sg 06/17
Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 25. sjednici održanoj dana 03. travnja
2017. godine temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 11/09, 04/13 i
12/13) i članka 38. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik", br. 06/09,
11/09, 04/13 i 12/13) d o n o s i

Z A K L J U Č AK

1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje od
01. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.
2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje od 01. srpnja
2016. do 31. prosinca 2016. godine prilaže se ovom Zaključku i čini njegov
sastavni dio te će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Poličnik".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK

Predsjednik
Petar Bogović
KLASA: 022-06/17-01/2
URBROJ: 2198/06-01-17-1
Poličnik, 03. travnja 2017. godine

Općinski načelnik Općine Poličnik, na temeljem članka 35. b. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 54. Statuta
Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13)
podnosi Općinskom vijeću sljedeće

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA
za razdoblje 01. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine

UVODNI DIO
Sukladno zakonskim obvezama utvrđenim Statutom Općine Poličnik, Općinski načelnik
obvezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu.
Od 26. rujna 2016. godine Općinski načelnik Općine Poličnik postaje Saborski zastupnik 9.
saziva Hrvatskog sabora, a dužnost Općinskog načelnika obavlja volonterski.
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik
obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili
osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela
jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te
nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice
lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Poličnik, u okviru svog djelokruga,
obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni
zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o
prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog
vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao
nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine,
utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad,
te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.
Rad Jedinstvenog upravnog odjela
U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra i kontinuirana suradnja sa suradnicima,
kako sa upravnim odjelom i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Poličnik, predstavnicima
političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Poličnik, tako i sa
ovlaštenim osobama na razini Županije, gradova, općina te predstavnicima fondova i resornih
ministarstava.
U području predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti općinskog načelnika

Odluku o isplati regresa za godišnji odmor za 2016. godinu
Odluku o usvajanju nacrta prijedloga plana Izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja Općine Poličnik
- Zaključak o prihvaćanju Procjene rizika Općine Poličnik
- Odluku o usvajanju nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja općine poličnik
- Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Poličnik
U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće
-

U izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice Općinskog vijeća Općine Poličnik te je
objavljeno 8 službenih glasnika.
Na inicijativu i na prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti Općinsko
vijeće Općine Poličnik donijelo je u izvještajnom razdoblju slijedeće odluke:
1. Izvješće o radu načelnika Općine Poličnik za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 30.
lipnja 2016. godine.
2. Prihvaćanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Poličnik za 2016.
godinu
3. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Poličnik
za razdoblje 2016. – 2019. godine
4. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Poličnik za 2016. godinu
5. Torić - Jadrin Nevenka – Zahtjev za ukidanje odluke o izmjenama i dopunama o
imenovanju ulica i trgova na području Općine Poličnik
6. Prihvaćanje izvještaja DV „Zvončić“ o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine
7. Donošenje Odluke o načinu sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove zemljišnih
knjiga za katastarsku općinu Poličnik
8. Donošenje Odluke o dodjeli socijalne pomoći obitelji pok. Davora Špara iz Ruplja
9. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik
10. Donošenje Izmjena i dopuna odluke o planovima i programima javnih potreba za
2016. godinu:
-

programa održavanja komunalne infrastrukture
programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
program javnih potreba u prosvjeti i školstvu
program javnih potreba u predškolskom odgoju
program javnih potreba u kulturi
program javnih potreba u socijalnoj skrbi
program javnih potreba u sportu
financijski plan i program za udruge

11. Donošenje Izmjena i dopuna proračuna za 2016. godinu i projekcije proračuna za
2017. i 2018. godinu
12. Odluka o raspoređivanju sredstava od povrata kredita
13. Donošenje Odluke o planovima i programima javnih potreba za 2017.g.

-

program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
program održavanja komunalne infrastrukture
program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području Općine Poličnik za 2017. godinu
program javnih potreba u prosvjeti i školstvu
program javnih potreba u predškolskom odgoju
program javnih potreba u kulturi
program javnih potreba u socijalnoj skrbi
program javnih potreba u sportu
financijski plan i program za udruge
Aktivnosti i zadaća zaštite i spašavanja s financijskim planom za 2017. godinu
program potpora u poljoprivredi Općine Poličnik za 2017. godinu

14. Donošenje proračuna za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godine
sa planom razvojnih programa
15. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Poličnik za 2017.g.
16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih
kandidata zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Poličnik za 2017. Godinu
17. Donošenje Strategije razvoja Općine Poličnik
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima
19. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu DV Zvončić u pedagoškoj
godini 2015./16.
20. Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga rebalansa financijskog plana za javnu
ustanovu Dječji vrtić “Zvončić” za 2016.godinu i Prijedloga Financijskog plana za
2017. godinu
21. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti
financijskog plana za 2017. godinu za DV Zvončić

na Odluku o usvajanju

22. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića “Zvončić” za
pedagošku godinu 2016./17.
23. Donošenje Odluke o imenovanju kandidata za školski odbor
24. Donošenje Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima dužnosnika Općine Poličnik
25. Donošenje Odluke o osnivanju programa pomoći i njege u kući i određivanju voditelja
programa
26. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
27. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Poličnik
28. 19.a) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika Općine Poličnik
29. Odluka o izboru povjerenika za katastarsku izmjeru k.o. Poličnik
30. Torić - Jadrin Nevenka – Zahtjev za ukidanje odluke o izmjenama i dopunama o
imenovanju ulica i trgova na području Općine Poličnik
31. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Poličnik

32. Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u
Zadru
33. Zaključak u svezi katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga k.o. Poličnik
Uredsko poslovanje
U razdoblju od 1.07.2016. do 31.12.2016. evidentirano je 1 760 predmeta sa 2 724
dokumenata. Od toga je izdano je 1 395 dokumenata, a zaprimljeno je 1 329 dokumenta.
Svakodnevno se vrši otvaranje i raspoređivanje predmeta po odsjecima i službenicima i
arhiviranje riješenih predmeta. Kontinuirano se prati i dalje dorađuje aplikacija digitalnog
uredskog poslovanja u suradnji s tvrtkom Libusoft.

JAVNOSTI RADA I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom glasniku na web stranici Općine
Poličnik, http://www.opcina-policnik.hr/, na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na sjednicama
Općinskog vijeća Općine Poličnik te u komunikaciji sa stanovnicima.
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 3 (tri) zahtjeva za pravo na pristup
informacijama na koje je odgovoreno u zakonskom roku.
1. RADNI ODNOSI
U Općini Poličnik je na dan 31. prosinca 2016. godine u radnom odnosu na
neodređeno vrijeme bilo ukupno zaposleno 12 djelatnika, od toga 1 dužnosnik i 9 službenika
(od kojih je jedna službenica na rodiljnom dopustu) i 2 namještenika, te na određeno vrijeme
jedna službenica radi zamjene službenice do povratka sa rodiljnog dopusata, te su 2 osobe na
stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
2. UNUTRAŠNJI POSLOVI
Vijeće za prevenciju
Na području Općine osnovano je Vijeće za prevenciju koje djeluje kao koordinirajuće
tijelo imenovano od strane Općinskog načelnika i ima cilj utvrđivanje i ostvarivanje programa
prevencije na području Općine zajedno sa tijelima i ustanovama zaduženim za sigurnost ljudi,
imovine, javnog reda i kvalitete života građana, a s ciljem prevencije kriminaliteta i pružanja
podrške nositeljima kriminalno-preventivnih aktivnosti, davanjem inicijativa Općinskom
načelniku i Općinskom vijeću.

Zaštite od požara
Općinski načelnik na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne
novine“, br. 9/10) donio Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku na područje Općine Poličnik u 2016. godini.

3. RAZVOJNI PROJEKTI
Strategija razvoja Općine Poličnik za razdoblje 2015. – 2020.g.
Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 22. sjednici održanoj 25. studenog 2016.
godine usvojilo je Strategija razvoja Općine Poličnik za razdoblje 2015. – 2020.g. koju je
izradila tvrtka Eko – vet d.o.o., uz suradnju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Poličnik i
tijela za izradu Strategije.
Strategija razvoja je temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i
društvenog razvoja. Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti Općine, strategijom se
utvrđuju vizija, strateški i posebni ciljevi i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za
pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u
gospodarstvu i društvu u cjelini. Budući da Strategija razvoja nije samo dokument nego je to
proces, način mišljenja i djelovanja svih uključenih u razvoj Općine, usvajanje ovog
dokumenta nije završetak jednog pothvata, nego tek prvi korak u zajedničkom naporu prema
ostvarivanju ciljeva koje želimo, koje možemo i koje trebamo ostvariti.
Izrada Županijske strategije razvoja za razdoblje 2015. – 2020.g.
- postupkom rukovodi ZADRA NOVA
– dostavljeno Izvješće o provođenju Županijske razvojne strategije Zadarske županije za
2015. godinu za područje Općine Poličnik
Veliko urbano područje grada Zadra
Cilj je povećana konkurentnost gospodarstva - ulaganja u velika gradska središta, jer
veliki gradovi služe kao pokretači razvoja za svoja okolna područja
Jedinica lokalne samouprave nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja inicira
ustrojavanje partnerskog vijeća za urbano područje; partnersko vijeće osniva se radi
sudjelovanja u donošenju strategije razvoja urbanog područja, utvrđivanja prioritete razvoja te
predlaganja strateških projekata urbanog područja.
Općina Poličnik je sudjelovala u aktivnostima Veliko urbano područje grada Zadra.
PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE za sufinanciranje
projekata u 2016. godini
- prijavljeni projekti Općine Poličnik (Izgradnja lokalnih vodovodnih mreža i Izgradnja
nogostupa u Murvici Gornjoj) su zadovoljili administrativnu provjeru te su prihvatljivi za
ulaganje, ali se nalaze na Rezervnoj listi

KAPITALNE POMOĆI gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog
gospodarstva i komunalnog standarda za 2016.g.
- odobreno sufinanciranje projekta IZVOĐENJE ASFALTERSKIH RADOVA NA
LOKALNIM (NERAZVRSTANIM) CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE POLIČNIK u
iznosu 194.000,00 HRK
- potpisan Ugovor o dodjeli sredstava
- dostavljeno Izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava kao i sva ostala dokumentacija kojom
smo pravdali utrošena sredstva
Baza projekata sufinanciranih iz EU fondova
- postupkom rukovodi ZADRA NOVA
- Općina Poličnik dostavila podatke o zaključenom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava
za Biopročišćivač

Biopročišćivač
Općina Poličnik je 16. svibnja 2012.g. prijavila projekt: „Uređaj za pročišćavanje
fekalnih i tehnoloških otpadnih voda u zoni male privrede područja Grabi“ za natječaj
IPARD, mjera 301 „ Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“. Razvojna agencija Zadarske
županije – ZADRA d.o.o. je pripremila kompletnu natječajnu dokumentaciju.
Projekt je odobren za financiranje te je Općina Poličnik dana 19. lipnja 2013. sa Agencijom za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisala Memorandum o
razumijevanju. Ukupna vrijednost projekta je 7.962.040,15 kuna koje se odnose na ulaganje u
izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda i kupnju opreme i strojeva koji su sastavni
dio projekta, uključujući i hardver i softver za sustav pročišćavanja otpadnih voda.
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za Izgradnju Uređaja za pročišćavanje
fekalnih i tehnoloških otpadnih voda odabrala se tvrtka PTMG d.o.o.
U izvještajnom razdoblju odrađene su sljedeće aktivnosti:
- proveden tehnički pregled
- izdana Uporabna dozvola
- 01. rujna 2016. godine podnesen Zahtjev za isplatu dodijeljenih sredstava i dostavljena sva
tražena dokumentacija sukladno potpisanom Ugovoru
- potpisan II Aneks ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za mjeru 301 br.
3011312009/002 s APPRRR-om
- sve firme u PZ Grabi pozvane na radni sastanak na kojem je prezentiran rad samog
Biopročišćivača te način na koji će se omogućiti priključak na isti
- provedena kontrola na terenu od strane APPRRR-a te dostavljeno Izvješće o istome
- 05. prosinca 2016. godine APPRRR donio Odluku o isplati sredstava u iznosu od
5.011.569,90 HRK
- zaprimljena Potvrda o završenom ulaganju

Radi dopuna tehničke dokumentacije, promjena u tehnološkom sustavu i novih biouređaja,
kojima će se postići bolji rezultati u odnosu na originalna rješenja, cjelokupno izvršenje
projekta kasni u odnosu na prvotni plan.
Ovim projektom riješit će se problem oborinskih i fekalnih voda u poslovnoj zoni Grabi, ali
isto tako i odvodnja budućeg stambenog naselja Grabi te problem crnih jama u svim naseljima
na području Općine.
Centar novih tehnologija (CeNT)
Projekt Centar novih tehnologija (CeNT), kao jedan od strateških projekta ove
županije koji je uvršten među 32 nacionalna projekta i priprema se za financiranje iz
strukturnih fondova EU uz odobrenu tehničku pomoć Ministarstva regionalnog razvoja.
Općina Poličnik je prepoznala značenje ovog projekta, koji je u interesu i cilju općeg
gospodarskog i socijalnog napretka građana Općine i Zadarske županije, te 2012.g. darovala
Zadarskoj županiji bez naknade nekretninu oznake č.z. br. 945/112 k.o. Murvica u
gospodarskoj zoni Murvica jug radi izgradnje ovog Centra.
Zadarska županija je dobila građevinsku dozvolu za građenje građevine „Centar novih
tehnologija“.
U izvještajnom razdoblju Općina Poličnik poslala je Pismo potpore za projekt Centar novih
tehnologija – Cent.
Poslovne zone
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Poslovna zona

U fazi projektiranja je čitav niz projekata:
Društvena infrastruktura
Izgradnja Vatrogasnog doma
Izgradnja društvenog doma u Poličniku
Izgradnja društvenog doma u Lovincu
Izgradnja društvenog doma u Dračevcu Ninskom
Izgradnja društvenog doma u Ruplju
Izgradnja društvenog doma u Visočanima
Izgradnja lovačkog doma u Poličniku
Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Poličniku
Izgradnja doma za bućanje u Poličniku
Izgradnja odmorišta u Poličniku
Uređenje biciklističke staze Poličnik – Murvica
Izgradnja komunalne infrastrukture za sportsko – rekreacijsku zonu u Murvici

Gospodarstvo
Izgradnja komunalne infrastrukture za stambenu zonu u Suhovarima
Izgradnja komunalne infrastrukture za stambenu zonu u Poličniku
Izgradnja komunalne infrastrukture za poslovnu zonu u Murvici
Izgradnja komunalne infrastrukture za stambenu zonu u Murvici
Izgradnja komunalne infrastrukture za poslovnu zonu na Maziji JI
Cesta Lovinac-Poličnik,
Cesta Suhovare-Baštica,
Prometnica u naselju Rupalj za koje je zatražena lokacijska dozvola,
Projekta novog ulaza na državnu cestu D8,.
Komunalna infrastruktura
Izgradnja kanalizacijskog sustava u Murvici
Izgradnja Vodovodne mreže Baričevići, Murvica
Izgradnja hidrostanice u Lovincu
Izgradnja kanalizacijskog sustava Poličnik – Suhovare
Izgradnja kanalizacijskog sustava Poličnik – Visočane
Turizam
Izgradnja komunalne infrastrukture za turističku zonu Vlačine Suhovare

-

-

Radi se na realizaciji slijedećih projekata:
izgradnja pothodnika u Murvici Gornjoj,
vodovodna mreža Baričevići,
Stambena zona Poličnik,
Stambena zona Suhovare,
Centar kompetencija za pčelarstvo i preradu meda,
Dom za starije i nemoćne osobe,
Društveni dom Dračevac Ninski,
Društveni dom Lovinac za koji je u promatranom razdoblju poslana požurnica za
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na č.z. na kojoj je planirana izgradnja
Društvenog doma kako bi se moglo početi sa daljnjim aktivnostima oko projekta te
je ubrzo nakon toga dobiven odgovor na požurnicu da je predmet P-4106/10
riješen.
Društveni dom Visočane, u promatranom razdoblju, zatražen je zahtjev za
dobivanje građevinske dozvole
Vatrogasni dom Poličnik zatražen je zahtjev za dobivanje lokacijske dozvole.

3.2. POLJOPRIVREDA
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
U promatranom razdoblju podnijet je jedan Zahtjev za prikupljanje dokumentacije potrebne
za raspisivanje javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH
na području Općine Poličnik i pokretanje postupka javnog poziva za č.z. 408/1 k.o. Briševo,
površine 20,5 ha, te se Agencija za poljoprivredno zemljište očitovala da se navedena čestica
nalazi u nadležnosti Hrvatskih šuma d.o.o.

3.2. JAVNA NABAVA
- Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
- Plan nabave za 2017. godinu
- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
- Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Općine Poličnik za 2017. godinu
- izdane Narudžbenice za robu, usluge i radove do vrijednosti od 20.000,00 kuna
Osnivanje prava služnosti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na javnim
površinama
Potpisan je ugovor o osnivanju prava služnosti, između Hrvatskog Telekoma d.d. Zagreb i
Općine Poličnik, za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i elektroničku
komunikacijsku zračnu i podzemnu mrežu te drugu povezanu opremu izgrađenu na javnim
površinama.
Godišnja naknada od 01.01.2016. iznosi 96.250,50 kn, a 288.751,50 kn za služnost od
2015.g.
3.5. PROSTORNO PLANIRANJE
Aktivnosti koje se odnose na prostorno planiranje, a odrađene su u izvještajnom razdoblju, su
sljedeće:
-

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik radi dopuna
planirane cestovne infrastrukture s novom spojnom cestom Visočane - Centar za
gospodarenje otpadom Zadarske županije i definiranje provedbenih odredbi za realizaciju
iste, te planiranje nove zone groblja u naselju Gornji Poličnik za potrebe naselja Gornji
Poličnik i naselja Poličnik, a kojim bi se osigurao potreban broj ukopnih mjesta za ta
naselja.

-

02. veljače 2016. godine donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Poličnik

-

Izrađivač Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik je Zavod za
prostorno uređenje Zadarske županije.

-

U izvještajnom razdoblju Općina Poličnik dobila je sva očitovanja i mišljenja javno
pravnih tijela na pokretanje Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Poličnik, te je 16. rujna 2016. godine Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije
dostavio Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik.
Općinski načelnik je utvrdio Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Poličnik, te je Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije dostavio Prijedlog
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik te je 21. rujna 2016. godine
Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik objavio Javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik (objavljenu na stranicama Općine,
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i u Zadarskom listu) u kojoj je bio
definiran datum Javnog izlaganja Plana, 10. listopada 2016. godine kojeg je održao

nositelj izrade i izrađivač. Nakon prikupljenih očitovanja, mišljenja, prijedloga i
primjedbi od strane sudionika u javnoj raspravi, nositelj izrade i stručni izrađivač je o
tome pripremio Izvješće o javnoj raspravi (objavljeno na stranicama Ministarstva
graditeljstva i prostornoga uređenja) i odgovore sudionicima u javnoj raspravi.
-

07. studenog 2016. godine Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije dostavio je
Općini Poličnik Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Poličnik, kojeg je utvrdio Općinski načelnik te je nakon toga Zavod za prostorno
uređenje Zadarske županije dostavio Općini Poličnik Konačni prijedlog Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik, nakon čega je Konačni prijedlog
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik trebao ići na usvajanje od
strane Vijeća Općine Poličnik.

-

25. studenog 2016. godine mještani naselja Suhovare podnijeli su Peticiju protiv planirane
trase.

-

Općinski načelnik je na podnijetu peticiju predložio osnivanje Povjerenstva radi
rješavanja problema oko planirane trase, nakon čega je Općinsko vijeće Općine Poličnik
donijelo Zaključak o osnivanju Povjerenstva.

-

Na održanim radnim sastancima Povjerenstva došlo se do rješenja problema sa malom
korekcijom trase.

-

Nakon toga Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije dostavio je korigiran Nacrt
prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik, koji je Općinski
načelnik utvrdio, zatim Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Poličnik, te je 09. prosinca 2016. godine objavljena je Ponovna Javna rasprava, nakon
čega je slijedilo Javno izlaganje. Nakon ponovnih prikupljenih očitovanja, mišljenja,
prijedloga i primjedbi od strane sudionika u javnoj raspravi, nositelj izrade i stručni
izrađivač je o tome pripremio Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi i odgovore sudionicima
u javnoj raspravi.

-

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije dostavio je Općini Poličnik Nacrt
konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik, kojeg
je 05. siječnja 2017. godine utvrdio Općinski načelnik te je nakon toga Zavod za
prostorno uređenje Zadarske županije dostavio Općini Poličnik Konačni prijedlog
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik.

-

10. siječnja 2017. godine Općinski načelnik donosi Zaključak o utvrđivanju konačnog
prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Poličnik i upućuje se na
donošenje Općinskom vijeću Općine Poličnik.

-

Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 23. sjednici održanoj dana 12. siječnja 2017.
godine donosi Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Poličnik, objavljenu u Službenom glasniku („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj
01/17).

3.6. GRADITELJSTVO
Projekt LEGALIZACIJE nezakonito izgrađenih zgrada
– Općina Poličnik je u izvještajnom razdoblju od Zadarske županije, Upravnog odjela za
provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, zaprimila 41 Zahtjev za izdavanje
Rješenja o obračunu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
temeljem kojih su izdana Rješenja o obračunu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru
- Zadarska županija izdala 35 Uporabnih dozvola
- svakodnevni upiti (osobno, telefonski i pismeno) stranaka o postupku

3.6.3. KOMUNALNI POSLOVI
U izvještajnom razdoblju na području Općine Poličnik izvršeno je 24 vodovodnih priključka,
komunalna naknada, Kopirani kompletni projekti, 83 ZAPISNIKA, priključak na NN
električnu mrežu, 11 Suglasnosti HEP-u za prekope javno-prometne površine Općine Poličnik
radi priključka na elektroopskrbni sustav stranaka, izgradnja vodovodnih ogranaka –
BARJAŠIĆ ILIJA, Zadar/Poličnik. Podnio zahtjev za izgradnju vodovodnih ogranaka za
Ulicu Ivana Pavla II i ogranak za dio Ulice Zlatka Perića u Poličniku. Neriješeno.
Prijava azbestnih krovova. Nakon objavljene obavijesti primili 8 prijava.
1 Suglasnost za korištenje javno-prometne površine u Suhovarima za potrebe održavanja
vjenčanja, 3 Suglasnosti za korištenje javno-prometne površine radi prodaje igračaka u
Poličniku na dan blagdana Sv. Nikole.
6 Upućenih zahtjeva vlasnicima ili korisnicima stambenog prostora da nam dostave točne
podatke.
HRVATSKI TELEKOM, Izdane 3 suglasnosti za prekope javno-prometnih površina
- Unos promjena u program kroz Komis i Salda konti, izdavanje novih rješenja za naknadu za
uređenje voda i komunalnu naknadu nastale zbog promjena u kvadraturi objekta, te davanje
informacija vezane za nakandu za uređenje voda.
- Rješenja za porez na tvrtku – 2016.g.
- obračun za 07/2016 komunalna naknada za pravne osobe
- obračun dječijeg vrtića Zvončić 06/2016.g
- izdavanje rješenja za porez na tvrtku
- obračun za zakup poslovnog prostora 08/2016.
- izdavanje računa za komunalnu naknadu za pravne osobe 08/2016.g.
- obračun za korisnike dječijeg vrtića 07/2016.g
- rješenje za PNT – Molior d.o.o.
- računi za 09/2016.g za pravne osobe – komunalna naknada
- obračun za korisnike dječijeg vrtića za 08/2016.g.
- obračun komunalne naknade i NUVKO-a za fizičke osobe za razdoblje od 07-12/2016.g
- Ponavljanje rješenja za NUV-a obveznicima koji nisu primili isto (Briševo)
- obračun za korisnike dječijeg vrtića Zvončić za 09/2016.g.
- dostava Zaključka o dostavi rješenja javnom objavom – OGLASNA PLOČA
- obračun za korisnike dječijeg vrtića Zvončić za 09/2016.g.
- rješenje za komunanu naknadu – promjena kvadrature

- obračun za korisnike dječijeg vrtića za 10/2016.g.
- obračun komunalne naknade za pravne osobe i neizgrađeno građ. Zemljište
- Izdavanje rješenja za reklame

Komunalni doprinos
- Zadarska županija je dostavila 74 pravomoćna i izvršna Rješenja o izvedenom stanju,
građevinske dozvole i potvrde glavnog projekta temeljem kojih su donesena Rješenja o
komunalnom doprinosu
- vođena evidencija zaprimljenih rješenja o izvedenom stanju na području Općine Poličnik

Komunalna tvrtka POLIČNIK D.O.O.
U nastavku su prikazani poslovi po naseljima koje je komunalno društvo obavljalo u 2.
polugodištu 2016. godine, odnosno u razdoblju od 01.07. do 31.12.2016. godine.
Javna rasvjeta:

-

Izgradnja javne rasvjete u ulici Zlatka Perića i ul. Ante Plemića
u Poličniku
Izgradnja javne rasvjete u ulici dr. Franje Tuđmana u Ruplju
Izgradnja javne rasvjete u ulici kneza Domagoja u Murvici
Izgradnja javne rasvjete u ulici Sv. Ante Padovanskog (kod crkve)
u Suhovarama
Izgradnja javne rasvjete u Pavličovoj ulici, ul. Put trače,
Crkveni put i Grabovčov put u Briševu
Izgradnja javne rasvjete u Visočanima u ul. Stjepana Radića i
ul. Blage Zadre
Održavanje javne rasvjete u svim naseljima

150 m
750 m
180 m
100 m
550 m
380 m

Groblja:
-

-

izgradnja priključka električne energije za mrtvačnicu u Lovincu
uređenje okoliša mrtvačnice u Lovincu
izgradnja devetnaest (19) grobnica u mjesnom groblju Murvica
ostale aktivnosti održavanja groblja u Poličniku, Murvici, Briševu (Staro i Novo
groblje), Lovincu (Staro i Novo groblje), Ruplju, Visočanima, Suhovarima, Dračevcu
Ninskom
postavljanje razglasa u mrtvačnicama Lovinac i Rupalj
košenje trave u više navrata, čišćenje i odvoz smeća(pres kontejneri)

-

Grobna naknada
Komunalno društvo je u srpnju 2015. godine preuzelo izradu i vođenje grobnog
očevidnika od Općine Poličnik. Krajem 2015. godine je implementiran poseban program
tvrtke Axiom d.o.o. koji je omogućio lakšu izradu i evidenciju grobnog očevidnika.
Općina Poličnik trenutno ima 10 groblja, odnosno 1599 grobnih mjesta, koja su
Društvu dana na upravljanje. Do kraja 2016. godine uspješno je riješeno 1143 grobnih
mjesta, te su za ista poslana rješenja o trajnom korištenju grobnog mjesta i rješenja o grobnoj
naknadi. Dakle, ukupno je riješeno oko 76% grobnih mjesta.
Od 31.06.2016. do 31.12.2016. naplaćeno je 57.336,70 kn grobne naknade.
U 2016. godini naplaćeno je 150.739,44 kn grobne naknade.
Lokalni putevi:
-

-

Asfaltizacija lokalnog puta u Poličniku: Satnija sv. Ivana
Asfaltizacija lokalnog puta u Dračevcu Ninskom:
Put Vlačina, Vukićev put, Put Stanića
ostale aktivnosti održavanja lokalnih puteva u svim naseljima
(nasipanje, košenje, izrada propusta)

Poljski putevi:
Održavanje poljskih puteva u svim naseljima: Poličnik, Murvica, Briševo, Murvica
Gornja, Suhovare, Visočane, Dračevac Ninski, Lovinac, Gornji Poličnik, Rupalj - nasipavanje
kamenim frakcijama, košenje trave i šiblja, izrada propusta, probijanje novih puteva.
- Izgradnja poljskog puta u Lovincu
- Izgradnja poljskog puta u Dračevcu Ninskom
Igrališta i objekti:
-

održavanje nogometnog igrališta NK Dragovoljac
održavanje dječjih i malonogometnih igrališta
postavljanje dječjih igrališta u Suhovarama i Briševu

Javne površine i poslovne zone:
-

održavanje javnih površina-košenje oko objekta, trgova, ulica u dva navrata
održavanje poslovnih zona Grabi, Murvica Jug i Murvica IK- košenje trave u duljini
cca 10 km više navrata

Vodovodni ogranci:
-

izgradnja vodovodnog ogranka u ulici Put jaruge i Put Drage u Briševu
90 m
izgradnja vodovodnog ogranka u ulici Hrvatskih domobrana
u Suhovarama
90 m

-

izgradnja vodovodnog ogranka u ulici Satnije
sv. Ivana u Poličniku
vodovodni ogranak za biopročistač u zoni Grabi

267 m
100 m

Spomenici i sakralni objekti:
- izgradnja spomenika poginulom branitelju Miloradu Verunici u Visočanima
- izgradnja kapelice u Suhovarama
Ostali poslovi:
-

oblaganje kamenom bunara u Poličniku-Pijač
organizacija kulturnih manifestacija
lijepljenje oglasa i plakata
postava znakova i ležećih policajaca

Komunalna tvrtka ODVODNJA POLIČNIK D.O.O.
Općinsko vijeće je 18. ožujka i 16. lipnja donijelo odluku o osnivanju trgovačkog društva
Odvodnja Poličnik d.o.o. za djelatnost odvodnje, gradnje i održavanja oborinske odvodnje,
izvođenje priključaka na vodne građevine i projektiranje.
Osnivanje prava služnosti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na javnim
površinama
Potpisan je ugovor o osnivanju prava služnosti, između Hrvatskog Telekoma d.d. Zagreb i
Općine Poličnik, za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i elektroničku
komunikacijsku zračnu i podzemnu mrežu te drugu povezanu opremu izgrađenu na javnim
površinama.
Godišnja naknada od 01.01.2016. iznosi 96.250,50 kn, a 288.751,50 kn za služnost od
2015.g.
3.6. ZAKUP JAVNE POVRŠINE- JAVNI NATJEČAJI
U izvještajnom razdoblju objavljen je javni natječaj zakup javne površine za
postavljanje privremenog objekta – kioska, u Poličniku, u Ulici dr. Franje Tuđmana, na
dijelu č.z. 313/1 k.o. Poličnik, površine 12 m². Nakon provedenog javnog natječaja sklopljen
je Ugovor o zakupu 08/16 sa Marija Tušek, vlasnica pekarskog obrta „Pekarna Sebo“, Ante
Starčevića 12, Posedarje.

4. PRORAČUN I FINANCIJE
U periodu 01.07.-31.12.2016. godine Odsjek za financije, proračun i nadzor obavljao je svoje
osnovne funkcije koje se sastoje od planiranja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
organizacija proračunskog računovodstva, praćenje izvršenja Proračuna Općine Poličnik
sukladno zakonskoj regulativi, izvješćivanje o naplati proračunskih prihoda, izvršenju rashoda
i izdataka, izvješćivanje o zaduživanju kod financijskih institucija i sl.
Vođene su pomoćne i glavne poslovne knjige i sastavljeni financijski izvještaji za Općinu
Poličnik, Dječji vrtić „Zvončić“ i Turističku zajednicu Općine Poličnik.
Za Općinu Poličnik sastavljeni su Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016.
godinu i Financijski izvještaji za period 01-06/2016, 01-09/2016.
Za Dječji vrtić „Zvončić“ sastavljeni su Financijski izvještaji za period 01-06/2016, 0109/2016.
Za Turističku zajednicu Općine Poličnik sastavljeni su Financijski izvještaji za neprofitne
organizacije za period 01-06/2016., 01-09/2016.).
Proračun Općine Poličnik za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu sa
zakonski propisanim prilozima – Plan razvojnog programa 2016.-2018. i Odluka o izvršenju
Proračuna za 2016. godinu, donesen je na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Poličnik dana
20.11.2015. godine, a objavljen je u „Službenom glasniku“ Općine Poličnik broj 14/15.
Planirani prihodi Proračuna za 2016. godinu iznose 17.759.000 kn, a planirani rashodi
Proračuna za 2016. godinu iznose 21.989.000 kn, te će se manjak prihoda u odnosu na
rashode u iznosu od 4.230.000 kn podmiriti primitkom od financijske imovine i zaduživanja.
Na 22. sjednici Vijeća Općine Poličnik, održanoj 25. studenog 2016. godine, donesene su 1.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Poličnik, tako da planirani prihodi Proračuna za 2016.
godinu iznose 19.273.500 kn, a planirani rashodi Proračuna za 2016. godinu iznose
22.793.730 kn, te će se manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 3.520.230 kn
podmiriti primitkom od financijske imovine i zaduživanja kod Hrvatske banke za obnovu i
razvitak.
Sastavljanje Polugodišnjeg izvještaja o nepravilnostima za period 01.01. – 30.06.2016.
godine za Općinu Poličnik
Krajem srpnja 2016. godine, u zakonski propisanom roku, sastavljen je Izvještaj o
nepravilnostima u periodu 01.01.–30.06.2016. godinu sa svim pripadajućim prilozima i
dostavljen Ministarstvu financija.
5.0. DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Socijalna skrb
U spomenutom razdoblju izdvojena su sredstva pomoći kako slijedi:
Novorođena djeca
Jednokratne novčane pomoći
Dom Zemunik
Centar "Sv Ante" Benkovac
Troškovi stanovanja

74.000,00 kn
60.000,00 kn
12.500,00 kn
32.500,00 kn
5.500,00 kn

Dječji vrtić "Latica" i Dječji vrtić "Cekin"

9.600,00 kn
UKUPNO: 194.100,00 kn

Osnovnoškolsko i predškolstvo obrazovanje
U promatranom razdoblju počela je školska godina 2016/2017. Općina Poličnik na
svom području ima jednu osnovnu školu OŠ Poličnik i 3 područne škole, PŠ Dračevac Ninski,
PŠ Murvica i PŠ Briševo. U OŠ Poličnik upisano je 33 prvaša za 2016/2017 školsku godinu.
PŠ Briševo i Murvica područne su škole OŠ Smiljevac, dok je PŠ Dračevac Ninski područna
škola OŠ Bartola Kašića. U PŠ Briševo upisano je u školsku godinu 2016/2017 13 prvašića, a
u OŠ Smiljevac, dok je u PŠ Dračevac Ninski upisano dvoje prvašića.
Na području Općine Poličnik nalaze se dva dječja vrtića, DV Zvončić u Poličniku i područni
u Briševu/Murvici. U pedagošku godinu 2016/2017 upisano je ukupno 101 dijete.
U izvještajnom razdoblju izdvojena sredstva za školstvo su:
Stipendije
Subvencije za školsku marendu
Sufinanciranje udžbenika za
osnovnoškolce
Prijevoz učenika srednjih škola

70.500,00 kn
0,00 kn
302.720,00 kn
60.687,00 kn
UKUPNO:433.907,00 kn

Sport
Za sport izdvojena sredstva su:
N.K. Dragovoljac
N.K. Murvica
MNK Murvica
MNK Briševo
MNK Futsal Super Chicks
MNK Visočane
MNK Dasiaddo
MNK Samba
B.K.Rupalj
Atletski klub Sv Ante
Abeceda sporta "ABC"
Klub za skokove u vodu Zadar-podr.
Briševo
Kuglački klub Poličnik
Sportski (memorijalni) turniri

168.500,00 kn
55.000,00 kn
8.000,00 kn
0,00 kn
5.000,00 kn
0,00 kn
10.000,00 kn
8.000,00 kn
20.600,00 kn
8.000,00 kn
8.000,00 kn
0,00 kn
9.500,00 kn
39.653,00 kn
UKUPNO:340.253,00 kn

Kultura i udruge
Za kulturu:
KUD "Carza"
KUD "Kanica"
Klapa "Koporan"
Manifestacije u kulturi

15.000,00 kn
0,00 kn
26.000,00 kn
41.153,00 kn
UKUPNO: 82.153,00 kn

Za udruge:
0,00 kn
5.000,00 kn
15.000,00 kn
0,00 kn
19.000,00
UKUPNO:39.000,00kn

UHDDR-Poličnik
Udruga "Žena"-Poličnik
Udruga "Maslinara"
Udruga Umirovljenika
Ostalo udruge i donacije

7.0 PRAVOSUĐE – SUDSKI SPOROVI
U izvještajnom razdoblju počelo je sređivanje zemljišnih knjiga za k.o. Poličnik u prostoru
OŠ Poličnik, gdje je Sud i Katastar, te je Općina Poličnik zaprimila sljedeće Pozive na ročišta:
05.12.'16.
05.12.'16.
05.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.
Opć. sud Zd, ZK Pol.
Opć. sud Zd, ZK Pol.

05.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

07.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

07.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

07.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

07.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

09.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

09.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

09.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

13.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

13.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

13.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

13.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

13.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

13.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

15.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

Ramić Šime k.č. 289/1, 289/2
Barić Marjan k.č. 80/2, 80/4
Damjanović Miran, Antin
k.č.
289/1, 289/2
Z-21606/2016
Damjanović Miran, Antin
k.č.
552/8, 552/9
Z-21606/2016
PROROKOVIĆ Ivan, Paškin, Pol.
k.č. 2943
Z-21606/2016
KOVAČEVIĆ Matej, Jurin, Pol.
k.č. 58/1
Z-21606/2016
KOVAČEVIĆ Matej, Jurin, Pol.
k.č. 58/2
Z-21606/2016
MARINOVIĆ Nikica, Ratkov, Pol.
k.č. 58/2
Z-21606/2016
BALJAK Anđelko, Jerolima, Lov.
k.č. 2036/24
Z-21606/2016
BALJAK Anđelko, Jerolima, Lov.
k.č. 2015/14 ….
Z-21606/2016
ROGIĆ Marija, Šimina, rođ. Alić,
G. Pol. k.č. 1317/7…. Z-21606/2016
BARIĆ Adam, Adamov, Pol. k.č.
2245/2….
Z-21606/2016
UKALOVIĆ Ivica, Vinkov, Suh.
k.č. 803/2… Z-21606/2016
UKALOVIĆ Ivica, Šimin, Suh. k.č.
682/1….
Z-21606/2016
BARJAŠIĆ Edi, Ivanov, Pol. k.č.
994
Z-21606/2016
BARJAŠIĆ Ilija, Božin, Pol. k.č.
626….
Z-21606/2016
UKALOVIĆ Nediljko, Stojanov,
Suh. k.č. 803/2….
Z-21606/2016
UKALOVIĆ Ante, Šimin, Suh. k.č.
682/1
Z-21606/2016

20.12.'16. 8,30
20.12.'16. 9,30
19.12.'16. 11,20
19.12.'16. 12,40
21.12.'16. 09,20
21.12.'16. 11,40
21.12.'16. 12,oo
21.12.'16. 13,oo
22.12.'16. 08,2o
22.12.'16. 10,2o
22.12.'16. 12,oo
20.12.'16. 12,40
27.12.'16. 12,40
27.12.'16. 13,20
16.01.'17. 08,20
16.01.'17. 08,40
18.01.'17. 08,20
29.12.'16.

09,40

15.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

15.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

19.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol

19.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

19.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

19.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

23.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

23.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

27.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

27.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

27.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

27.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

27.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

29.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

29.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

29.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

29.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

30.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

30.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

30.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

30.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

30.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

30.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

30.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

30.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

UKALOVIĆ Ante, Šimin, Suh. k.č.
803/2…
Z-21606/2016
UKALOVIĆ Ivica, Šimin, Suh. k.č.
682/1…
Z-21606/2016
MARINOVIĆ Ivan, Ivanov Pol. k.č.
377/3
Z-21606/2016
MARINOVIĆ Ivan, Ivanov Pol. k.č.
377/5
Z-21606/2016
MARASOVIĆ Nada, Bonaventurina
Pol. k.č. 457/1…
Z-21606/2016
DAMJANOVIĆ Miran, Antin, Pol.
k.č. 568/4…
Z-21606/2016
Didulica Ante, Ivanov Pol. k.č.
1611/1
Z-21606/2016
Rogić Marija, Šimina r. Alić Pol.
k.č. 1317/7…
Z-21606/2016
Jukić Branko, Ivanov Pol. k.č.
2235/1…
Z-21606/2016
Jukić Branko, Ivanov Pol. k.č. 103,
104…
Z-21606/2016
Jukić Krste, Blažov Pol. k.č. 25/.,
20/1…
Z-21606/2016
Lončar Ante, Todorov Pol. k.č.
130/3…
Z-21606/2016
Jović Mirjana, Silvestrova Pol. k.č.
2245/3…
Z-21606/2016
Ukalović Marijan, Ivanov Pol. k.č.
802/1…
Z-21606/2016
Mršić Ivica, Danin
Pol.
k.č.
2250/3…
Z-21606/2016
Lončar Nikola Gajo, Jandrijin Pol.
k.č. 483/2…
Z-21606/2016
Lončar Nikola Gajo, Jandrijin Pol.
k.č. 129…
Z-21606/2016
Barić Šime, Grgin
Pol. k.č.
20/9…
Z-21606/2016
Barić Božo, Gašparov
Pol. k.č.
41/2…
Z-21606/2016
Barić Šime, Grgin
Pol. k.č.
76/1…
Z-21606/2016
Barić Šime, Grgin
Pol. k.č.
1557/4…
Z-21606/2016
Barić Šime, Grgin
Pol. k.č.
1177/1…
Z-21606/2016
Barić Šime, Grgin
Pol. k.č.
2235/1…
Z-21606/2016
Barić Dinko, Grgin
Pol. k.č.
43/2…
Z-21606/2016
Barić Dinko, Grgin
Pol. k.č.

29.12.'16.

11,20

29.12.'16.

12,40

09.01.'17.

09,00

09.01.'17.

09,20

09.01.'17.

11,20

09.01.'17.

13,00

11.01.'17.

11,20

23.01.'17.

08,20

12.01.'17.

08,40

12.01.'17.

09,00

13.01.'17.

10,40

17.01.'17.

09,20

17.01.'17.

11,00

19.01.'17.

08,20

19.01.'17.

08,40

19.01.'17.

09,20

19.01.'17.

09,40

25.01.'17.

09,00

25.01.'17.

09,20

25.01.'17.

10,00

25.01.'17.

10,20

25.01.'17.

10,40

25.01.'17.

11,00

25.01.'17.

11,20

25.01.'17.

11,40

30.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

30.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

30.12.'16.

Opć. sud Zd, ZK Pol.

20/8…
Z-21606/2016
Barić Dinko, Grgin
Pol. k.č. 25.01.'17.
2241…
Z-21606/2016
Barić Slavko, Grgin
Pol. k.č. 25.01.'17.
1536…
Z-21606/2016
Barić Ante, Grgin
Pol. k.č. 25.01.'17.
18/3…
Z-21606/2016

13,20
13,40
14,40

SUDSKI SPOROVI
Tužitelj

Protiv

Tuženi

Poslovni broj predmeta

SIVIĆ Nada rođ. Surać c/a OPĆINA POLIČNIK, P-1579/12
- Radi utvrđivanja prava vlasništva: dio 825/262 ko Murvica = 1.000 m² ukupno
- Izvršen očevid
- 29.09.'16.- presuda
KAŠALIĆ Josip c/a OP, P-1976/16
24.10.'15. – tužba, poziv na ročište, Općinski sud u Zadru
ĆELIĆ Marija ud Mile, RI c/a Ćelić Anka,OP i dr., P-1102/16
31.10.'15.–Općinski sud u Zadru – poziv za podnošenje tužbe
LUČIĆ Žarko c/a OP, P-1842/16
20.10.'16. – tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnine
SURAĆ Josip c/a OP, P-1098/16
01.12.'16. – tužba – poziv tuženiku radi podnošenja odgovora na tužbu, Općinski sud u
Zadru
VRKIĆ Stoja c/a OP P-618/13-Gž-1658/15
15.12.'16. – Presuda Županijskog suda u Zadru, uvažena žalba tužene Općine Poličnik
Ćosić Vesna P-2742/14-Gž-1664/15
15.12.'16.- Presuda Županijskog suda u Zadru, odbija se žalba tužiteljice Ćosić Vesne,
potvrđuje se presuda Općinski sud u Zadru P - 2742/14
BARIĆ Vinko c/a Kovačević Perica i dr.,P-1406/13
27.12.'16–ročište, poziv na glavnu raspravu, Općinski sud u Zadru
OPĆINA POLIČNIK P-2467/11
05.12.'16.- presuda
P-1022/12
15.12.'16. – Presuda
Surać Branislav, zamjena
04.10.'16. - povlačili prijedlog za pojedinačni ispravni postupak

8.0. U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
Osposobljavanje zaštite na radu za novozaposlenih radnika (3) na stručnom osposobljavanju.
-28.07.'16. izvršeno ispitivanje Klima jedinica – dizalica topline toplinsku crpku – uređaj za
hlađenje – grijanje objekta - zapisnik o pregledu ALFA ATEST
23.12.'16. - Ivana Frapporti – zaštita na radu, Alta atest, potrebno izvršit Ispitivanje sustava
za dojavu požara, Ispitivanje protupanične rasvjete, Ispitivanje tipkala za daljinsko
izbacivanje te kontrolni pregled vida zaposlenika.
932. KATASTARSKA IZMJERA
Provedena je katastarska izmjera na području k.o. Poličnik, k.o. Briševo, te se može
nastaviti sa izlaganjem na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom sa
istovremenom obnovom/osnivanjem zemljišne knjige, a tvrtka Geodezija d.o.o. je u završnoj
fazi izrade elaborata katastarske izmjere k.o. Murvica. Opremljen je prostor u OŠ Poličnik za
daljnje poslove katastarske izmjere i obnove/osnivanje zemljišnih knjiga,..
U izvještajnom razdoblju počelo je sređivanje zemljišnih knjiga za k.o. Poličnik u prostoru
OŠ Poličnik, gdje je Sud i Katastar.
945. IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
Općina Poličnik je donijela Odluku o uspostavi Registra imovine Općine Poličnik.
Registar je centralizirani popis imovine u obliku dionica, poslovnih udjela i nekretnina čiji je
imatelj, odnosno vlasnik Općina, te se na 20. sjednici vijeća Usvojila Strategija upravljanja
i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Poličnik za razdoblje 2016. – 2020.g.
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik donosi se za
potrebe Općine Poličnik. Strategija određuje srednjoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine u razdoblju od 2016. do 2020. godine.
Strategijom upravljanja i raspolaganja se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i
transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POLIČNIK

Manifestacije:

U zadnjih šest mjeseci 2016.g. organizirane su TZO je organizirala i pomogla u organizaciji
sljedećih manifestacija:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tradicionalni smotra KUD-ova u Poličniku.
Tradicionalna susret klapa u Poličniku.
Organizacija manifestacije za Dan Općine.
Sportski malonogometni turnir u Suhovarima.
Sportski malonogometni turnir u Lovincu.
Memorijalni ženski turnir u boćanju za žene u Ruplju.
Varoške igre u Poličniku
Posjet hodočasnika Marijina legija

9. Manifestacija lovačke udruge Kuna
10. Pomoć pri organizaciji dolaska predsjednice republike Hrvatske
11. Predstava u sklopu Božićnog okupljanja u sportskoj dvorani u Poličniku
Iznajmljivači:
Pod turističku zajednicu općine Poličnik trenutačno spada 37 iznajmljivača.
Na njih su registrirana 36 apartmana i studio apartmana ,15 kuća za odmor i jedno kamp
odmorište sa 10 kamp jedinica odnosno za smještaj 30 osoba što ukupno čini 203 ležaja.
Većina ih želi podignuti kvalitetu svoga smještaja na veći nivo tako da su sagradili ili su
radovi na bazenima u tijeku te će biti spremni do sezone; sada ih brojimo ukupno 15.
Čeka se izdavanje rješenja za još 3 objekta za sada.
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.
Iznajmljivači su zahvaljujući seminarima i edukacijama u Općini Poličnik postali svjesni
činjenice da sredstva za sufinanciranje izgradnje bazena mogu tražiti od Ministarstva turizma
pa u suradnji sa turističkom zajednicom pripremaju potrebnu dokumentaciju za Javni poziv
za kandidiranje projekata -KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA – koji
će biti aktivan za prijave od 06.03. do 10.04.2017. godine
U zadnjih 6 mjeseci 2016.g naplaćeno je 18.183,73 kn boravišne pristojbe.

Projekt „ WELCOME“
U mjesecu ožujku 2016. je proveden Projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom
smještaju pod brand imenom „WELCOME“ koji je pokrenula Turistička zajednica Zadarske
županije u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica. Riječ je o skupini standarda i
mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja.
Radi se o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i
razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se privatno iznajmljuju.
Privatni smještaj na ovim prostorima odlikuje briga o gostu, susretljivost, obiteljsko ozračje
boravka kod domaćina te lojalnost gostiju koji upravo zbog prethodnih karakteristika spojenih
s prirodnim i stvorenim atrakcijama borave generacijama u obiteljskom smještaju općine
Poličnik.
Svjesni značaja i specifičnosti privatnog smještaja Zadarske županije te činjenice kako se
povećanjem kvalitete smještaja u postojećim kapacitetima i podizanjem razine usluga mogu
stvoriti preduvjeti za jačanje glavne sezone te produženje iste.
Ovim projektom želimo unaprijediti ponudu obiteljskog smještaja općine Poličnik i pomoći
iznajmljivačima u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti.
Ciljevi i očekivani učinci projekta " Welcome ":
 povećanje kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja,






postizanje bolje tržišne prepoznatljivosti,
pojačana promidžba,
specijalizacija prema različitim ciljnim skupinama,
stvaranje značajne strateške prednosti i preduvjeta za produženje sezone.

Provedenom selekcijom komisije 7 iznajmljivača sa područja općine Poličnik je uspjelo
zadovoljiti kriterije i ušlo je u ovaj projekt. S obzirom na izrazito visoku kvalitetu smještaja,
broj bi bio još i veći ali većina zainteresiranih nije zadovoljila osnovni uvjet bavljenja
iznajmljivanjem najmanje 2 godine, tako da sljedeće godine očekujem udvostručenje ove
brojke u projektu. Trenutačno smo u fazi prikupljanja i izrade profesionalnih slika objekata za
nove web stranice u svrhu dodatne promidžbe, te nabavke novih tabela koje imaju sami
iznajmljivači u ovom projektu a služe kao prepoznatljiv dokaz kvalitete obiteljskog smještaja.
U mjesecu ožujku 2017. će se provest sljedeći Javni poziv te se nadamo da će još neki od
iznajmljivača zadovoljit kriterije i pridružiti se ovom projektu.
Članarina:
Sve pravne ili fizičke osobe koje u turističkoj općini imaju svoje sjedište ili podružnicu ,
pogon ili objekt u kojem se pruža usluga , a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod
pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu, ili bavljenja s turizmom neposredno
povezanih djelatnosti obvezna je plaćati turističku članarinu nadležnoj turističkoj zajednici.
Ukupan iznos koji je ostvaren u zadnjih 6 mjeseci 2016. godine iznosi 65.281,16 kn.
Projekt „Labeling – standardizacija i certifikacija u ruralnom turizmu zadarske županije“
U žujku 2016. g. TZO Poličnik je u suradnji sa TZ Benkovac, TZ Obrovac, TZ Zadarske
županije , Odjelom za poljoprivredu, Odjelom za turizam Zadarske županije i AGRRA-om
potpisala sporazum o dugoročnoj provedbi programa koji je namijenjen promidžbi autohtone i
autentične smještajne, proizvodne i ugostiteljske ponude ruralnog prostora cijele županije.
Cilj je da potaknemo naše lokalne OPG i druge proizvođače i ugostitelje da se okrenu
proizvodnji autohtonih sorti, posluživanju takvih jela i pića, korištenju tih namirnica i da
povežemo lokalne proizvođače i pružatelje usluga. Kroz edukacije i primjere dobre prakse će
im se nastojati pokazati kako što pravilnije proizvoditi, poslovati i u konačnici iskoristiti
proizvedeno u što većem obujmu,na zadovoljstvo lokalnog proizvođača i onoga tko će
navedeni proizvod kupiti bilo da se radi o gostima ili lokalnom stanovništu.
01.12.2016.godine je u velikoj vijećnici Općine Poličnik proveden seminar na teme: Osnove
ruralno turizma, Labelling- standardizacija i certifikacija ruralnog turizma, Pravni okviri za
registraciju i rad seljačkih gospodarstava, Gastronomija, posluživanje hrane i komunikacija s
gostima te kako napraviti dobru turističku vinsku priču. Seminar je prošao izvrsno i odaziv
ljudi je bio odličan.

ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje srpanj-prosinac
2016. godine predstavlja kratak pregled aktivnosti u izvještajnom razdoblju, sadrži prikaz
poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela Općine Poličnik, a samim time
i zadovoljavanje potreba mještana.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini Poličnik, a u
okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju
obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije
zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Poličnik te je stoga nastojao odgovorno i
kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Poličnik kao jedinice
lokalne samouprave, u drugom polugodištu 2016. godine.
Pozivamo vijećnike Općine Poličnik, predsjednike i članove Mjesnih odbora i sve mještane da
kad god imaju potrebu, nekakav prijedlog ili problem, da nam se obrate kako bismo
zajednički pokušali rješavati naše probleme i ostvariti naše planove.
Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima u općinskoj upravi, političkim strankama koje
participiraju u Općinskom vijeću Općine Poličnik zahvaljujem na povjerenju, razumijevanju,
pomoći i suradnji.
Općinski Načelnik
Davor Lončar

