisati javni natječaj za prodaju zemljišta zbog rješavanja 
imovinsko-pravnih odnosa kako zbog zaokruženja građevinskih parcela tako i za rješavanje 
građevinskih parcela koje se po Prostornom planu uređenja Općine Poličnik nalaze unutar 
građevinskog područja naselja. 
 
U slučaju da su na javnom natječaju dva ili više ponuditelja prednost ima ponuditelj koji dokaže 
da predmetnu nekretninu drži u mirnom i poštenom posjedu neprekinuto 40 godina. Mirni i 
pošteni posjed ponuditelj dokazuje ovjerenom izjavom, ovjerenom izjavom dvaju svjedoka te 
popisnim listom Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Zadar u kojem je upisan.  
 
Izuzetak od stavka 1. i 2. ovog članka čini zemljište za koje je u postupku utvrđivanja vlasništva 
donesena pravomoćna sudska odluka nadležnog suda u korist Općine Poličnik u kojem slučaju se 
Općina Poličnik upisuje u zemljišne knjige na temelju donesene pravomoćne odluke te provodi 
javni natječaj za prodaju neizgrađenog zemljišta bez prednosti iz stavka 2. ovog članka. 
 
Za zemljište na kojem su izgrađene stambene i/ili pomoćne građevine za koje je izdano rješenje o 
izvedenom stanju ili uporabna dozvola ili koji su u postupku ishođenja istih akata ili posjeduju 
Rješenje o utvrđenju građevne čestice prodaja se provodi bez provođenja javnog natječaja 
sukladno Zakonu o prostornom uređenju.  
 
Prodaja zemljišta iz stavka 1., 3. i 4. ovog članka izvršit će se po tržišnoj cijeni utvrđenoj na 
temelju Procjembenog elaborata izrađenog od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke 
i procjenu vrijednosti nekretnine  i na temelju mišljenja Zajedničkog procjeniteljskog 
povjerenstva Zadarske županije i Grada Zadra umanjena  za 50% tržišne cijene nekretnine i to do 
1.000 m².   
 
Korisnicima poljoprivrednog zemljišta, pašnjaka, šumskog zemljišta i drugih poljoprivrednih  
površina u vlasništvu Općine Poličnik koji dokažu mirni i pošteni posjed neprekinuto 40 godina, 
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Općina Poličnik će dozvoliti otkup zemljišta po tržišnoj cijeni utvrđenoj na temelju Procjembenog 
elaborata izrađenog od strane stalnog sudskog vještaka poljoprivredne struke i procjenu 
vrijednosti nekretnine  i na temelju mišljenja Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Zadarske 
županije i Grada Zadra umanjena za 50%. Mirni i pošteni posjed ponuditelj dokazuje ovjerenom 
izjavom, ovjerenom izjavom dvaju svjedoka te popisnim listom Državne geodetske uprave, 
Područnog ureda za katastar Zadar u kojem je upisan. 
 

Članak 2.  
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

                                                                                                 Predsjednik  
                                                                                                     Darijo Buljat 

 
 
KLASA: 940-01/18-01/1 
URBROJ: 2198/06-01-21-5 
Poličnik, 12. kolovoza 2021. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 3. sjednici održanoj dana  03. kolovoza 2021. 
godine na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
98/19 i 144/20) i  članka 38.  Statuta Općine Poličnik (''Službeni glasnik Općine Poličnik'' 
02/18, 03/18, 15/18, 03/20 i 01/21) donosi 
 
 

O D L U K U 
o visini naknade  

članovima Općinskog vijeća Općine Poličnik 
 

 
 

Članak 1.  
 

Utvrđuje se naknada članovima Općinskog vijeća Općine Poličnik po nazočnosti na sjednicama i 
to u neto iznosu: 
  
- za predsjednika             1.300,00 kuna 
- za podpredsjednika       1.000,00 kuna 
- za članove                        800,00 kuna. 
 

 
Članak 2. 

 
Doprinosi i porezi iz i na naknade iz članka 1. ove Odluke teretit će proračunska sredstva 
Proračuna Općine Poličnik.  
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Poličnik''.  
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o visini naknade članovima Općinskog  
vijeća Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik broj 14/17). 
 
 
 
KLASA: 021-05/21-03/1 
URBROJ: 2198/06-01-21-1 
Poličnik, 12. kolovoza 2021. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 

       PREDSJEDNIK 
                                             Dario Buljat 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj  3. sjednici održanoj dana 12. kolovoza 2021. 
godine na temelju članka 10. st. 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 
referenduma („Narodne novine“, broj: 29/19 i 98/19) i  članka  32. Statuta Općina Poličnik (“Službeni 
glasnik Općine Poličnik“ br. 02/18, 03/18,  15/18, 03/20 i 01/21)      d o n o s i 

 
O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava političkim strankama u  Općinskom vijeću Općine Poličnik  
za 2021. godinu  

 
Članak 1. 

  Ovom Odlukom utvrđuje se  način i postupak raspodjele i isplate sredstava za 2021. 
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 2021. godinu u iznosima kako slijedi: 

 
 

SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA OD 2017. – 2021. 

Stranka Br.  članova u 
vijeću 

Od toga 
žene 

Isplata za 2021. 
godinu 

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)  
Narodna stranka- REFORMISTI – REFORMISTI 

11 1 24.420,00 kn 

Moderna demokratska snaga – MODES                           
Stranka hrvatskog zajedništva - SHZ 

1 - 2.200,00 kn 

Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević – 
HSP AS   

1 - 2.200,00 kn 

 
 
 
 
 

SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA OD 2021. – 2025. 

Stranka Br.  Od Isplata za 2021. 
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članova 
u vijeću 

toga 
žene 

godinu 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)  
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 

11 1 24.420,00 kn 

MOST 

MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES                         
1 - 2.200,00 kn 

DOMOVINSKI POKRET  - DP 1 1 2.420,00 kn 
 
 

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

njihove račune sukladno  razmjernom broju  dana trajanja mandata u 2021. godini.  
 

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:         402-08/21-01/2 
URBROJ:       2198/06-01-21-1 
Poličnik,     12. kolovoza 2021. godine  
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj  3. sjednici održanoj 12. kolovoza 2021. 
godine  temeljem članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Poličnik („Službeni glasnik 
općine Poličnik“ broj 5/06)  i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 
Poličnik 02/18, 03/18, 15/18, 03/20 i 01/21) d o n o s i  
 

O D L U K U 
o javnim priznanjima Općine Poličnik 

za 2021. godinu 
 
 

Članak 1. 
 

Općinsko vijeće dodjeljuje priznanja: 
 
 

Za „ZAHVALNICU OPĆINE“ 
 

 Luka Barić iz Visočana za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
 Matija Jukić iz Poličnika  za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
 Maja Čulina iz Ruplja  za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
 Gabriel Srzentić iz Suhovara  za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
 Dominik Ukalović iz Suhovara za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
 Lukas Alić iz Gornjeg Poličnika za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju, 
 Fran-Kristijan Miolović iz Poličnika za odličan uspjeh u osnovnoškolskom 

obrazovanju 
 Bruno Bubić iz Murvice za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju 
 Ivano Bubić iz Murvice za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju 
 Lana Koljenik iz Murvice za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju 
 Anđela Surać iz Murvice za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju 
 Stela Surać iz Murvice za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju 
 Viktorija Grgeč iz Murvice za odličan uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju 
 Martina Zdrilić iz Poličnika za odličan uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju 
 Ivana Anastazija Barjašić iz Poličnika za odličan uspjeh u srednjoškolskom 

obrazovanju 
 Anamarija Vranić  iz Visočana za odličan uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju 
 Mile Žilić iz Briševa za odličan uspjeh  pri studiranju na Teologiji u Rijeci, područni 

studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
 
  

Članak 2. 
 

Dobitnicima zahvalnice dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn. 
 

 
Članak 3. 

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

 
PREDSJEDNIK 

Darijo Buljat 
 
 
 
KLASA: 061-06/21-01/1 
URBROJ: 2198/06-01-21-14 
Poličnik,  12. kolovoza 2020. 
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Općinsko vijeće Općine  Poličnik na svojoj 3. sjednici održanoj dana   2021. godine 
temeljem članka 15. i 16. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ 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) članaka 11., 12. i 13. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik, br. 
02/18, 03/18, 15/18, 03/20 i 01/21), prihvatilo je  
 
 
 

SPORAZUM 

 o  suradnji i prijateljstvu Općine Poličnik i Općine Bogdanovci 
 
 
 

I. 

Općinsko vijeće Općine Poličnik, radi daljnjeg razvoja prijateljskih veza na temelju 
obostranog razumijevanja, prihvaća uspostavljanje suradnje između Općine Poličnik i Općine 
Bogdanovci, sa svrhom razvijanja prijateljskih odnosa, uzajamnog upoznavanja i uvažavanja. 
 

II. 

Na temelju ovog Sporazuma potpisat će se Povelja o suradnji i prijateljstvu. 
 

III. 

Izgled, sadržaj i tekst Povelje o suradnji i prijateljstvu utvrdit će općinski načelnik 
Općine Poličnik i općinski načelnik Općine Bogdanovci. 
 

IV. 

Povelju potpisuje u ime Općine Poličnik općinski načelnik Davor Lončar, a u ime 
Općine Bogdanovci općinski načelnik Marko Barun. 
 

V. 

Sporazum prihvaćaju u istovjetnom tekstu Općinsko vijeće Općine Poličnik i 
Općinsko vijeće Općine Bogdanovci. 
 

VI. 

Ovaj Sporazum objavit će se u Službenom glasniku Općine Poličnik. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  

 
        PREDSJEDNIK  
        Darijo Buljat 

 
KLASA: 900-03/21-01/1 
URBROJ: 2198/06-01-21-1 
Poličnik, 12. kolovoza 2021. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na 3. sjednici od  12. kolovoza 2021. godine,  
na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20), članka 5. stavka 2. Uredbe o sastavu i 
strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17) i članka 32. Statuta 
Općine Poličnik ( ‘’Službeni glasnik Općine Poličnik br. 02/18, 03/18, 15/18, 03/20 i 
01/21), na prijedlog Općinskog načelnika, donosi  
 
 

ODLUKU 
o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Općine Poličnik 
 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Poličnik 
(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 11/18) osniva Postrojba civilne zaštite opće 
namjene Općine Poličnik, utvrđuje se njen sastav i veličina, način popune te druga 
pitanja značajna za njeno djelovanje. 

 
Članak 2. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene, kao operativna snaga u sustavu civilne 
zaštite, osniva se za provođenje mjere i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite 
u velikim nesrećama i katastrofama kod asanacije terena, potpore u provođenju 
mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te 
zaštite od poplava.  
 

Članak 3. 
Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se u skladu s odredbom članka 6. 

Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17), a 
prema strukturi sastoji se od:  

 jedne (1) upravljačke skupine i  
 tri (3) operativne skupine.  
Upravljačka skupina sastoji se od dva (2) pripadnika, a dvije operativna skupina 

sa po devet (9) pripadnika i jedna operativna skupina sa 10 pripadnika. Svaka 
operativna skupina ima svoga voditelja.  

Ukupno će Postrojba civilne zaštite opće namjene brojati 30 pripadnika sukladno potrebama koje 
proizlaze iz Procjene rizika od velikih nesreća Općine Poličnik. 

Općina Poličnik će prema članku 18. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu 
rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16) u 
postrojbu civilne zaštite opće namjene rasporediti 10% više pripadnika od broja 
utvrđenog planom popune postrojbe.  

Grafički prikaz ustroja Postrojbe iz stavka 2. ovog članka daje se u prilogu označenom 
brojem 1 i sastavni je dio ove Odluke.  

 
Članak 4. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene primarno djeluje samo na području osnivanja, a iznimno može 
se koristiti i za djelovanje na području Republike Hrvatske isključivo kada samodostatnost u dijelu 
smještaja, prehrane, vode i sanitarija osigurava hijerarhijska razina sustava civilne zaštite koja traži 
pomoć.  



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 10/21   

17. kolovoza 2021.          Godina XVII  

48 
 

 
Članak 5. 

Popuna Postrojbe civilne zaštite opće namjene obveznicima provodi se 
sukladno članku 44. Zakona o sustavu civilne zaštite. Obveznik civilne zaštite ima 
obvezu odazvati se na poziv nadležnog tijela radi rješavanja statusa u sustavu civilne 
zaštite.  

Prije postupka raspoređivanja vojnih obveznika koji su evidentirani kao kandidati za 
popunu postrojbi civilne zaštite, zatražit će se odobrenje od nadležne ustrojstvene jedinice 
ministarstva nadležnog za poslove obrane.  

Za potrebe popunjavanja postrojbi civilne zaštite mogu se kroz suradnju s pojedinim 
udrugama građana dio njihovih članova, sukladno odredbama Zakona, raspoređivati u postrojbe 
civilne zaštite, koristiti javne pozive, putem kojih će pozvati sve zainteresirane građane da sudjeluju u 
sustavu civilne zaštite i da ih nadležna tijela formalno rasporede u postrojbe civilne zaštite, kroz 
suradnju s volonterskim centrima, iz njihovih evidencija odabrati potencijalne obveznike za 
raspoređivanje u postrojbe civilne zaštite. Postrojba se popunjavaju ponajprije članovima pravnih 
osoba i udruga građana koje se u svojoj djelatnosti bave određenim oblikom zaštite i spašavanja ili su 
za to osnovane te imateljima specijalističkih znanja od značenja za sustav civilne zaštite. 

Građanin postaje obveznik civilne zaštite utvrđivanjem rasporeda na određenu 
dužnost u postrojbi civilne zaštite opće namjene, te ima obvezu sudjelovanja u 
programima osposobljavanja i vježbama te sudjelovanja u provođenju mjera civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama od dana mobilizacije do primitka 
zapovijedi o demobilizaciji.  

Osobama koje su raspoređene u postrojbe civilne zaštite opće namjene izdaje 
se iskaznica pripadnika civilne zaštite.  
Pripadnik Postrojbe civilne zaštite opće namjene ostvaruje prava u skladu sa stavkom 4. i 5. članka 
45. Zakona o sustavu civilne zaštite.  
 

Članak 6. 
Općinski načelnik je dužan:  

 imenovati zapovjednika i njegova zamjenika upravljačke skupine,  
 imenovati voditelje operativnih skupina i pripadnike postrojbe,  

 opremiti zaštitnom radnom odorom i opremom pripadnike upravljačke i 
operativne skupine,  

 osigurati pripadnike upravljačke i operativne skupine od posljedica nesretnog 
slučaja,  

 osigurati samodostatnost neophodnu za provođenje mjera i aktivnosti civilne 
zaštite.  

 
Članak 7. 

Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene vodi upravno tijelo 
Općine  nadležno za poslove civilne zaštite, a u skladu s Pravilnikom o vođenju 
pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 75/2016).  
 

Članak 8. 
Postrojba civilne zaštite opće namjene mora postupati sukladno s operativnim 
postupovnikom kojeg donosi načelnik Stožera civilne zaštite Općine Poličnik.  
Operativnim postupovnikom  definiraju se sve pojedinosti od značaja za pripravnost, 
mobilizaciju, operativno djelovanje, demobilizaciju i završetak djelovanja postrojbe 
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civilne zaštite a izrađuje se prema obrascu navedenom u Prilogu 1. Uredbe o sastavu 
i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/2017).  
 

Članak 9. 
Mobilizacija Postrojbe civilne zaštite opće namjene provodi se po nalogu Općinskog 
načelnika sukladno Planu djelovanja civilne zaštite Općine Poličnik.  
 

Članak 10. 
Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje 
Postrojbe civilne zaštite opće namjene osiguravaju se u proračunu Općine Poličnik.  
 

Članak 11. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite Općine 
Poličnik, KLASA: 810-01/11-01/04,URBROJ: 2198/06-02-11-1, od 24. studenog 2011. godine.  
 

Članak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Poličnik“.  
 
KLASA:  810-01/21-01/3 
URBROJ: 2198/06-03/05-21-1  
Poličnik,  12. kolovoza 2021. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
PREDSJEDNIK  
Darijo Buljat, v.r. 
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Prilog 1  
 

Struktura i broj pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Poličnik  
 
 

 
POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE POLIČNIK (30) 

 

                                                   
 

UPRAVLJAČKA SKUPINA (2) 
 

zapovjednik Postrojbe 
 

zamjenika zapovjednika/pomoćnik za logistiku 
 

                                                  
               _____________________________ 
                                                                      

 
1.Operativna skupina (10) 

voditelj skupine (1)  
članovi (9) 

2.Operativna skupina (9) 
voditelj skupine (1)  

članovi (8) 

3.Operativna skupina (9) 
voditelj skupine (1)  

članovi (8) 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj  3.  sjednici, održanoj dana 12. kolovoza 
2021. godine, na temelju  članka 8., 14 i 44. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj  16/19) i članka 38. Statuta Općine Poličnik 
(“Službeni glasnik Općine Poličnik” broj 02/18, 03/18, 15/18, 03/20 i 01/21) d o n o s i 
 

 
O D L U K U 

o osnivanju  i imenovanju 
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih  nepogoda Općine Poličnik 

 
 
 

Članak 1. 
(1) Osniva se  Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine 
Poličnik (dalje: Općinsko povjerenstvo).   
(2) Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ima predsjednika i četiri 
člana. 
 
 

Članak 2. 
(1) U Općinsko povjerenstvo imenuju se: 

1. MARKO KOVAČEVIĆ - predsjednik 
2. PERE BOGOVIĆ - član 
3. GORAN ŠARIĆ – član 
4. ŠIME  ZDRILIĆ – član 
5. PREDSJEDNIK MJESNOG ODBORA naselja u kojem se dogodila prirodna 

nepogoda.  
(2) Općinsko povjerenstvo  imenuje se na vrijeme od četiri godine. 
 
 

Članak 3. 
(1) Općinsko povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke obavlja slijedeće poslove: 

1. utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje općine Poličnik, 
2. unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta 
3. unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom 

povjerenstvu 
4. raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima 
5. prate i nadziru namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu 

sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema ovom Zakonu 
6. izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za 

ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih 
županijskom povjerenstvu putem Registra šteta 

7. surađuju sa županijskim povjerenstvom u provedbi ovoga Zakona 
8. donose plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti 
9. obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvom. 
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Članak 4. 
(1) Općinsko povjerenstvo radio na sjednicama koje saziva predsjednik Općinskog 
povjerenstva. 
(2) Općinsko povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. 
(3) Članovi povjerenstva u svojem radu dužni su postupati savjesno i u skladu s odredbama 
ovoga Zakona,  u suprotnom, oštećenici imaju pravo tražiti nadoknadu štete od Općine 
Poličnik za učinjene propuste. 
(4) Stručne i administrativne poslove za poslove Općinskog povjerenstva obavljat  upravni 
odjel Općine Poličnik. 
 
 

Članak 5. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 10/19).  
 
 

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:  920-11/21-01/3 
URBROJ: 2198/06-01-21-1 
Poličnik, 12. kolovoza 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                
 
 
 


