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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 22. sjednici održanoj 25. studenog 2016.
godine, na temelju članka 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“,
br. 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) donosi

Aktivnosti i zadaća zaštite i spašavanja s financijskim planom
za 2017. godinu
1. Protupožarna zaštita – vatrogastvo – JVP i DVD
Općina Poličnik se nalazi u području djelovanja JVP grada Zadra unutar 15 minuta.
Stoga će se potpisivanjem ugovora s istom osigurati adekvatna vatrozaštita za područje cijele
Općine.
Za tu namjenu osigurat će se sredstva za 2017. godinu u iznosu od 500.000,00 kn.
Osnovana je javna vatrogasna postrojba Grada Zadra i koja djeluje na području Općine
Poličnik, Zemunik i Bibinje. Njegovim osnivanjem prestaje potreba za osnivanje DVD
Općine Poličnik.
2. Evakuacija i sklanjanje stanovništva
Evakuacija stanovništva će provoditi Područni ured zaštite i spašavanja tj. bit će
regulirana županijskim evakuacijskim planom.
3. Elementarne nepogode
Najveće prijetnje su od jakih vjetrova (bura) koja može prouzročiti rušenje električnih
stupova te nanijeti štete na obiteljskim i gospodarskim objektima te nepogode izazvane
velikom količinom oborina (kiša, snijeg) koje mogu izazvati zastoje u prometu, potapanje
obiteljskih kuća i gospodarskih objekata te zamućenje vode na vodocrpilištu „Oko“.
4. Ekologija i zaštita voda
Općina Poličnik velikim dijelom se nalazi dijelom na vodozaštitnom području I., II.,
III. kategorije stoga je velika pozornost usmjerena na zaštitu okoliša i zaštitu voda.
Na području Općine Poličnik ne postoji razvijen sustav odvodnje oborinskih voda i
fekalija već se sustav bazira na crnim (septičkim) jamama koje u većini slučajeva nisu
izgrađene prema pravilu, već su porozne, a samim tim predstavljaju potencijalnu opasnost za
zagađenje podzemnih voda.
Trenutno nema potpisanog ugovora za koncesiju za obavljanje crpanja i odvoza
fekalija iz septičkih jama.
Općina Poličnik na svom području nema odlagalište otpada već je ugovorno vezana
sa komunalnim poduzećem „Čistoća“ iz Zadra koji komunalni otpad odvoze na odlagalište
„Diklo“.
Za prikupljanje i odvoz krupnog metalnog otpada Općina je donijela odluku da tu
uslugu obavlja Poduzeće „Jurinametal“ d.o.o. iz Zagreba, Vukomerec 39.
Na području Općine postoji više divljih odlagališta otpada i to uglavnom
građevinskog, od kojih je jedno u cijelosti sanirano uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost.
Iz svega navedenog može se zaključiti da je Općina uložila maksimum na području
ekologije i zaštite voda te u 2017. godini nema potrebe za daljnjim ulaganjima.
5. Potencijalne opasnosti od tehničko-tehnoloških nesreća u pogonima i transportu
Na području Općine se nalaze dvije Poslovne zone. Poslovna zona „Murvica“
(Murvica Jug, Murvica Zapad i Murvica IK) u kojoj se nalazi više poduzeća od kojih su

najveći „Metro“, „Lesnina“, „Duopromet“, dvije benzinske pumpe „Petrol“, jedna betonara.
Poslovna zona „Grabi“ u Poličniku koja također ima više poduzeća od kojih su najveći „Ceste
Zadarske županije“, „Marikomerc“, „Mišlov“, „Roto Dynamic“.
Poslovna zona „Mazija“ u Briševu je u planu za 2017. godinu.
Sve potencijalne opasnosti od požara i tehničko-tehnoloških opasnosti i eksplozija
predviđene su „Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplo. za područje Općine
Poličnik“, a njihovo saniranje „Planom zaštite od požara Općine Poličnik“. Ovaj segment
zaštite obuhvaćen je točkom 1. ovog dokumenta stoga nisu potrebna dodatna ulaganja.
6. Veterinarska zaštita i zaštita bilja
Stočni fond na području Općine broji cca 1000 ovaca i koza te oko 100 krava, a od
njima skrbi Veterinarska služba iz Zadra.
Zaštitom divljači se skrbi Lovačko društva „Kuna“ koje djeluje na području Općine.
Zaštita bilja se provodi u suradnji sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom
zadarske županije.
Dodatna ulaganja Općine nisu potrebna.
7. Potencijalna opasnost od potresa
Regulirano je Županijskim planom.
Dodatna ulaganja Općine nisu potrebna.
8. Zaštita spomenika kulture i kulturne baštine
Na području Općine nalazi devet crkvi i 10 mjesnih groblja u koje Općina ulaže
znatna sredstva.
Za 2017. godinu u tu svrhu Općina namjerava uložiti 50.000,00 kuna.
9. Redovne službe i djelatnosti, udruge i dr. koje se bave zaštitom i spašavanjem kako
stalnom djelatnošću na području lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 Općinsko komunalno redarstvo – l zaposlenik
 Komunalno poduzeće u vlasništvu Općine - 13 zaposlenih
- 1 kamion
- 1 kombinirka
 Hrvatska gorska služba spašavanja stanica Zadar
 Ambulanta opće prakse u Poličniku
 Područna ambulanta opće prakse u Murvici Donjoj
 Stomatološka ambulanta u Poličniku
 Stomatološka ambulanta u Murvici Donjoj
 DDK - Aktiv Poličnik
 Lovačko društvo „Kuna“
 Veterinarska stanica Zadar
 Troškovi ispostave hitne med.pomoći Poličnik
U tijeku je imenovanje Stožera civilne zaštite Općine Poličnik, cilj je da se početkom 2017.
godine konačno imenuju članovi Stožera civilne zaštite Općine Poličnik.

Financijski plan za provođenje zaštite i spašavanja za 2017. godinu
R.B.
1.

2.

3.

4.

5.

OPIS POZICIJE
1. VATROGASTVO
1.1. JVP
- plaće
- opremanje
- ostali troškovi
1.2 DVD
Ukupno
2. REDOVNE SLUŽBE, DJELATNOSTI
UDRUGE
2.1. Održavanje komunalne infrastrukture
2.2. Crveni križ
2.3. Razminiravanje
2.4. Vatrogasna stanica
2.5. Zaštita bilja
2.6. Zaštita kulturne baštine
2.7. Udruge građana
2.7.1. Gorska služba
2.7.2. Klub za podvodne aktivnosti
2.7.3. Aero klub
2.7.4. Kinološka i lovačka društva
2.7.5. Izviđači
2.7.6. Ostalo
2.8. Javno zdravstvo
2.9. Zaštita okoliša
2.10. Troškovi ispostave hitne med.pomoći
Poličnik
Ukupno
3. OPREMANJE I OBUČAVANJE
POSTROJBI ZAPOVJEDNIŠTVA I
CIVILNE ZAŠTITE
3.1. Popuna postrojbi civilne zaštite (pozivanje,
putni troškovi, refundacija)
3.2. Troškovi izrade Procjene ugroženosti i
planova zaštite i spašavanja
3.3. Obuka i trenaža članova
3.4. Opremanje postrojbi
Ukupno
4. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA
ODRŽAVANJE SKLONIŠTA
4.1. Investicijsko održavanje
4.2. Tekuće održavanje
Ukupno
5. FINANCIJSKA PRIČUVA ZA POTREBE
CIVILNE ZAŠTITE
Ukupno
SVEUKUPNO IZDVAJANJE ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE
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Članak 2.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine
Poličniku“ , a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.god.
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