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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 22. sjednici održanoj 08. srpnja  2019. 

godine, na temelju članku 109. Zakona o prostornom uređenju  ("Narodne novine", br. 

153/13, 65/17 i 39/19), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik“ br.), mišljenja Zavoda za prostorno uređenje 

Zadarske županije (KLASA: 350-02/19-01/1, URBROJ: 2198-1-89-18-4 od 31. svibnja 2019. 

godine) i članka 32. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik",   broj 

02/18, 03/18 i 15/18), d o n o s i 

 

 

O D L U K U 
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Poličnik 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 

Poličnik („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/03, „Službeni glasnik Općine 

Poličnik“ broj 01/04, 03/08, 07/08, 08/10, 04/11, 12/11, 01/17 i 13/18) (u daljnjem tekstu 

Plan).  

Članak 2. 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Poličnik obuhvaćaju dio 

katastarske čestice kč. br. 776/1, k. o. Murvica, smješten neposredno uz granicu građevinskog 

područja naselja Murvica, a koji je temeljem Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 06/15, 01/17), bio unutar 

Građevinskog područja naselja Murvica. 

 

Članak 3. 

 Plan je sadržan u elaboratu: ”Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 

Poličnik ”, kojeg je izradio "BLOCK-PROJEKT" d.o.o. iz Zadra, a se sastoji grafičkog 

dijela.  

 

- Grafički dio  

 

 

Kartografski prikazi 

Broj Naziv Mjerilo 

   

1. Korištenje i namjena površina mj. 1:25 000 

4.1. Građevinska područja naselja MURVICA i MURVICA GORNJA mj. 1:5 000 

4.2, Građevinska područja naselja BRIŠEVO mj. 1:5 000 

 

 

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
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Članak 4. 

Na mrežnim stranicama Općine www.opcina-policnik.hr, u mapi PROSTORNO 

UREĐENJE objavit će se grafički dio ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Općine Poličnik". 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

Predsjednik  

Darijo Buljat 

 

KLASA:  350-02/19-01/1   

URBROJ: 2198/06-01-19-14  

Poličnik, 08. srpnja  2019. godine 

 

http://www.opcina-policnik.hr/
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 22. sjednici održanoj 08. srpnja  2019. 

godine na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni 

glasnik Općine Poličnik" broj 02/18, 03/18 i 15/18)  d o n o s i 

 

Izmjene i dopune 

 

O D L U K E 
o ustrojstvu Općinske uprave Općine Poličnik 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o ustrojstvu Općinske uprave Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik" 

broj 13/18), u članku 15. mijenja se stavak 3. koji sada glasi:  

„Članak 15. 

Pravilnik o unutarnjem redu  za upravna tijela općine donosi Općinski načelnik na 

prijedlog pročelnika upravnih tijela.“ 

 

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: 023-01/18-01/2 

URBROJ: 2198/06-01-19-3 

Poličnik, 08. srpnja  2019. godine 
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Općinsko vijeće Općine  Poličnik na svojoj  22. sjednici održanoj dana  08. srpnja 

2019. godine, temeljem članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 

137/15, 123/17),   članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) 

samoupravi (Narodne novine broj 28/10), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 74/10 i 125/14),  članka 32. Statuta 

Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj: 02/18, 03/18 i 15/18), a na 

prijedlog općinskog načelnika,  d o n o s i  

 

Izmjene i dopune 

O D L U K E 

o  koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika Općine  Poličnik 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 

odjelima Općine  Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj: 15/18) mijenja se članak 

2 koji sada glasi:  

 

„Članak 2. 

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Općine  Poličnik određuju se sukladno klasifikaciji radnih mjesta utvrđenih Uredbom o 

klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" broj 74/10 i 125/14), a unutar raspona, te iznose: 

 

  Klas. 

rang 
Koeficjent 

1. Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće 

poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti 

  

1.1. Pročelnik Upravnog odjela za poslove općinskog načelnika, pravne i 

opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti 
1. 1,8 

1.2. Viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave  i imovinsko-

pravne poslove 
6. 1,4 

1.3. Viši referent za društvene djelatnosti 
9. 1,39 

1.4. Referent - Administrativni tajnik          11. 1,19 

1.5. Referent - Daktilograf 12. 1,04 

1.6. Namještenik I. kategorije -Voditelj općinskih objekata – Domar 
10. 1,2 

1.7. Namještenik II. kategorije - Spremačica 
13. 0,85 

1.8. Namještenik II. kategorije - Gerontodomaćica 
13. 0,90 
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2. Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU 

fondove 

  

2.1. Pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i nadzor, javnu 

nabavu i EU fondove 
1. 1,8 

2.2. Viši stručni suradnik za računovodstvene poslove 6. 1,4 

2.3. Viši stručni suradnik za  praćenje naplate općinskih prihoda 6. 1,4 

2.4. Viši savjetnik za EU fondove i javnu nabavu 4. 1,5 

3. Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

  

3.1. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalno 

gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
1. 1,8 

3.2. Viši stručni suradnik za poljoprivredu, zaštitu  okoliša i civilnu 

zaštitu 
6. 1,4 

3.3. Referent za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i legalizaciju 11. 1,05 

3.4. Referent - Komunalni redar 11. 1,05 

 

 

Članak 2. 

Najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke, pročelnik Upravnog 

odjela za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene 

djelatnosti, donijet će Izmjene rješenja o plaći službenicima i namještenicima Općine Poličnik 

čiji se koeficjent promijenio. 

 

 

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: 120-01/18-01/2 

URBROJ: 2198/06-01-18-3 

Poličnik,  08. srpnja 2019. godine 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na 8. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2019.  godine, 

na temelju članka 9. i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15, 

121/16, 99/18 i 25/19; u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 32. Statuta Općine Poličnik 

("Službeni glasnik Općine Poličnik " br. 02/18, 03/18 i 15/18), donijelo je  

 

O D L U K U 

o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Poličnik 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  
 

Članak 1. 

 

(1) Ovom Odlukom propisuje se na području Općine Poličnik (daljnjem u tekstu: Općine) 

radno vrijeme ugostiteljskih objekata, razlozi za utvrđivanje ranijeg završetka radnog vremena 

i uvjeti za produljenje radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata, prostori na kojima 

mogu biti ''Objekti jednostavnih usluga'' te njihov vanjski izgled, radno vrijeme objekata na 

obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge, 

druga prava i obveze pružatelja ugostiteljskih usluga. 

 

(2) Svi pojmovi u ovoj Odluci imaju značenje koje im pridaje Zakon o ugostiteljskoj 

djelatnosti („NN“ br. 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19) 

 

Članak 2.  

 

      Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se 

jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

Članak 3. 

 

      Ugostiteljska djelatnost na području Općine obavlja se na način i pod uvjetima određenim 

Zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima. 

 

Članak 4. 

 

      Ugostiteljska djelatnost u smislu Zakona je pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i 

pružanje usluga smještaja kao i pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom 

mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim 

jelima, pićima i napitcima (catering).  

 

Članak 5. 

 

      Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju 

razvrstavaju se u skupine:  

1. Hoteli,  

2. Kampovi,  
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3. Ostali ugostiteljski objekti za smještaj,  

4. Restorani,  

5. Barovi,  

6. Catering objekti,  

7. Objekti jednostavnih usluga 

 

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  
 

Članak 6. 

 

      Ugostiteljski objekti iz skupina „Hoteli“, „Kampovi“ i „Ostali ugostiteljski objekti za 

smještaj“ obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan. 

 

Članak 7. 

 

(1) Ugostiteljski objekti iz skupine "Restorani" i "Barovi" mogu raditi od 6.00 - 24.00 sata.  

(2) Ugostiteljski objekti iz skupine "Barovi" koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno 

posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, mogu raditi svaki dan od 21.00 do 6.00 

sati. 

(3) Ugostiteljski objekti iz skupine "Restorani" i "Barovi" koji se nalaze izvan naseljenih 

područja naselja mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.  

(4) Ugostiteljski objekti iz skupine "Restorani" i "Barovi" koji se nalaze u sklopu postaja za 

opskrbu gorivom, mogu raditi u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze. 

(5) Ugostiteljski objekti iz skupine "Objekti jednostavnih usluga" i  "Catering objekti" mogu 

raditi od 6,00 do 24,00 sati svaki dan.  

 

Članak 8. 

 

(1) Iznimno od odredbe članka 7. stavka 1. i 5. ove Odluke, ugostiteljski objekti iz skupine 

''Restorani'' i ''Barovi'' te ''Objekti jednostavnih usluga'' i ''Catering objekti'' u razdoblju od 15. 

lipnja do 1. rujna mogu raditi od 6.00- 2.00 sata uz obvezu poštivanja propisa o zaštiti javnog 

reda i mira te uz obvezu provedbe mjera za zaštitu od buke. 

(2) Na otvorenim prostorima ili terasama uz ugostiteljske objekte iz stavka 1. ovog članka nije 

dopušteno puštanje glazbe iza 24.00 sata. 

 

Članak 9.  

 

      Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati da se iza 24.00 sata glazba ne čuje 

izvan zatvorenog prostora ugostiteljskog objekta. 

 

Članak 10. 

 

(1) Smatra se da se ugostiteljski objekt nalazi izvan naseljenog područja naselja ako zračna 

udaljenost od ugostiteljskog objekta do najbliže građevine koja se koristi za stanovanje iznosi 

najmanje 100 metara, a iznimno i u slučaju kada se građevina koja se koristi za stanovanje 

nalazi na udaljenosti manjoj od 100 metara, pod uvjetom da je vlasnik ugostiteljskog objekta 

ujedno i vlasnik ili član kućanstva  građevine koja se koristi za stanovanje.  
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(2) Područje izvan naselja čini područje između tabela oznake naselja (područje izvan tabele 

oznake početka naselja i tabele prestanka naselja).   

 

 

 

 

Članak 11. 

(1) Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju usluge 

smještaja ( uz ili bez pružanja drugih ugostiteljskih usluga sukladno posebnom propisu), 

mogu raditi svaki dan u vremenu od 0.00 do 24.00 sata. 

(2) Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju isključivo 

usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i/ili 

usluge usluživanja (kušanja) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, 

jakih alkoholnih i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje, mogu raditi 

svaki dan u vremenu od 6.00 do 24.00 sata, a u razdoblju od 15. lipnja do 1. rujna mogu raditi 

od 6.00- 2.00 sata uz obvezu poštivanja propisa o zaštiti javnog reda i mira te uz obvezu 

provedbe mjera za zaštitu od buke.  

(3) Na otvorenim prostorima ili terasama uz ugostiteljske objekte iz stavka 2. ovog članka nije 

dopušteno puštanje glazbe iza 24.00 sata. 

 

Članak 12. 

 

(1) Općinski načelnik Općine Poličnik (u daljnjem tekstu: Načelnik) može po službenoj 

dužnosti, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji 

završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 7. stavak 1. i 5. i 

članka 11. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da su u razdoblju od godinu 

dana prije dana pokretanja postupka:  

- izdana dva prekršajna naloga i/ili 

- izdana dva rješenja mjerodavnog tijela zbog narušavanja javnog reda i mira u objektu 

ili njegovoj neposrednoj blizini i/ili nepridržavanje propisanoga radnog vremena i/ili 

zbog neprovođenja mjera za zaštitu od buke. 

 

(2) Ako nastupi neka od okolnosti navedenih u stavku 1. ovog članka Načelnik će rješenjem 

iz ovog članka utvrditi rok trajanja mjere ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog 

objekta, a početak i završetak roka određuje  ovisno o vrsti mjere koju je za pojedini 

ugostiteljski objekt utvrdilo nadležno tijelo.  

 

Članak 13. 

 

(1) Načelnik može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz skupina 

"Restorani" i "Barovi", rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od onog predviđenog ovom 

Odlukom radi organiziranja prigodnih proslava i manifestacija (dočeka Nove godine, fešta, 

vjerskih blagdana, svadbi, maturalnih zabava, maškarane zabave, športske ili druge priredbe, 

manifestacija pod pokroviteljstvom Općine, Turističke zajednice i sličnih događaja). 

 

(2) Ugostitelj može podnijeti zahtjev radi organiziranja prigodnih proslava i manifestacija, 

pod uvjetom:  
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- da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg 

završetka radnog vremena iz članka 12. ove Odluke, odnosno  

- da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena 

 

(3) Pisani zahtjev ugostitelja iz svaka 1. ovog članka podnosi se najkasnije osam (8) dana 

prije održavanja prigodne proslave,  a istom je potrebno priložiti:  
- rješenje sanitarne inspekcije da su provedene mjere za zaštitu od buke za rad noću, 

- i da se obveže pridržavati propisa koji reguliraju javni red i mir. 

 

Članak 14. 

 

      Načelnik može za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događaja, fešta, sajmova, 

glazbenih događanja, prigodnih priredbi i sličnih manifestacija koje organizira Općina, 

Turistička zajednica Općine Poličnik, mjesni odbor i udruga ili drugi organizatori uz 

odobrenje Općine, donijeti odluku o drugačijem radnom vremenu  za sve ugostiteljske objekte 

na području Općine ili određenog Mjesnog odbora gdje se održava ta manifestacija. 

 

Članak 15. 

 

      Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti 

istovjetno s radnim vremenom ugostiteljskog objekta, ali u tom je slučaju ugostitelj dužan na 

vidan način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog 

sadržaja i istog se radnog vremena pridržavati. 

 

 

III. OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZVAN UGOSTITELJSKOG OBJEKTA  
 

Članak 16. 

 

(1) Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, fešta, sajmova, prigodnih 

priredbi i slično) izvan svog ugostiteljskog objekta pružiti ugostiteljske usluge, sukladno već 

ishođenom rješenju nadležnog ureda, odnosno nadležnog Ministarstva uz odobrenje Općine.  

(2) Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organizira Općina, 

Turistička zajednica ili drugi organizatori uz odobrenje Općine, mogu na tim događanjima 

pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka. Sudionici proslava 

i manifestacija, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu biti i 

pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe-obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu 

isticanja tvrtke odnosno naziva, isticanja i pridržavanja istaknutih cijena, izdavanja čitljivog i 

točnog računa za pružanje usluga i isticanja na vidljivom mjestu oznake o zabrani usluživanja 

alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 

godina te poštivanja te zabrane. 

 

 

IV. ODREĐIVANJE PROSTORA I VANJSKOG IZGLEDA UGOSTITELJSKIH 

OBJEKATA  
Članak 17. 
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(1) Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, 

šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, 

mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s Odlukom o 

komunalnom redu Općine kao i  mjesta (lokacija) za prodaju robe izvan prodavaonica i 

vanjski izgled prodajnog objekta na javnim i drugim površinama, uz odobrenje Načelnika. Na 

prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti smješteni uz odobrenje 

Općinskog načelnika.  

(2) Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti 

manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu 

građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, osim ako su na 

takvom mjestu svoju djelatnost obavljali prije stupanja na snagu ove Odluke, odnosno osim u 

slučaju kada se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.  

 

 

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 18. 

 

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na 

području Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik" br. 05/16).   

 

Članak 19. 

 

      Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama Odluke o 

ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Poličnik  ("Službeni glasnik Općine Poličnik" 

br. 05/16).  

 

Članak 20. 

 

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

Poličnik''.   

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

Predsjednik 

                    Darijo Buljat 

 

KLASA: 335-02/19-01/2 

URBROJ: 2198/06-01-19-1 

Poličnik, 08. srpnja 2019. godine       
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Općinsko vijeće Općine  Poličnik  na svojoj 22.  sjednici održanoj dana 08. srpnja 

2019. godine  temeljem članaka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" 

153/13, 65/17, 114/18 i 39/19)  te članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik 

Općine Poličnik“  broj 02/18, 03/18 i 15/18)  donosi 

ODLUKU  

o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja  

Gornji Poličnik  

 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja mjesnog groblja u naselju Gornji 

Poličnik. 

  

Nositelj izrade je Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša Općine Poličnik. 

 

 

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE UPU GROBLJA GORNJI 

POLIČNIK  

 

Članak 2. 

Izrada ovog plana  temelji se na Prostornom planu uređenja Općine Poličnik („Službeni 

glasnik zadarske županije“ broj 14/03, „Službeni glasnik Općine Poličnik“ 01/04, 03/08, 

07/08, 08/10, 04/11, 12/11,06/15, 01/17 i 13/18) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima 

kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih 

planova (“Narodne novine” broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 135/10 i 09/11) 

Urbanistički plan uređenja izraditi će se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju 

(„Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19). 

 

 

II. RAZLOZI ZA IZRADU UPU GROBLJA GORNJI POLIČNIK  

 

 

Članak 3. 

Razlog za izradu i donošenje UPU groblja Gornji Poličnik je potreba stanovništva naselja 

Gornji Poličnik za grobljem, koji se koriste grobljem u naselju Poličnik. 

 

 

III. OBUHVAT UPU GROBLJA GORNJI POLIČNIK  

 

 

Članak 4. 

Obuhvat UPU groblja  Gornji Poličnik prikazan je na grafičkom prilogu Prostornog plana 

uređenja Općine Poličnik („Službeni glasnik zadarske županije“ broj 14/03, „Službeni glasnik 

Općine Poličnik“ 01/04, 03/08, 07/08, 08/10, 04/11, 12/11,06/15, 01/17 i 13/18), karta 4.6. 

GP5000 GORNJI POLIČNIK i RUPALJ – gdje je određen obuhvat groblja Gornji Poličnik, 

površine cca 12,21 ha. 
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IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU GROBLJA GORNJI POLIČNIK  

 

 

Članak 5. 

 

Trenutno se na području obuhvata nalazi šumsko područje sa izvedenim poljskim putevima. 

  

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU GROBLJA GORNJI POLIČNIK  

 

 

Članak 6. 

Cilj izrade UPU groblja  Gornji Poličnik jest izgradnja groblja u naselju Gornji Poličnik sa 

potrebnim pratećim sadržajima i površinama sukladno Prostornom planu uređenja Općine 

Poličnik. 

 

 

VI.  POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH       

       DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, 

       ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU      

       UPU GROBLJA GORNJI POLIČNIK  

 

Članak 7. 

Za  izradu UPU groblja  Gornji Poličnik potrebno je priskrbiti odgovarajuće geodetske 

podloge prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim 

pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine” broj 106/98, 39/04, 

45/04, 163/04, 135/10 i 09/11). 

 

 

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

 

Članak 8. 

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i 

oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (“Narodne 

novine” br. 24/08, 53/06 i 21/06) u skladu sa pribavljenim stručnim podlogama (podaci, 

planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz područja svoga 

djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima u skladu sa odredbama 

članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), 

u suradnji s Nositeljem izrade. 
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VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA 

DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA IZ PODRUČJA 

SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U 

IZRADI UPU GROBLJA GORNJI POLIČNIK 

 

Članak 9. 

 

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz 

područja svog djelokruga rada u Izradi ovih izmjena i dopuna UPU GROBLJA GORNJI 

POLIČNIK kako slijedi: 

 

- Zadarska županija, Zavod za prostorno uređenje, braće Vranjanina 11, Zadar, 

- Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne 

poslove, B. Petranovića 8, Zadar, 

- Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, I Smiljanića 3, 23000 

Zadar, 

- HEP, distribucija d.o.o., DP Elektra Zadar, Ulica Kralja Dmitra Zvonimira 89, 23000 

Zadar, 

- Vodovod d.o.o., Špire Brusine 17, 23000 Zadar, 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, 

Murvička 9, 23000 Zadar, 

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zadar, Andrije Hebranga 11c,  

23000 Zadar, 

- Hrvatske vode, Vodno gospodarstveni odjel za vodno područje Dalmatinskih   

slivova, Vukovarska 35,  21000 Split,  

- Hrvatske šume, UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21000 Split,  

- i druge službe i tijela ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba.  

 

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana od dana primitka ove 

Odluke dostaviti Općini Poličnik svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane 

dokumente) za izradu UPU GROBLJA GORNJI POLIČNIK, a ako ih ta tijela i osobe ne 

dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju. 

 

 

 

 

X. ROK ZA IZRADU UPU GROBLJA GORNJI POLIČNIK  

 

Članak 10. 

Za izradu UPU GROBLJA GORNJI POLIČNIK planiraju se slijedeći rokovi: 
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(a) dostava zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi 

UPU GROBLJA GORNJI POLIČNIK – 15 dana od dostave poziva za dostavu zahtjeva, 

(b) izrada Prijedloga UPU GROBLJA GORNJI POLIČNIK u roku od 45 dana od isteka roka 

za dostavu zahtjeva, 

(c) javna rasprava sa javnim uvidom – 30 dana  

(d) izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15dana od proteka roka za davanje pisanih 

prijedloga i primjedbi na Plan, 

(e) izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 8 dana od izrade izvješća o javnoj 

raspravi, 

(f) Općinski načelnik utvrđuje konačni prijedlog Plana najviše 8 dana od primitka nacrta 

konačnog prijedloga Plana od izrađivača Plana,  

(g) objava Odluke o donošenju izmjene i dopune Plana u roku od 15 dana od dana 

izglasavanja Odluke objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Poličnik“. 

 

 

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA 

KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE 

TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA UPU GROBLJA GORNJI POLIČNIK  

 

Članak 11. 

Tijekom izrade i donošenja UPU GROBLJA GORNJI POLIČNIK nema zabrane izdavanja 

akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru. 

 

 

XII. IZVORI FINANCIRANJA  

Članak 12. 

Izrada UPU GROBLJA GORNJI POLIČNIK financirati će se iz Proračuna Općine Poličnik.  

 

 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 13. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  objave u "Službenom glasniku Općine Poličnik''. 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  

 

Predsjednik 

Darijo Buljat 

KLASA:  350-03/19-01/1 

URBROJ: 2198/06-01-19-1 

Poličnik,  08. srpnja 2019. godine 
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Općinsko vijeće Općine  Poličnik  na svojoj 22. sjednici održanoj dana 08. srpnja 

2019. godine  temeljem članaka 86. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19)  te članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik 

Općine Poličnik“  broj 02/18, 03/18 i 15/18)  donosi 

ODLUKU  

o izradi izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja  

Gospodarske zone IK MURVICA 

Članak 1. 

(1) Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Gospodarske zone 

IK MURVICA (u daljnjem tekstu – DPU), („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj  02/05, 

03/08, 04/09, 14/11) . 

(2) Nositelj izrade je Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša Općine Poličnik. 

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE  

Članak 2. 

(1) Za predmetno područje na snazi  je Detaljni plan uređenja Gospodarske zone IK 

MURVICA („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj  02/05, 03/08, 04/09, 14/11). 

(2) Odluka se donosi temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije da nije potrebno 

provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 

(3) Izrada ovih izmjena i dopuna temelji se na Prostornom planu uređenja Općine Poličnik 

(„Službeni glasnik zadarske županije“ broj 14/03, „Službeni glasnik Općine Poličnik“ 01/04, 

03/08, 07/08, 08/10, 04/11, 12/11,06/15, 01/17 i 13/18) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima 

kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih 

planova (“Narodne novine” broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 135/10 i 09/11). 

(3) Detaljni plan uređenja izraditi će se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju 

(„Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19). 

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE  

Članak 3. 

(1) Pristupa se izradi izmjena i dopuna DPU "IK MURVICA" radi izmjene tekstualnog i 

grafičkog dijela Plana koji se odnosi na građevnu česticu oznake K.  

(2) Uz jugoistočnu granicu planirane građevne čestice "K" položena je odvodna cijev. Položaj 

odvodne cijevi utječe na planirani zahvat tako da smanjuje raspoloživu površinu za građenje.  

(3) Planirana građevna čestica "K" će se preoblikovati tako da se nadoknadi površina koju je 

uzurpirala odvodna cijev.  
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III. OBUHVAT IZMJENE I DOPUNE  

Članak 4. 

Izmjena i dopuna DPU-a obuhvaća dijelove DPU gospodarske zone IK MURVICA 

(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj  02/05, 03/08, 04/09, 14/11) i to u dijelu koji 

obuhvaća tekstualni i grafički dio Plana koji se odnosi na planiranu građevnu česticu oznake  

K. 

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENE I DOPUNE  

Članak 5. 

(1) Područje u obuhvatu DPU-a je u najvećem dijelu uređeno. Izgrađene su planirane 

prometnice i dio ostale infrastrukturne mreže je izvedeno.  

(2) Izmjena i dopuna DPU-a iz ove Odluke omogućit će privođenje planirane građevne čestice 

"K" planiranoj namjeni, pa tako i uređenje ovog dijela građevinskog područja.  

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENE I DOPUNE 

Članak 6. 

(1) Predložena izmjena i dopuna ne mijenja niti ugrožava osnovna programska načela 

postavljena DPU-om. Cilj izrade izmjene i dopune DPU-a jest da se korekcijom tekstualnog i 

grafičkog dijela DPU-a osiguraju preduvjeti za privođenje građevne čestice "K" planiranoj 

namjeni.  

Članak 7. 

Programsko polazište ovih Izmjena i dopuna DPU-a "IK MURVICA" proizlazi iz 

dokumenata koji slijede:  

1. Postojeći Detaljni plan uređenja Gospodarske zone IK MURVICA („Službeni glasnik 

Općine Poličnik“ broj  02/05, 03/08, 04/09, 14/11). 

2. Zakon o prostornom uređenju  (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) . 

3. Prostorni plan uređenja Općine Poličnik („Službeni glasnik zadarske županije“ broj 

14/03, „Službeni glasnik Općine Poličnik“ 01/04, 03/08, 07/08, 08/10, 04/11, 12/11 i 

01/17 i 13/18). 

4. Ostali posebni propisi vezani na predmetnu problematiku. 

VI.  POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH 

DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U 

SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA 

DPU „IK MURVICA“ 

Članak 8. 

(1) Osobe iz članka 10. ove Odluke obvezne su dostaviti sektorske strategije, planove, studije 

i druge dokumente propisane posebnim propisima kojima, odnosno u skladu s kojima 

utvrđuju zahtjeve za izradu izmjene i dopune Plana.  
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(2) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama iz prethodnog stavka. 

Uz dostavu Odluke upućuje i poziv za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani 

dokumenti) za izradu izmjene i dopune Plana.  

(3) Tijela i osobe određena posebnim propisima iz ovog članka moraju u dostavljenim 

zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i 

ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu izmjene i dopune Plana. 

(4) Rok za dostavu zahtjeva određen je u trajanju od 15 dana od datuma primitka obavijesti o 

izradi izmjene i dopune Plana i ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim 

propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju 

moraju se u izradi i donošenju DPU-a poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana 

određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti. 

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

Članak 9. 

(1) Za  izradu DPU-a „IK MURVICA“ nije planirana izrada posebnih stručnih podloga. U 

izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga 

osiguravaju javnopravna tijela. Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna DPU-a „IK 

MURVICA“ ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za 

prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene. 

(2) Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o 

davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja 

(“Narodne novine” br. 24/08, 53/06 i 21/06), u suradnji s Nositeljem izrade. 

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU 

ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA IZ PODRUČJA SVOG 

DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI 

IZMJENA I DOPUNA DPU "IK MURVICA" 

Članak 10. 

(1) Za potrebe izmjene i dopune DPU-a utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim 

propisima od kojih će se zatražiti podatci, planske smjernice i dokumenti koja daju tijela i osobe 

određene posebnim propisima u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju:  

- Hrvatske ceste, Ispostava Zadar, Stube Narodnog Lista bb, 23000 Zadar,  

- Hrvatske vode, VGO Split 

- Vodovod d.o.o., Špire Brusine 17, 23000 Zadar,  

- Odvodnja d.o.o. Poličnik 

- Vijeće mjesnog odbora Murvica 

-  i druge službe i tijela ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba.  

(2) Smatra se da nije potrebno zatražiti podatke, planske smjernice i dokumente od drugih osoba i 

tijela pored navedenih iz prethodnog stavka iz razloga što ovim izmjenama nisu planirane nove 

zone ili sadržaji koji su u suprotnosti programskim načelima važećeg Plana. Izmjenom i dopunom 

Plana žele se osigurati preduvjeti za projektiranje i izvedbu planirane namjene na građevnoj 

čestici oznake "K"  
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(3) Tijela i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez 

naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovih djelokruga koji su potrebni za 

izradu Izmjena i dopuna Plana. 

X. ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE  

Članak 11. 

Za izradu izmjene i dopune DPU-a određuju se slijedeći rokovi: 

(h) dostava zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi 

IiD DPU IK MURVICA – 15 dana od dostave poziva za dostavu zahtjeva, 

(i) izrada Nacrta prijedloga izmjene i dopune DPU-a u roku od 45 dana od isteka roka iz 

prethodne alineje  

(j) javni uvid u trajanju 15 dana 

(k) mjesto i vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u DPU te rok u kojem se 

nositelju izrade dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na 

prijedlog IiD DPU-a bit će definirani u Objavi javne rasprave 

(l) javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj 

raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o 

primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na IiD DPU-a. 

(m) izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 21 dana od proteka roka za davanje pisanih 

prijedloga i primjedbi na Plan, 

(n) izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 15 dana od izrade izvješća o javnoj 

raspravi, 

(o) Općinski načelnik utvrđuje konačni prijedlog Plana najviše 8 dana od primitka nacrta 

konačnog prijedloga Plana od izrađivača Plana, 

(p) prije upućivanja konačnog prijedloga Plana općinskom vijeću na donošenje, Općina 

Poličnik dostavlja sudionicima javne rasprave pisanu obavijest o tome s obrazloženjem 

o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i 

primjedbi na plan. 

(q) objava Odluke o donošenju izmjene i dopune Plana u roku od 15 dana od dana 

izglasavanja Odluke objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Poličnik“. 

(r) Plan, s Odlukom o donošenju, mora se dostaviti Ministarstvu i Zavodu za prostorno 

uređenje Zadarske županije najkasnije petnaest dana od dana objave odluke u 

službenom glasilu. 

XI. IZVORI FINANCIRANJA  

Članak 13. 

Izrada Izmjena i dopuna  financirati će se iz Proračuna Općine Poličnik.  
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XII. DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA IZRADU NACRTA IZMJENE I DOPUNE 

PLANA 

Članak 13. 

(1) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i 

objavljuje se na internet stranicama Ministarstva i Općine. 

(2) Obavijest o javnoj raspravi dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja 

koje objavljuje istu na internet stranicama Ministarstva. Obavijest o javnoj raspravi objavljuje 

se  i na Internet stranicama Općine. 

(3) Izvješće o javnoj raspravi upućuje se na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 

radi objave na internet stranice Ministarstva. Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se i na 

internet stranicama Općine. 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Poličnik''. 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK  

 

Predsjednik 

Darijo Buljat 

KLASA:  350-03/19-01/2 

URBROJ: 2198/06-01-19-3 

Poličnik,  08. srpnja 2019. godine 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 22. sjednici održanoj dana  08. srpnja       

2019. godine, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 

Poličnik“, broj 02/18, 03/18 i 15/18) d o n o s i 

 

 

O D L U K U 

o prihvaćanju Procjembenog  elaborata br. 39/19 

 

 

Članak 1.  

 

Ovom Odlukom  prihvaća se Procjembeni elaborat, broj elaborata 39/19,  izrađen od 

strane stalnog sudskog vještaka za procjenu vrijednosti nekretnina  Vice Tadić, dipl. ing., 

firme Konus d.o.o, iz svibnja. 2019. godine, za č.z. dio 945/5 k.o. Murvica. 

 

 

Članak 2. 

 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

 

 

       Predsjednik 

 

                            Darijo Buljat 

 

KLASA:  944-01/19-02/9 

URBROJ: 2198/06-01-19-3 

Poličnik, 08. srpnja  2019. godine 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 22. sjednici održanoj dana  08. srpnja       

2019. godine, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 

Poličnik“, broj 02/18, 03/18 i 15/18) d o n o s i 

 

 

O D L U K U 

o prihvaćanju Procjembenog  elaborata br. 49/19 

 

 

Članak 1.  

 

Ovom Odlukom  prihvaća se Procjembeni elaborat, broj elaborata 49/19,  izrađen od 

strane stalnog sudskog vještaka za procjenu vrijednosti nekretnina  Vice Tadić, dipl. ing., 

firme Konus d.o.o, iz lipnja. 2019. godine, za č.z. 1/27 k.o. Murvica. 

 

 

Članak 2. 

 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

 

 

       Predsjednik 

 

                            Darijo Buljat 

 

KLASA:  944-18/19-01/2 

URBROJ: 2198/06-01-19-2 

Poličnik, 08. srpnja  2019. godine 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 22. sjednici održanoj dana  08. srpnja       

2019. godine, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 

Poličnik“, broj 02/18, 03/18 i 15/18) d o n o s i 

 

 

O D L U K U 

o prihvaćanju Procjembenog  elaborata br. 50/19 

 

 

Članak 1.  

 

Ovom Odlukom  prihvaća se Procjembeni elaborat, broj elaborata 50/19,  izrađen od 

strane stalnog sudskog vještaka za procjenu vrijednosti nekretnina  Vice Tadić, dipl. ing., 

firme Konus d.o.o, iz srpnja. 2019. godine, za č.z. dio 825/18 k.o. Murvica, u Poslovnoj 

zoni Murvica zapad. 

 

 

Članak 2. 

 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

 

 

       Predsjednik 

 

                            Darijo Buljat 

 

KLASA:  944-18/19-01/4 

URBROJ: 2198/06-01-19-2 

Poličnik, 08. srpnja  2019. godine 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 22. sjednici, održanoj 08. srpnja 2019. 

godine, na temelju članka 32. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik” 

broj 02/18, 03/18 i 15/18), d o n o s i 

 

                                                               O D L U K U 

o sufinanciranju školskih radnih bilježnica 

i darivanju likovnih kutija osnovnoškolcima 

 

 

Članak 1. 

 

O d o b r a v a   se  sufinanciranje nabavke školskih radnih bilježnica za školsku 

godinu 2019./2020. za učenike od I.-VIII. razreda osnovnih škola u iznosu od 50 % koji imaju 

prebivalište i boravište na području Općine Poličnik, a nisu ostvarila pravo od 50% 

sufinanciranja radnih bilježnica za školsku godinu 2019./2020. od drugog grada/općine ili po 

nekoj drugoj osnovi, u sljedećim iznosima: 

 

Razred Iznos cijene školskih 

radnih bilježnica (ø) 
Iznos sufinanciranja 

50% (zaokruženo) 

I. 135,00 kn 70,00 kn 

II. 240,00 kn 120,00 kn 

III. 250,00 kn 130,00 kn 

IV. 335,00 kn 170,00 kn 

V. 452,00 kn 230,00 kn 

VI. 507,00 kn 250,00 kn 

VII. 516,00 kn 260,00 kn 

VIII. 556,00 kn 280,00 kn 

 

 

Članak 2. 
 

O d o b r a v a   se  darovanje likovnih kutija za sve učenike od I.-VIII. razreda 

osnovnih škola koji imaju prebivalište i boravište na području Općine Poličnik. 

 

Članak 3. 

Ukoliko su  roditelji (skrbnik / posvojitelj / udomitelj) djeteta već  nabavili školske 

radne bilježnice isti će dobiti povrat sredstava u iznosu od  50 %, isplatom na tekući račun 

korisnika. 

 

Članak 4. 

Za ostvarivanje prava iz članka 1. ove odluke  podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti 

ispunjen zahtjev za sufinanciranje nabave školskih radnih bilježnica za školsku 2019./2020. i 

priložiti:  
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- dokaz o prebivalištu na području Općine Poličnik (najmanje zadnjih 1. godinu dana) 

za oba roditelja ili skrbnika (Uvjerenje o prebivalištu, Preslika osobnih iskaznica za 

oba roditelja),  

- potvrda o  skrbniku / posvojitelju / udomitelju djeteta 

- potvrdu o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa, 

- preslik tekućeg računa podnositelja zahtjeva, 

- roditelji (skrbnik / posvojitelj / udomitelj) djeteta  koji su već  nabavili radne 

bilježnice, uz zahtjev trebaju priložiti i račun, 

 

Zahtjev za sufinanciranje školskih radnih bilježnica iz članka 1. ove odluke podnosi se 

Upravnom odjelu za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave 

i društvene djelatnosti Općine Poličnik. 

 

Po primitku zahtjeva Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće 

poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti donijet će rješenje.  

 

Protiv rješenja nezadovoljna strana ima pravo žalbe. Žalba se podnosi nadležnom 

upravnom tijelu u roku od 15 dana od dostave rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.  

 

Općina Poličnik isplatit će rješenjem utvrđeni iznos na tekući račun korisnika u roku 

od 30 dana od dostave rješenja, a najduže do kraja proračunske godine. 

 

 

 Članak 5. 

 

Korisnik prava na sufinanciranje nabave školskih radnih bilježnica dužan je Općini 

Poličnik naknaditi štetu i izvršiti povrat uplaćenih sredstava ukoliko se utvrdi da pravo na 

nabavu, odnosno sufinanciranje nabave školskih radnih bilježnica ostvaruje po drugoj osnovi, 

odnosno da je navedeno pravo ostvario na temelju neistinitih i netočnih podataka. 

 

Članak 6. 

 

U iznimnim slučajevima o ostvarivanju prava na sufinanciranje nabave školskih radnih 

bilježnica posebnom Odlukom odlučivat će Općinski načelnik. 
 

Članak 7. 

 

 Financijska sredstva ove Odluke osigurana su u proračunu Općine Poličnik, konto 

372290, pozicija R049.         

Članak 8. 
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Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Poličnik“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

Predsjednik 

 Darijo Buljat 

KLASA: 602-09/19-01/2 
URBROJ: 2198/06-01-19-1 

Poličnik, 08. srpnja  2019. godine 
    
 

  


