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Općinsko vijeće Općine Poličnik na  10.  sjednici  održanoj 29.  ožujka 2010. godine  
na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (N.N. br. 73/97) i članka 38. 
Statuta Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09 i 11/09) donosi 
 

O D L U K U 
 o osnivanju  općinskog Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih  nepogoda 

 
Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području 
Općine Poličnik  ( u daljnjem tekstu: Općinsko povjerenstvo). 
 

Članak 2. 
Općinsko povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 
 

Članak 3. 
U Općinsko povjerenstvo imenuju se: 
1. DARIJO BULJAT - predsjednik 
2. IVICA UKALOVI Ć - član 
3. MLADEN DEMO - član 
 
Općinsko povjerenstvo imenuje se na vrijeme od četiri godine. 
 

Članak 4. 
Općinsko povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 
1. utvrñuje štetu na području Općine Poličnik  te organizira i usklañuje njezinu procjenu, 
2. surañuje sa Županijskim povjerenstvom, 
3. potvrñuje štetu, za čije otklanjanje odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz 
Proračuna Općine, 
4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom 
postupku, na temelju izvješća i mišljenja Županijskog povjerenstva, 
5. daje podatke za proglašenje elementarne nepogode, 
6. županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu  prema redovitom postupku, 
7. za općinskog načelnik i županijsko povjerenstvo izrañuje  izvješća o štetama i utrošku  
sredstava pomoći.  

Članak 5. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda KLASA: 400-06/99-159-04, URBROJ: 2198/06-99-
159 od 22. ožujka 1999. godine. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u «Službenom 
glasniku Općine Poličnik». 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

           Predsjednik  
         Petar Bogović 
KLASA: 320-01/10-01/05 
URBROJ: 2198/06-01-10-2 
Poličnik, 29. ožujka 2010.  
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 10. sjednici održanoj 29. 03. 2010. godine 
na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („Narodne novine" 
76/07 i 38/09) i članka  38. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik“, 
broj: 06/09 i 11/09),  donosi  

ODLUKU 

o izradi 
URBANISTI ČKOG PLANA URE ðENJA PROIZVODNE ZONE „Murvica – 

Aluflexpack (UPU – 50) 

Članak 1. 

Pravna osnova za izradu UPU "Murvica-Aluflexpack" 

Općina Poličnik donijela je Odluku o prihvaćanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna 
Prostornog plana ureñenja Općine Poličnik - u daljnjem tekstu " IID PPUO Poličnik" 
("Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj  07/08). 
 

Obveza izrade Urbanističkog plana ureñenja proizvodne zone u Murvici, UPU 
"Murvica-Aluflexpack" proizlazi iz članka 148.  IID  PPUO Poličnik.  

Članak 2. 

Razlozi za izradu Plana 

Pristupiti će se izradi i donošenju Urbanističkog plana ureñenja proizvodne zone u 
Murvici – UPU "Murvica-Aluflexpack" (u daljnjem tekstu "Plan"), a u svrhe ostvarivanja 
pravne osnove za grañenje gospodarskih grañevina proizvodne namjene.  

Članak 3. 

 Obuhvat izrade Plana 

Plan obuhvaća zonu proizvodne namjene – djelomično izgrañena, a prema 
kartografskim prilozima IID PPUO Poličnik. Područje obuhvata iznosi 3,88 ha. Za ovo 
područje nije izrañena detaljna planska dokumentacija.  

Članak 4. 

Ocjena stanja u obuhvatu Plana 

Na postojećoj lokaciji egzistira proizvodni pogon koji ima potrebu za proširenjem i 
konačnim ureñenjem. Planirana predmetna zona je dijelom izgrañena te se ne predviñaju 
uobičajeni problemi koji često prate provedbu planske dokumentacije (problemi koji 
proizlaze iz zatečenog stanja, iscjepkana vlasnička struktura i slično).  

Predmetna zona je prometno povezana na širi prometni sustav i većim dijelom je 
opskrbljena komunalnom infrastrukturom.  

Članak 5. 

 Ciljevi i programska polazišta Plana 

Cilj izrade Plana je izgradnja novih proizvodnih kapaciteta unutar zone UPU-a 50 s 
svim pripadajućim popratnim sadržajima koji su potrebni za funkcioniranje zone.  
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Članak 6. 

Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za izradu Plana 

Za izradu ovog Plana potrebne su slijedeće podloge: 

a) idejno rješenje komunalne infrastrukture. 

b) Izvedbeni projekt postojeće infrastrukture 

Članak 7. 

Način pribavljanja stručnih rješenja 

Stručne podloge navedene u prethodnom članku nabavit će se kako slijedi: 

a) Izraditi će se u sklopu izrade plana,  

b) Dobiti će se od investitora 

 

Članak 8. 

Vrstu i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih 
podloga 

Za izradu ovog Plana potrebno je izraditi i ovjeriti digitalnu katastarsko-
topografsku kartu u mjerilu 1: 1000. Ovjerenu katastarsku podlogu pripremiti će ovlašteni 
ured za poslove geodezije ili ovlašteni geodet. 

Članak 9. 

Popis tijela i osoba odreñenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu prostornog 
plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi 

prostornog plana 

Utvrñuje se popis tijela i osoba odreñenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati 
iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana prema članku 79. Zakona: 

a) Hrvatska elektroprivreda, Distribucija d.o.o. DP "Elektra" Zadar, 

b) "Vodovod" d.o.o., Zadar 

c) MUP, ispostava Zadar 

d) Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb 

e) Uprava za ceste Zadarske županije, 

f) "Hrvatske vode", Split 

g) Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zadru, 

h) Hrvatske šume ispostava Zadar, 

i) Upravni odjel za prostorno ureñenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove 

Zadarske županije  

 

Članak 10. 
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Rok za izradu Plana odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu 
prostornog plana tijela i osoba odreñenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o 

složenosti pojedinog područja, duži od trideset dana 

Za izradu Plana odreñuju se slijedeći rokovi: 

a) nacrt prijedloga Plana za prethodnu raspravu izradit će se u najviše 90 dana od 
dana primitka, odnosno isteka roka od 30 dana za pribavljanje zahtjeva za 
izradu Plana od tijela i osoba iz članka 9.  ove Odluke,  

b) prijedlog Plana za javni uvid izradit će se u najviše 30 dana nakon izrade 
izvješća o prethodnoj raspravi, 

c) javni uvid trajat će 30 dana,  

d) Izrañivač Plana će izraditi Izvješće o javnoj raspravi s Nositeljem izrade Plana  
(Općine Poličnik) najkasnije 90 dana od dana isteka roka za primanje 
prijedloga i primjedbi s javne rasprave prema članku 91. Zakona, 

e) Nositelj izrade Plana će najkasnije u roku od 15 dana od donošenja Izvješća o 
javnoj raspravi dostaviti nacrt konačnog prijedloga Plana svim tijelima i 
osobama iz članka 6. i članka 9. ove Odluke, a koja su iskazala zahtjeve i 
mišljenja na prijedlog Plana, mišljenja i prethodnih suglasnosti prema članku 
94. Zakona, 

f) najviše 15 dana od isteka roka za dostavu mišljenja i prethodnih suglasnosti da 
je Plan izrañen u skladu sa zahtjevima i prijedlozima tijela i osoba iz alineje  
(e) ovog članka, prijedlog Plana će se dostaviti s mišljenima iz alineje (e) ove 
Odluke i Izvješćem o javnoj raspravi Općinskom vijeću Općine Poličnik radi 
utvrñivanja konačnog prijedloga Plana, 

Članak 11. 

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u 
prostoru, odnosno grañenje, tijekom izrade i donošenja prostornog plana  

Sukladno odredbi članka 125. stavak 2. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji 
(„Narodne novine" 76/07 i 38/09) na neizgrañenom dijelu grañevinskog područja ne može se 
izdati lokacijska dozvola prije donošenja urbanističkog plana ureñenja, stoga je jedina 
zabrana ova Zakonom propisana. 

Članak 12. 

Izvori financiranja izrade prostornog plana 

Financiranje izrade Plana osigurat će investitor Aluflexpack d.o.o. Zadar, Murvica bb. 

Članak 13. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

                Predsjednik  

                Petar Bogović 

Klasa: 350-03/10-01/02 

Ur. broj: 2198/06-01-10-1 

Poličnik,  29. ožujka 2010. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na  10.  sjednici  održanoj 29.  ožujka 2010. godine  na 
temelju članka 6. st. 2. Zakona o  zakupu poslovnog prostora („Narodne Novine broj 91/96, 124/97, 
174/04 i  38/09 i članka 38. Statuta Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09 i 11/09) 
donosi 
 
 
 

IZMJENE  
Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje 

Poslovnog prostora u vlasništvu Općine Poličnik u zakup 
 
 

Članak 1.  
 

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje poslovnog prostora u vlasništvu Općine 
Poličnik u zakup („Službeni glasnik Općine Poličnik 02/07) mijenja se na način da se u svim 
stavcima riječi općinsko poglavarstvo zamjenjuje riječima općinski načelnik. 
 

Članak 2.  
 
Ove izmjene  stupaju na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“. 
 

  
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  

 
  Predsjednik  

 
  Petar Bogović  
KLASA:  372-03/07-01/01 
URBROJ: 2198/06-01-10-2 
Poličnik,   29.  ožujka 2010. 

 
 



Općinsko vijeće Općine Poličnik  na svojoj 10. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2010. godine 
sukladno čl.10. Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ i čl. 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni 
glasnik općine Poličnik 06/09 i 11/09), donosi 
 
 
 

O D L U K U 
 
 
 

I.  
D a j e   s e   s u g l a s n o s t  na  Odluku  o usvajanju izvještaja o prihodima, rashodima, 

primicima i izdatcima za 2009.god. od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvončić“ na 23. 
sjednici održanoj 24.02.2010 godine. 
 
 

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

Poličnik“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
                                                                                                                                     Predsjednik: 
 Klasa: 601-02/10-01/01                                                                                            Petar Bogović   
Urbroj: 2198/06-01-10-3 
Poličnik, 29. ožujka 2010.  
 
  



Općinsko vijeće Općine Poličnik  na svojoj 10. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2010. godine 
sukladno čl.10. Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ i čl. 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni 
glasnik općine Poličnik 06/09 i 11/09), donosi 
 
 
 

O D L U K U 
 
 
 

I.  
D a j e   s e   s u g l a s n o s t  na  Odluku  o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 

dječjeg vrtića od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvončić“ na 23. sjednici održanoj 
24.02.2010 godine. 
 
 

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

Poličnik“. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
                                                                                                                                     Predsjednik: 
 Klasa: 601-02/10-01/02                                                                                             Petar Bogović   
Urbroj: 2198/06-01-10-3 
Poličnik, 29. ožujka 2010.  
 
 
  



 Općinsko vijeće Općine Poličnik  na svojoj 10. sjednici održanoj dana 29. ožujka 
2010. godine sukladno čl.  34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („NN“ br. 10/97 i 
107/07), čl. 22. i čl. 23. Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ i čl. 38. Statuta Općine Poličnik 
(„Službeni glasnik općine Poličnik 06/09 i 11/09) donosi 
 
 
 
 
 

RJEŠENJE  
o imenovanju članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrti ća „Zvončić“ 
 
 
 
 
 

I. 
 U Upravno vijeće Dječjeg vrtića  „Zvončić“  imenuje se: 
 
 l. Marko Ćustić 
           2. Darko Kovačević 
           3. Milorad Demo 
 

II. 
 Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine. 
 

III. 
 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u  „Službenom glasniku 
Općine Poličnik“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

          Predsjednik  
                      
          Petar Bogović 

 
 

       
                               

 
 

Klasa: 601-02/10-01/03 
Urbroj: 2198/06-01-10-3 
Poličnik, 29. ožujka 2010.  
 
      



Općinsko vijeće Općine Poličnik  na svojoj 10. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2010. godine 
sukladno čl.10.Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ i čl. 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni 
glasnik općine Poličnik 06/09 i 11/09), donosi 
 
 
 
 

O D L U K U 
 
 
 

I.  
D a j e   s e   s u g l a s n o s t  na  Odluku o upisu djece u dječji vrti ć „Zvončić“ za 

pedagošku godinu 2010/2011 od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvončić“ na 23. sjednici 
održanoj 24.02.2010 godine. 
 
 

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

Poličnik“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
                                                                                                                                     Predsjednik: 
 Klasa: 601-02/10-01/04                                                                                             Petar Bogović   
Urbroj: 2198/06-01-10-3 
Poličnik, 29. ožujka 2010.  
            
 
  



Općinsko vijeće Općine Poličnik na  10.  sjednici  održanoj 29.  ožujka 2010. godine  
na temelju čl. 28., 29. i 30. Zakona o zaštiti  i spašavanju („Narodne Novine“ broj 174/04, 
79/07 i 38/09)  i  članka 38. Statuta Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09 
i 11/09) donosi 
 
 
 

 O D L U K U  
O usvajanju  aktivnosti i zadaća zaštite 

I spašavanja s  Financijskim planom za 2010. godinu 
 

Članak 1.  
 

Ovom odlukom Općinsko vijeće Općine Poličnik analiziralo je stanje zaštite i spašavanja na 
području Općine Poličnik te je potrebno sukladno zakonskim  propisima izraditi novu  
procjenu  ugroženosti zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara od prirodnih 
katastrofa  na području  Općine Poličnik. 
 
Sastavni dio ove Odluke su Aktivnosti  i zadaća zaštite i spašavanja s financijskim planom  za 
2010. godinu koja se dostavlja u privitku.  
 

Članak 2.  
 
Općina Poličnik u svom proračunu za 2010. godinu za potrebe izrade procjene ugroženosti 
zaštite i spašavanja osigurala je sredstva u iznosu od 18.000,00 kn.  
 

Članak 3.  
 
Sredstva iz čl. 2. ove Odluke teretiti će stavku 32346 proračuna Općine Poličnik za 2010. 
godinu (Službeni glasnik Općine Poličnik broj01/10). 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“. 
 

  
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  

 
  Predsjednik  

 
  Petar Bogović  
KLASA:  810-03/10-01/02 
URBROJ: 2198/06-01-10-2 
Poličnik,   29.  ožujka 2010. 

 
 

     
 
 
 



Temeljem čl. 28. st. l. al.  2. i čl. 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07 i 38/09) 
Općinski načelnik Općine Poličnik i Stožer zaštite i spašavanja Općine Poličnik  na   sjednici 
održanoj dana 03. veljače 2010. godine, donosi 
 

Aktivnosti  i zadaća zaštite i spašavanja s financijskim planom  za 2010. 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 2010. godinu u iznosu od 50.000,00 kn. 
 
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 
izgrañene prema  pravilu, već  su porozne, a samim tim predstavljaju potencijalnu opasnost za 
zagañenje  podzemnih voda. 
 Općina je dala  u koncesiju crpanje i odvoz fekalija iz septičkih jama  ovlaštenom 
Obrtu Zoran Alić iz Zadra, A.J. Cezanisa 5.  
 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 odluka da tu 
uslugu obavlja Poduzeće „Jurinametal“ d.o.o. iz Zagreba, Vukomerec 39.   
 Na području Općine postoji više divljih odlagališta otpada i to uglavnom 
grañevinskog, od kojih je jedno u cijelosti sanirano uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost.  Vrijednost navedenih radova je cca 200.000,00 kn. Ostala 
odlagališta su evidentirana i zatvorena te pod nadzorom komunalnog redarstva te će  u idućem 
periodu biti sanirani. Planira se  u 2010. godini u tu namjenu uložiti  daljnjih 70.000,00 kn  uz 
veliku 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 2010. godini nema potrebe za daljnjim ulaganjima.  
 
5. Potencijalne opasnosti  od tehničko-tehnoloških nesreća u pogonima i transportu 
 Na području Općine se nalaze tri gospodarske zone od kojih je počela s radom  
Gospodarska zona „Murvica IK“ u kojoj se nalazi „Metro“, dvije benzinske pumpe i jedna 
betonara, te Poslovna zona „Grabi“ u Poličniku u kojoj djeluje već nekoliko firmi i to 
Kemoplast d.d., Nin elektrocommerce d.o.o.,  obrt Knežević -  co, Alira d.o.o.   



Gospodarska zona „Mazija“ u Briševu kao i Gospodarska zona Murvica jug  je  u planu  za  
buduće razdoblje.  
 Sve potencijalne opasnosti od požara i tehničko-tehnoloških opasnosti i eksplozija 
predviñene 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 2010. 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 podru čne (regionalne) samouprave 

• Općinsko  komunalno redarstvo – l zaposlenik 
• Općinski komunalni  pogon  -    13 zaposlenih 
                                                    -     1 kamion 
                                                    -     1 kombinirka 
• 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“ 

 
Dana 01. listopada 2009. godine imenovan je Stožer zaštite i spašavanja Općine Poličnik te su 
imenovani: 

1. STJEPAN MARINOVIĆ– zamjenik načelnika, načelnik stožera 
 2. DARKO KOVAČEVIĆ – predstavnik JVP Zadar 
 3. IVICA UKALOVI Ć – komunalni redar Općine Poličnik 
 4. ŠIME ZDRILIĆ -  voditelj komunalnog pogona Općine Poličnik 
 5. JOSIP SURAĆ -   ing. grañ. 
 
 
 

   
   
       



Financijski plan  za provoñenje zaštite i spašavanja  za 2010. godinu  
 

R.B. OPIS POZICIJE REALIZIRANO U 
2009.  GODINI (kn) 

PLANIRANO  ZA 
2010. GODINU (kn) 

1. VATROGASTVO  
1.1. JVP 
 -  plaće 
 -  opremanje 
 - ostali troškovi   
1.2 DVD  

 
 
 
 
50.000,00 

 
 
 
 
50.000,00 

1. 

Ukupno 50.000,00 50.000,00 
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 grañana 
       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. Izviñači 
       2.7.6. Ostalo 
2.8. Javno zdravstvo 
2.9. Zaštita okoliša 
2.10. Ostalo vezano za zaštitu 

 
 
 
7.000,00 
 
 
 
 
 
10.000,00 
 
 
 

 
 
 
7.000,00 
 
 
 
 
 
10.000,00 
 

2.  

Ukupno 17.000,00 17.000,00 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
18.000,00 
 

 
 

3. 

Ukupno  18.000,00 
4. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA 
ODRŽAVANJE SKLONIŠTA  
4.1. Investicijsko održavanje 
4.2. Tekuće održavanje 

  4.  

Ukupno   
5. FINANCIJSKA PRI ČUVA ZA POTREBE 
CIVILNE ZAŠTITE 

10.000,00 10.000,00 5. 

Ukupno  10.000,00 10.000,00 
 SVEUKUPNO IZDVAJANJE ZA ZAŠTITU I 

SPAŠAVANJE  
 
77.000,00 

 
95.000,00 

 
         Općinski načelnik  

 
                            Davor Lončar  



 Općinsko vijeće Općine Poličnik na  10.  sjednici  održanoj 29.  ožujka 2010. godine  na 
temelju članka 5. stavka 7. i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( “Narodne novine”, 
broj 16/07 )i članka 38. Statuta Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09 i 11/09) 
godine, donosi 
 
 

O D  L U K U  
o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga  

na području k.o. Poličnik  -  Općina Poličnik 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom odreñuje visina sredstava koja fizičke i pravne osobe – nositelji prava na 
nekretninama na području  k.o. Poličnik - Općina Poličnik plaćaju za sufinanciranje nove katastarske 
izmjere i obnove zemljišnih knjiga za k.o. Poličnik  na području Općine Poličnik. 
 

Članak 2. 
 

Fizičke i pravne osobe – nositelji prava na nekretninama na području  k.o. Poličnik  - Općina 
Poličnik, obvezuju se platiti Općini Poličnik pripadni udio u sufinanciranju izvršenja radova iz članka 
1. ove Odluke: 
 

1. pravne osobe – nositelji prava na nekretninama na području k.o. Poličnik ... 
……………………………………………………………………. u iznosu od 5.000,00 kuna, 

2. fizičke  osobe – nositelji prava na nekretninama na području k.o. Poličnik,………………. 
……………………………………………………………………. u iznosu od 1.000,00 kuna, 

 
Iznosi iz stavka 1. ovog članka plaćaju fizičke i pravne osobe – nositelji prava na nekretninama 

na području k.o. Poličnik   Općina Poličnik jednokratnom uplatom, odmah po potpisivanju ugovora. 
 

Članak 3. 
 

Nakon prikupljenih podataka o fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima i nositeljima prava na 
nekretninama na području  k.o. Poličnik - Općina Poličnik, uz cijenu iz članaka 2. ove Odluke 
odreñuje se prema stvarnoj površini i vrsti zemljišta cijena kako slijedi: 
 

1. Poljoprivredna zemljišta:  
- nerazvrstano poljoprivredno zemljište, oranica, oranica-staklenik, 
oranica-plastenik, vrt, vrt-staklenik, vrt-plastenik, voćnjak, voćnjak-
rasadnik, maslinik, maslinik-rasadnik, vinograd, vinograd-rasadnik, 
livada, pašnjak, trstik, 
Šumska zemljišta:  
- šuma i ostalo šumsko zemljište, 
Unutrašnje vode:  
- rijeka, potok, kanal, jezero, akumulacija, retencija, rukavac, bara i 
močvara i ribnjak 
Prirodno neplodno zemljište:  
- neplodno zemljište, stjenjak, kamenjar, golet, gromača, pijesak, 
klizište, vododerina, sprud, stjenovita obala, šljunčana obala i 
pješčana obala,  …………………………………………... 
………………………………………………………………………u iznosu od 0,05 kn/m2, 

           



            
Navodi  iz  stavka  1.  članka  3.  ove  Odluke  se  odnose  na  

           prostor  koji se nalazi van granica izgrañenog  i  neizgrañenog  
           grañevinskog  zemljišta, kao  i  poslovnih  i  svih  ostalih  zona  
           navedenih  i  naznačenih  u  Prostornom planu Općine Poličnik, 
           a  koji  je  na  snazi  na dan kada se dostave prikupljeni podatci. 
 
 

2. Neizgrañeno grañevinsko zemljište, 
- navedeno i naznačeno  u   Prostornom planu Općine Poličnik, a 
koji je na snazi na dan   kada se dostave prikupljeni  
podatci,………………………………………………………………  
................................................................................................ u iznosu od 0,08 kn/m2, 

 
3. Izgrañeno grañevinsko zemljište, 

- navedeno i naznačeno  u   Prostornom planu Općine Poličnik, a 
koji je na snazi na dan   kada se dostave prikupljeni  podatci, (  
zemljište pod zgradama, dvorište, park, zemljište za sport i 
rekreaciju, dječje igralište, tržnica, sajmište, groblje, ulica, trg, put, 
cesta, autocesta, željeznička pruga… ), ............. 
................................................................................................ u iznosu od 0,10 kn/m2, 
 

4. Poslovne i ostale zone, 
- navedene i naznačene  u   Prostornom planu Općine Poličnik, a koji 
je na snazi na dan   kada se dostave prikupljeni  podatci, 
……………………………………………………………... 
................................................................................................ u iznosu od 0,15 kn/m2, 

 
Iznosi iz stavka 1. ovog članka plaćaju se jednokratnom uplatom, odmah po potpisivanju 

ugovora. 
 

Članak 4. 
 

Općina Poličnik i sve fizičke i pravne osobe – nositelji prava na nekretninama sklapaju 
ugovore o sufinanciranju nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području k.o. 
Poličnik  - Općina Poličnik, a u skladu sa odredbama ove Odluke. 

Ugovore iz stavka 1. ovog članka ovlašten je za Općinu Poličnik sklopiti općinski načelnik. 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u “ Službenom 
glasniku “ Općine Poličnik . 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  
 

                        Predsjednik 
           Petar  Bogović  
KLASA: 931-01/10-02/01 
URBROJ: 2198/06-01-10-3 
Poličnik, 19. ožujka 2010.  
 

 



 
 
 

 
 



            
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA  ŽUPANIJA 

 

OPĆINA  POLI ČNIK 
OPĆINSKI NA ČELNIK 

 
Klasa: 011-03/10-02/01 
Urbroj: 2198/06-02-10-1 
Poličnik, 09. ožujka 2010. god. 
 
 

Općinski načelnik temeljem članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi(“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09) i članka 52. 
Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09), donosi 
 
 
 
 

O D L U K U 
 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom odlukom utvrñuje se cijena  1 (jednog)  primjerka Službenog glasnika Općine Poličnik.  

 
Članak 2. 

 
Cijena  1 (jednog) primjerka Službenog glasnika Općine Poličnik iznosi 50,00 kn, 
(pedesetkuna). 
 

Članak 3. 
 
Iznos od 50,00 kn uplaćuje se na tekući račun Općine Poličnik 2402006-1834500000,  poziv 
na broj 68 -7706-OIB ili na blagajni Općine Poličnik.  
 

Članak 4.  
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 
Poličnik.  
 
 
 

NAČELNIK: 
                              Davor Lončar 
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