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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj   39. sjednici  održanoj dana 15. ožujka 2021. 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, 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, 05/18 i 03/20)   d o 
n o s i 
 

Z A K L J U Č A K 
 

  
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje od 01. srpnja 2020. do 
31. prosinca 2020. godine. 
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje od 01. srpnja 2020. do 31. prosinca 
2020. godine prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio te će se objaviti u "Službenom 
glasniku Općine Poličnik". 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 

Predsjednik 
Darijo Buljat 

 
KLASA:  022-06/21-01/1 
URBROJ: 2198/06-01-21-3 
Poličnik,  15. ožujka 2021. godine 
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Općinski načelnik Općine Poličnik, na temeljem članka 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka  52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik 
Općine Poličnik“ broj 02/18, 03/18, 05/18 i 03/20) podnosi Općinskom vijeću sljedeće 
 
 

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
za razdoblje 01. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020. 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. 
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 upravnih 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. 
 
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA, PRAVNE I OPĆE POSLOVE LOKALNE 
SAMOUPRAVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
 
U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće  
izvještajnom razdoblju održano je 5 sjednica Općinskog vijeća Općine Poličnik u novom sazivu te je 
objavljeno 10 službenih glasnika. 
 
Donešene su slijedeće odluke: 
 
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na 
području k.o. Murvica - Općina Poličnik 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na 
području k.o. Briševo - Općina Poličnik 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na 
području k.o. Poličnik - Općina Poličnik 
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Poličnik za 2020. godinu 
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik 04/20 
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik 05/20 
Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore ugostiteljske namjene u     
vlasništvu Općine Poličnik 
Prihvaćanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 
30. lipnja 2020. godine, 
Prihvaćanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Poličnik za 2020. godinu, 
Prihvaćanje financijskog izvještaja DV „Zvončić“ za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. 
godine 
Zaključak o davanju suglasnosti na  Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada u 
pedagoškoj  godini 2019/2020 za DV Zvončić Poličnik 
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Zaključak o davanju suglasnosti  na Godišnji plan i program rada  DV „Zvončić“ za pedagošku godinu 
2020/2021 
Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj  06/20 – 
Stambena zona Grabi 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Poličnik za razdoblje 2020-2023. 
godine 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Poličnik za 2021. godinu s trogodišnjim 
financijskim učincima 2021.  – 2023. 
Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Zadar 
Suglasnost na  Polugodišnje izvješće  o radu za razdoblje 01. 01. do 30. 06. 2020. godine Ustanove 
centar za razvoj i edukaciju Poličnik 
Suglasnost na Godišnji plan i program rada Ustanove za razvoj i edukaciju Poličnik za 2021. godinu  
Izmjene i  dopune odluka o  planovima i programima javnih potreba za 2020. godinu: 
programa održavanja komunalne infrastrukture  
programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  
program javnih potreba u  školstvu i prosvjeti   
program javnih potreba u  kulturi 
program javnih potreba u  socijalnoj skrbi 
program javnih potreba u  sportu 
financijski  plan i program  za udruge  
program javnih potreba u predškolskom odgoju 
Izmjene i dopune  proračuna za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i  2022. godinu 
Odluka o  planovima i programima javnih potreba za 2021.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 2021. 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 
Proračuna za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022 i 2023. godinu sa planom razvojnih 
programa 
Odluka o  izvršenju proračuna Općine  Poličnik za 2021.g.  
Suglasnost na Financijski plan za 2021. godinu DV Zvončić 
Suglasnost na  Financijski plan za  2021. godinu Centra za razvoj i edukaciju Poličnik 
Odluka o oslobođenju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore ugostiteljske namjene u vlasništvu 
Općine Poličnik  do 31. 12. 2020.  
 
112. JAVNI NATJEČAJI ZA PRIJAM U SLUŽBU 
  
Oglas o javnom natječaju za prijam u službu na određeno vrijeme 
U izvještajnom razdoblju raspisan Oglas za prijam u službu službenika/ice na određeno vrijeme u  
Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene 
djelatnosti Općine Poličnik  za radno mjesto  REFERENT -  DAKTILOGRAF (radi obavljanja poslova 
za potrebe katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige za k.o. Poličnik,  k.o. Murvica i k.o. Briševo) 
1 izvršitelj/ica. Oglas za prijam službenika/službenice na određeno vrijeme, radi obavljanja 
privremenih poslova, u razdoblju od 6 mjeseci i može se produžiti za još 6 mjeseci.  Nakon završenog 
postupka  primljena je Josipa Baljak.  
 
 
112. RADNI ODNOSI 
Na temelju Pravilnika o radu («Službeni glasnik Općine Poličnik» broj 05/10  i 01/12) donešeno je 17 
rješenja o godišnjim odmorima za 2020. godinu.   
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7.0. SUDSKI SPOROVI 
 

Tužitelj Protiv Tuženi Poslovni broj predmeta 

 
OPAĆIĆ LIDIJA  C/A OPĆINA POLIČNIK P-516/2020 
Poziv tuženima radi utvrđivanja prava vlasništva 
Presuda 
 
ZDRILIĆ ANĐELA C/A OPĆINA POLIČNIK P-1781/20 
      -     Poziv tuženima radi utvrđivanja  prava vlasništva 
      -      Odgovor na tužbu 
 
MIJALJEVIĆ RUŽA C/A OPĆINA POLIČNIK P-1765/20 
- Poziv tuženima radi utvrđivanja prava vlasništva 
- odgovor na tužbu 
Također tijekom Izvještajnog razdoblja  vođeni su i ostali predmeti koji još nisu okončani te je bilo 
potrebno sudjelovati u njima.  
9.3. KATASTARSKA IZMJERA 
 
U izvještajnom razdoblju i dalje je u tijeku sređivanje zemljišnih knjiga za k.o. Poličnik te je krajem 6 
mjeseca započela za k.o. Murvicu i Briševo u prostoru OŠ Poličnik, gdje je Sud i Katastar, te je Općina 
Poličnik zaprimila  12  novih poziva na ročišta za k.o. Poličnik,  
59 novi poziv za k.o. Briševo te 61 novih poziva za k.o. Murvicu.  
 
DOKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA  
   
U izvještajnom razdoblju predano je 12 zahtjeva za dokup građevinskog 
zemljišta, te je izrađeno 4 Procjembenih elaborata, te potpisano 4 Ugovora 
o kupoprodaji  građevinskog zemljišta. 
   
944.  JAVNI NATJEČAJI O PRODAJI ZEMLJIŠTA 
U izvještajnom razdoblju objavljena su tri javna natječaja za prodaju 
građevinskog zemljišta: 
Javni natječaj za prodaju  neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu  
Općine Poličnik broj 04/20- Stambena zona Grabi Poličnik i naselje Lovinac  
-  sklopljeno 9 kupoprodajnih ugovora 
Javni natječaj za prodaju  neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu  
Općine Poličnik broj 05/20 u Poslovnoj zoni Murvica zapad – sklopljen 1 
kupoprodajni ugovor 
Javni natječaj za prodaju  neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu  
Općine Poličnik broj 06/20  - Stambena zona Grabi Poličnik  -  sklopljeno 5 
kupoprodajnih ugovora 
   
8. Uredsko poslovanje 
   

   
U razdoblju od 01.07.2020. do 31.12.2020. evidentirano je 2420 predmeta 
od toga 1414 neupravnih, a 1006 upravnih predmeta.  
Svakodnevno se vrši otvaranje i raspoređivanje predmeta po upravnim 
odjelima i službenicima i arhiviranje riješenih predmeta.  
Kontinuirano se prati i dalje dorađuje aplikacija digitalnog uredskog 
poslovanja u suradnji s tvrtkom Libusoft.  
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9. Društvene djelatnosti 
 

1. SOCIJALNA SKRB        

 Novorođena djeca     62.000,00 
kn 

  

 Jednokratne novčane pomoći    54.631,56 
kn 

  

 Pomoć pri studiranju        

 Dom Zemunik         

 Pomoć kućanstvima u naravi    29.597,50 
kn 

  

 Troškovi stanovanja     1.962,24 
kn 

  

 Prehrana socijalno ugroženih    20.428,61 
kn 

  

 Dječji vrtić "Latica"      19.200,00 
kn 

  

 Donacije zdravstvenim ustanovama 10.000,00 
kn 

    

 Sufinanciranje školske marende (O.Š. Poličnik) 22.490,00. kn    

 Sufinanciranje ukopa pokojnika  45.215,00 
kn 

    

 Troškovi ogrijeva   19.950,00 
kn 

    

 Pomoć poljoprivrednicima  10.000,00 
kn 

    

          

2. ŽUPNI UREDI         

     0,00 kn     

          

          

3. SPORT         

 N.K. Dragovoljac   264.000,0
0 kn 

    

 N.K. Murvica    3.000,00 
kn 

    

 N.K.Abeceda    35.000,00 
kn 

    

 MNK Murvica    5.000,00 
kn 

    

 MNK  Briševo    5.000,00 
kn 

    

 MNK Futsal Super Chicks   0,00 kn     

 MNK Samba Poličnik   5.000,00 
kn 

    

 MNK Rupalj    5.000,00 
kn 

    

 MNK Grusi Briševo   0,00 kn     

 MNK Sv. Ante Visočane   5.000,00 
kn 

    

 MNK Deportivo la Murvica  5.000,00 
kn 
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 MNK Futsal Suhovare   7.500,00 
kn 

    

 MNK Lovinac    5.000,00 
kn 

    

 MNK Dasiaddo Poličnik   5.000,00 
kn 

    

 B.K.Rupalj    19.500,00 
kn 

    

 Atletski klub Sv Ante   5.000,00 
kn 

    

 Abeceda sporta "ABC"   0,00 kn     

 B.K.Dračevac Ninski   5.000,00 
kn 

    

 Kuglački klub Poličnik   5.000,00 
kn 

    

 Sportski turniri    11.451,29 
kn 

    

 Pikado klub Murvica        

          

4. KULTURA         

 KUD "Carza"Poličnik   0,00 kn     

 KUD "Krš" Briševo   0,00 kn     

 Klapa "Koporan" Poličnik  0,00 kn     

 Manifestacije u kulturi   0,00 kn     

          

          

5. ŠKOLSTVO         

 Stipendije    96.500,00 
kn 

    

 Sufinanciranje udžbenika za osnovnoškolce 82.777,41 
kn 

    

 Prijevoz učenika srednjih škola  28.490,00 
kn 

    

 Donacije školama   0,00 kn     

          

6. UDRUGE         

          

 Udruga "Žena"-Poličnik   2.500,00 
kn 

    

 Udruga "Maslinara"   5.000,00 
kn 

    

 Udruga Umirovljenika   0,00 kn     

 Donacije političkim strankama  0,00 kn     

 Braniteljska zadruga Baljak Ante-Pajo 0,00 kn     

 Udruga slijepih Zadarske Županije  0,00 kn     

 Ostalo udruge i donacije   0,00     

          

          

7. DJEČJI VRTIĆ 
"ZVONČIĆ" 

       

 Rad dječjeg vrtića "Zvončić"  1.002.151
,85 kn 
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10.  Javnost rada i pravo na pristup informacijama  
Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom glasniku na web stranici Općine Poličnik, 
http://www.opcina-policnik.hr/, na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na sjednicama Općinskog vijeća 
Općine Poličnik te u komunikaciji sa stanovnicima. 
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 5 (pet) zahtjeva za pravo na pristup informacijama na 
koje je odgovoreno u zakonskom roku. 
 
11. Radni odnosi 
U Općini Poličnik na dan 31. prosinca 2019. godine Općinski načelnik svoju dužnost obavlja 
volonterski, dok zamjenik općinskog načelnika svoju dužnost obavlja profesionalno. 
 Uz dva dužnosnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Općini Poličnik na dan 31. prosinca 
2019. godine bilo ukupno zaposleno 16 djelatnika, od toga 13 službenika i 3 namještenika, od toga 
jedna službenica na određeno vrijeme na radnom mjestu daktilograf, jedna namještenica na određeno 
vrijeme koja obavlja poslove gerontodomaćice. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa provodila je jedna osoba do 03.12. 2020. 
 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO 
UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA  
 
UNUTARNJE USTROJSTVO ODJELA 
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Općine Poličnik (SG 14/18) ima ukupno predviđeno 4 
djelatnika za rad na neodređeno vrijeme. 
Na poslovima poljoprivrede, zaštite okoliša i civilne zaštite te druga područja na neodređeno vrijeme je 
zaposlen 1 službenik tj. viši stručni suradnik sa višom stručnom spremom (radno mjesto: Viši stručni 
suradnik za poljoprivredu, zaštitu okoliša i civilnu zaštitu),  1 službenik je zaposlen na poslovima 
obračuna komunalne naknade, komunalnog doprinosa, legalizacije  i drugih obračuna (reklame, porez 
na kuće, poslovni prostori, vrtić) to je referent sa srednjom stručnom spremom (radno mjesto: Referent 
za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i legalizaciju), 1 službenik je na poslovima komunalnog 
gospodarstva tj. komunalnog reda sa srednjom stručnom spremom strukovnog smjera (radno mjesto: 
Referent – komunalni redar). Odjelom rukovodi pročelnik, sveučilišni specijalist ekonomije 
(univ.spec.oec). 
 
Dakle u Odjelu rade 4 stalno zaposlena djelatnika od kojih su 2 SSS, 1 VŠS i 1 VSS. 
 
DJELATNOST ODJELA 
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 
sukladno Odluci o ustrojstvu Općinske uprave Općine Poličnik, obavlja upravne i stručne poslove u 
području gospodarstva, komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša u 
ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Općine Poličnik.  
 
Gospodarstvo 
Gospodarski poslovi se obavljaju u svrhu poticanja i razvoja poduzetništva, poljoprivrede i 
gospodarskog razvoja na području Općine Poličnik.  
 
POLJOPRIVREDA 
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Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Poličnik  
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („NN“, broj: 20/18, 115/18) određeno je da jedinica lokalne 
samouprave može raspolagati državnim poljoprivrednim zemljištem koje se nalazi na njenom 
području, uz prethodnu obvezu donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske.  
Sukladno tom, u proteklih šest mjeseci donošenje ovog Programa privodilo se kraju: prikupljalo se 
suglasnosti Ministarstva i drugih tijela i privodio kraju Prijedlog programa. 
U srpnju je izrađivač programa Agrodet d.o.o. iz Zagreba napravio verziju Prijedloga programa. 
U srpnju je poslana žalba Hrvatskim šuma, Uprava Split na njihovu Potvrdu o uključenost katastarskih 
čestica u šumski gospodarski plan jer nisu bile sve obuhvaćene sve čestice zemlje. Žalbu su Hrvatske 
šume prihvatile 20. kolovoza i ispravile nepravilnosti. 
U rujnu je izrađivač programa Agrodet d.o.o. iz Zagreba napravio novu verziju Prijedloga programa. 
U studenom je izrađivač programa Agrodet d.o.o. iz Zagreba napravio novu verziju Prijedloga 
programa. 
09.studenog Općinski načelnik šalje Zadarskoj županiji, Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, 
vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u Vlasništvu RH na području Općine Poličnik, na daljnju proceduru. Po zakonu o 
poljoprivrednom zemljištu, ovaj prijedloga Programa donosi navedeni Upravni odjel Županije. 
  U prosincu na zahtjev navedenog upravnog  odjela Županije, Ministarstvo gospodarstva i 
održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode dostavilo je prethodnu ocjenu prihvatljivosti na 
ekološku mrežu našeg Programa. Na navedenu ocjenu Općinski načelnik uputio je odgovor da je 
većina zainteresiranih iskazala želju za sadnju višegodišnjih nasada, dok je manji dio iskazao interes 
za stočarstvom. Da će se na taj način onemogućiti velikom broju poljoprivrednika/investitora da se 
jave na natječaj. Te se apeliralo da se uz stočarstvo omogući i sadnja višegodišnjih nasada na 
planiranim površinama/česticama (6), za koje vjerujemo ne bi ugrozile očuvanje navedenih staništa 
pojedinih ciljnih vrsta ptica. 
 
Zaštita bilja – stručni savjeti objavljeni na web stranici Općine: 
03.07.  Obavijest maslinarima – maslinova muha 
03.07.  Obavijest voćarima – krastavost i pepelnica 
07.07.  Kampanja zlatna žutica vinove loze 
25.08.  Obavijest maslinarima – maslinova muha 
23.09. Obavijest maslinarima – paunovo oko 
 
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s divljim životinjama 
pronađenim izvan prirodnog staništa i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 
Od 17.06. do 18.07. održano je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ovog 
akta 
 
 
Lovačko društvo „Kuna“ 
Lovačko društvo „Kuna” Poličnik, koje u svojih osam lovnih jedinica (Visočane, Dračevac Ninski-
Poljica Brig, Briševo, Islam-Rupalj, Poličnik Gornji, Suhovare, Poličnik i Murvica) okuplja 285 lovaca te 
koje gospodari površinom lovišta veličine 13.800 hektara, održalo je redovnu izbornu skupštinu  u 
Općinskoj vijećnici.  
Za predsjednika društva izabran je Stipe Butić, magistar ing. agronomije, člana lovne jedinice Briševo 
U Izvršni odbor imenovani su Luka Dundović, Šime Stanić, Milan Dragaš, Josip Boca, Nediljko Baljak, 
Tomislav Gurlica, Marin Perić i Željko Vučić.                                                                           
 
Popis poljoprivrede 
14. rujna do 14. listopada 2020. U Republici Hrvatskoj proveden je  Popis poljoprivrede 
Odlukom o osnivanju popisni centara  za Zadarsku županiju određen i Popisni centar Poličnik u čijem 
sastavu su bile općine: Poličnik, 
Novigrad, Posedarje, Ražanac, Starigrad i Jasenice. 
U popisnom centru Poličnik bili su imenovani Marko Kovačević, kao predsjednik Popisnog centra i 
Nenad Bulić kao član 
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Tko je obuhvaćen popisom? Poljoprivrednici s poljoprivrednim gospodarstvom koje ima: 
– više od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine i/ili 0,5 stočnih jedinica 
– manje od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine, ali s najmanje 0,1 hektarom voćnjaka, 
vinograda i/ili maslinika, s bilo kojom površinom rasadnika, površinom pod povrćem, sjemenskim 
usjevima, presadnicama cvijećem i ukrasnim biljem ili gljivama namijenjenima za tržište te sve pčelinje 
zajednice. 
Tko je provodio  popisivanje? Stručno osposobljeni popisivači Državnog zavoda za statistiku koji 
provodi Popis poljoprivrede. 
Zašto se provodi? Svrha Popisa poljoprivrede jest obuhvatiti podatke o strukturi poljoprivrednih 
gospodarstava koji će biti usporedivi na razini Europske unije i pružiti potrebnu statističku bazu za 
planiranje, provedbu, nadzor, procjenu i reviziju povezanih politika, osobito Zajedničke poljoprivredne 
politike (ZPP-a). 
Također, dobiveni podatci omogućit će planiranje mjera ruralnog razvoja, korištenja zemljišta i 
okolišnih politika te politika za prilagodbu klimatskim promjenama. 
Podaci će se koristiti isključivo za statističke svrhe te se neće objavljivati kao pojedinačni. Državni 
zavod za statistiku objavit će prve rezultate Popisa poljoprivrede do 30. studenoga 2020., a konačne 
rezultate najkasnije do 31. prosinca 2021. 
 
 
Komunalno gospodarstvo 
U komunalne poslove spadaju obračuni i izdavanja rješenja za komunalnu naknadu, komunalni 
doprinos i legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata na području Općine Poličnik. 
Izdano je 16 rješenje za legalizaciju objekata, te je utvrđeno 59 obveznika komunalne naknade (novih 
i razlika u kvadraturi) uz redovne poslove ažuriranje baze podataka obveznika i rješavanja po 
žalbama. Mjesečni obračun komunalne naknade za poslovne korisnike (168 korisnika) i šestomjesečni 
obračun za fizičke osoba za 10 naselja ukupno 1.767 obveznika.  
Mjesečni obračun za zakup poslovnog prostora – 9 obveznika.  
Izdano je više rješenja za komunalni doprinos te se vodi evidencija za obročno plaćanje.  
 
Izdan je 31 poseban uvjet, te 23 suglasnosti (Hep, Ericsson Nikola Tesli, Vodovod), odobreno 19 
kontejnera za krupni otpad te niz drugih zahtjeva zamolba pritužbi terenskih očevida koji se tiču 
propisa iz Zakona o komunalnom gospodarstvu zakonskih propisa te općih akata Općine (Komunalni 
red) - prometni propisi, žalbe vezano za održavanje komunalnog reda terenski očevidi i nadzori (9 
očevida i nadzora)  i dr.  
 
 
Prostorno uređenje 
Ovdje spadaju poslovi izmjena i dopuna prostornih planova detaljnih planova uređenja i izdavanja 
uvjeta za idejne projekte te izdavanje potvrda na glavne projekte kod izgradnje nekretnina. 
ODLUKA o ispravku greške Odredbi za provođenje donesenih u II. Izmjenama i dopunama 
Urbanističkog Plana uređenja poslovne zone “MURVICA ZAPAD” (SG 03/20) 
Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19, 98/19) i Odluke o ispravku greške Odredbi za provođenje donesenih u II. Izmjenama i 
dopunama Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Murvica Zapad („Službeni glasnik općine 
Poličnik“ 9/20) Komisija za Statut, Poslovnik, i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Poličnik 
utvrdila je pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Murvica Zapad te je isti 
objavljen u Službenom glasniku Općine Poličnik broj 13/20. Ista Odluka o ispravku greške je 
dostavljena Zadarskoj županiji, Ministarstvu graditeljstva i Zavodu za prostorno uređenje ZŽ. 
 
ODLUKA o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  Gospodarske zone MURVICA 
JUG 
Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19, 98/19) i Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone 
Murvica-Jug („Službeni glasnik općine Poličnik“ 10/20) Komisija za Statut, Poslovnik, i normativnu 
djelatnost Općinskog vijeća Općine Poličnik utvrdila je pročišćeni tekst Detaljnog plana uređenja 
Gospodarske zone Murvica jug, koji je objavljen u Službenom glasniku Općine Poličnik br.12/20. 
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Zaštita okoliša 
 
Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada 
Općina je putem Fonda za zaštitu okoliša   i energetsku učinkovitost 2018.g. uključila u postupak 
nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (1700 volumena 240 litara za prikupljanje 
reciklabilnog otpada i 1700 spremnika volumena 80 litara za prikupljanje biorazgradivog otpada). 
14. veljače 2019. godine Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općina zaključili su 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiranju iz EU fondova u financijskom 
razdoblju 2014.-2020.  
08. siječnja 2019.g. ministar zaštite okoliša i energetske učinkovitosti donio je Odluku o financiranju 
projektnog prijedloga „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. 
Dana 29. studenog 2019.g. Fond za zaštitu okoliša je objavio otvoreni postupak javne nabave 
spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. 
Početak isporuke očekuje se do lipnja 2021.g. prema Terminskom planu isporuke spremnika po 
grupama nabave i JLS-e. 
08.10.2020. Fond je obavijestio JLS uključene u projekt Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje 
otpada da svoj udio (15%) u sufinanciranju nabave preostalih spremnika za odvojeno prikupljanje 
otpada planiraju proračunima za 2021. godinu. 
 
Sustav ELOO (Evidencija lokacija odbačenog otpada) 
Sustav ELOO izradilo je i vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Lokacije na kojima se 
nalazi odbačeni otpad mogu prijaviti i građani, ali konačne podatke vidljive u sustavu i na karti unijeli 
su i potvrdili komunalni redari. Sukladno članku 137. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju 
otpada (NN 94/13, 73/17, 14/19) kojim je definiran sadržaj i način vođenja informacijskog sustava 
gospodarenja otpadom, sastavna komponenta informacijskog sustava je aplikacija za evidenciju 
podataka o lokacijama odbačenog otpada. Provedba obveza vezano za uklanjanje odbačenog otpada 
propisana je člankom 36. Zakona o održivom gospodarenju otpada (NN 94/13, 73/17, 14/19), a nalaže 
se provedba mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te mjera za uklanjanje otpada 
odbačenog u okoliš što uključuje i uklanjanje naplavljenog morskog otpada. Navedene mjere uključuju 
uspostavu sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustava evidentiranja 
lokacija odbačenog otpada, evidentiranja godišnjih nadzora te drugih mjera vezanih za navedene 
lokacije. Podatke o lokaciji odbačenog otpada komunalni redar određuje u rješenju iz stavka 3. članka 
36. Prema stavku 8. članka 36. jedinica lokalne samouprave dužna je podatke utvrđene rješenjem iz 
stavka 3. ovoga članka mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog 
otpada. Informacijski sustav ELOO omogućuje izvršenje obaveza propisanih člankom 36. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom. 
Dana 23.10.2020. godine, sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20) počinje obvezno 
korištenje sustava ELOO za komunalna redarstva jedinica lokalne samouprave. 
I općina Poličnik  registrirano je u ovom sustavu. 
Preglednik otpada za javnost prikazuje samo one lokacije koje su odobrene od strane komunalnog 
redarstva jedinica lokalne samouprave. 
 
  
Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije Biljane Donje  
Najveći infrastrukturni projekt koji se trenutno provodi u Zadarskoj županiji je Centar za gospodarenje 
otpadom Biljane Donje, vrijedan preko pola milijarde kuna. Projekt je to kojeg sufinancira Europska 
unija iz Kohezijskog fonda, odnosno jedan od posljednjih takvih projekata koji se financiraju iz 
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., budući da ovo financijsko razdoblje 
uskoro završava. Ovaj projekt vodi tvrtka Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije koja 
je u vlasništvu Grada Zadra (51%), Grada Benkovca (26%) i Zadarske županije (23%). 
Radovi na izgradnji Centra trebali bi biti gotovi u drugoj polovici 2022. godine, a tada slijedi 
šestomjesečni probni rad Centra.  
Ukupna vrijednost projekta je 682.044.680,80 kuna, od čega 76,3 posto sufinancira EU; 13,7% Fond 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok preostalih 10 posto vrijednosti projekta sufinanciraju 
suvlasnici, odnosno Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija. Projekt izgradnje CGO-a Biljane 
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Donje provodi se uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. 
 
CIVILNA ZAŠTITA 
 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine  za  2021. godinu s finan. učincima za 
2021. – 2023. g. 
Općinsko vijeće  donijelo je navedene akta,  09. studenog 2020.g., temeljem članka 17. stavak 1.  
Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ 82/15 i 118/18). Isti je objavljen u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“ broj 17/20. 
 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine za razdoblje 2020. –2023. g. 
Općinsko vijeće  donijelo je navedene akta,  09. studenog 2020.g., temeljem članka 17. stavak 1.  
Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ 82/15 i 118/18). Isti je objavljen u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“ broj 17/20. 
 
Stožer civilne zaštite Općine 
Odbor Gradskog društva Crvenog križa Zadar odabrao je za novog ravnatelja istaknutog volontera i 
djelatnika Šimu Lisicu. Nakon šest mandata i 25 godina na čelu ogranka, u mirovinu odlazi Boro 
Galac, a na natječaj za njegovog nasljednika u kolovozu javio se samo Lisica. Nakon isteka njegovog 
mandata 17. prosinca, Lisica će i službeno stupiti na to mjesto. Boro Galac je bio član našeg Stožera. 
 
Odluku o određivanju operativnih snaga i  pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 
Poličnik „Sl. glasnik br. 10/17) 
SONIK“ d.o.o., trgovina mješovite robe, 23241 Poličnik, određena je kao pravna osoba od interesa za 
sustav civilne zaštite Općine. Započela je završna integracija Sonik trgovina u poslovanje Studenca, i 
to preuređenjem trgovina te finalnim usklađivanjem svih internih procesa. Time će taj zadarski 
trgovački lanac postati cjelina s vodećim maloprodajnim lancem na Jadranu, godinu dana nakon što 
ga je Studenac preuzeo. 
 
Aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja bolesti COVID-19 virusom SARS-CoV-2 
Godina 2020. je obilježena pandemijom korona virusa (SARS-CoV-2) kako u svijetu, tako i u našoj 
zemlji. 
Stožer CZ Općine Poličnik vrlo se aktivno uključio u sprečavanje širenja ove epidemije. Ovdje treba 
istaknuti najvažnije događaje i aktivnosti u razdoblju srpanj – prosinac 2020.g.:  
25. veljače 2020.  U Republici Hrvatskoj zabilježen prvi slučaj zaraze korona virusom 
26. veljače 2020.  Aktivirani su stožeri Civilne zaštite po županijama, po modelu kako je organiziran 
Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske, kako bi bili u potpunosti koordinirani 
05. ožujka 2020.g. Općinski načelnik je sazvao sastanak Stožera civilne zaštite općine Poličnik sa 
temom: provođenje preventivnih mjera zbog opasnosti od koronavirusa:  predložene su provođenje 
preventivnih mjera u javnim prostorima 
10. ožujka 2020. Stožera civilne zaštite RH: Preporučuje se do daljnjega odgoditi sve skupove i 
organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi 
11. ožujka Ministar zdravstva donio je Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID19 na području 
čitave Republike Hrvatske. Riječ je o epidemiji uzrokovanoj korona virusom.  
13. ožujka 2020.  Vlada RH donijela Odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, 
srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i 
uspostavi nastave na daljinu („NN“ br. 29/20.). 
16. ožujka 2020.g.  Općinski načelnik sazvao je sastanak Stožera Civilne zaštite Općini Poličnik u 
užem sastavu. Tema sastanka: provođenje preventivnih mjera zbog opasnosti od korona virusa. 
Općinski načelnik Davor Lončar, kratko je objasnio situaciju zbog opasnosti od korona virusa, temeljim 
preporuka Stožera civilne zaštite RH, Stožera civilne zaštite Zadarske županije i ostalih mjerodavnih 
tijela i zatražio da se donesu preporuke Stožera u cilju provođenje preventivnih mjera zbog opasnosti 
od korona virusa. 
16. ožujka 2020.   Općinski načelnik je donio odluku o mjerama sprečavanja širenja  virusa covid-19 
na području Općine Poličnik, sukladno službenim preporukama. 
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17. ožujka 2020.   Stožer Civilne zaštite RH donio je nalog o aktiviranju i stavljanju u funkciju stožera 
civilne zaštite jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.  
Općinski načelnik je donio odluku o službenom aktiviranje  o aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine 
Poličnik.  Stožer civilne zaštite Općine Poličnik na čelu sa Načelnikom stožera je aktiviran, u stanju 
pripravnosti i u iščekivanju daljnjih uputa. Načelnik stožera je gospodin Šime Zdrilić,  koji se posebno 
istakao svojim angažiranošću. 
19. ožujka 2020.  Stožer RH je donio odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u 
trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja kojima su zabranjena javna 
okupljanja više od pet osoba na jednom mjestu. Zatvorene su i trgovine koje ne prodaju nužne 
prehrambene, higijenske i medicinske proizvode. Rad kulturnih djelatnosti je obustavljen, kao i rad 
svih ugostiteljskih objekata, uslužnih djelatnosti, sportskih natjecanja, treninga, radionica te su 
obustavljena vjerska okupljanja, dok su poslodavci bili obavezani organizirati rad od kuće. Tad je bio 
privremeno zabranjen i prelazak preko granica. 
21. ožujka 2020. Javni prijevoz privremeno je obustavljen, a tad je i strogo ograničeno zadržavanje na 
ulicama i javnim mjestima, a trgovine su radile skraćeno.  
23. ožujka 2020.  Stožer RH donio Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka 
u Republici Hrvatskoj („NN“, br. 35/20.), kojom se, s obzirom da na pojedinim područjima postoji 
znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja 
bolesti zabranjuje napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka a građani su za opravdana 
putovanja morali imati propusnicu.  
Od sredine ožujka do kraja travnja 2020.  Razdoblje je intenzivnijeg djelovanja Stožera civilne zaštite 
Općine, institucija i ustanova uključenih u provođenje mjera i preporuka. U provođenje mjera uključen 
je određen broj službenika svih upravnih odjela općinske uprave –  aktivirani su radi pravodobnog 
provođenja preporučenih mjera (izdavanje propusnica, izrada pratećih pravnih akata, vođenje 
evidencija, pravovremena komunikacija s Službom civilne zaštite Zadar, Stožerom civilne zaštite 
Zadarske županije te ostalim službama i dr.) te nesmetanog odvijanja redovnih poslova čija obustava 
bi poremetila normalno funkcioniranje Općine (donošenje odgovarajućih odluka i drugi poslovi od 
interesa za građane).  
31.ožujka 2020. Općinski načelnik je donio zaključak o umanjenju osnovice. Zbog izvanrednih 
okolnosti i posljedica nastalih epidemijom korona virusom svim zaposlenicima Općine Poličnik i ostalih 
ustanova kojih je Općina Poličnik osnivač ili vlasnik umanjuje se 10% od osnovice za obračun plaće 
radi solidarnosti financijskog opterećenja proračuna Općine Poličnik. 
Zbog dobre epidemiološke situacije, mjere popuštaju u travnju, pa je tako u svibnju proradio javni 
prijevoz, ugostiteljski i vjerski objekti, a dio škola je i dalje bio online. 
1. travnja 2020.  Stožer RH je  donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta 
prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj („NN“, br. 39/20.), a kojom je određeno da se 
propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju putem sustava e-
Propusnica. 
Općinski načelnik Općine Poličnik donosi zaključak o dječjem vrtiću: 
Izuzetno zbog obustave rada Dječjeg vrtića Zvončić  Poličnik od 16.03. 2020. godine, u skladu sa 
mjerama i uputama Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH, mjesečni iznos za navedeni mjesec za 
djecu koja su pohađala vrtić roditelji plaćaju 50 % od ukupne mjesečne cijene usluge.  
Od 16. ožujka 2020. godine obustavlja se naplaćivanje potraživanja za usluge  Dječjeg vrtića Zvončić 
do opoziva odluka  Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH.  
Stožer civilne zaštite Općine Poličnik i načelnik Općine Poličnik  gosp Davor Lončar mole stanovništvo 
Općine Poličnik da ne  odlaze nepotrebno u grad Zadar  i traže propusnice, da ne napuštaju  svoje 
domove te da se strogo drže propisanih mjera izdanih od  Stožera civilne zaštite RH. Ovo sve u cilju 
zaštite svoga zdravlja i zdravlja svih nas.   Na području Općine Poličnik postoje mnogobrojni dućani 
koji su jako dobro opremljeni sa svim potrebnim osnovnim  namirnicama kao i ljekarne. 
Zahtjev za fizičke osobe koje nemaju registriran OPG  Stožer CZ Zadarske županije dao je uputu da 
fizička osoba koja želi doći na svoju parcelu kako bih ju obrađivao ili se brinuo o životinjama, podnosi 
zahtjev općinskom ili gradskom stožeru civilne zaštite ovisno gdje mu se nalazi parcela.  
02. travnja 2020.  Općinski načelnik je dana godine donio zaključak kojim nalaže zaposlenicima 
općinske uprave i ustanova kojih je Općina Poličnik osnivač ili vlasnik da solidarno bez obzira na 
sistematizaciju radnih mjesta postupaju po izdanim uputama i zadacima općinskog načelnika i Stožera 
civilne zaštite Općine Poličnik. U slučaju neizvršenja, odbijanja ili zlonamjernog postupanja po svom 
nahođenju zaposleniku će se izreći teža povreda službene dužnosti.  

https://www.opcina-policnik.hr/vijesti/obavijesti/zahtjev-za-fizicke-osobe-koje-nemaju-registriran-opg
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05. travnja 2020. U Općoj bolnici u Zadru noćas je preminula prva osoba oboljela od koronavirusa u 
Zadarskoj županiji. 
08. travnja 2020.  Općinski odbor HDZ-a Općine Poličnik  suglasan je da se sredstva osigurana za 
redovito godišnje financiranje  HDZ-a u proračunu Općine Poličnik za 2020. godinu sukladno Odluci o 
raspoređivanju sredstava političkim strankama u  Općinskom vijeću Općine Poličnik  za 2020. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Poličnik 03/20) rasporedi Općoj bolnici Zadar, Ortopedskoj bolnici Biograd 
na moru i gradu Zagrebu 
22. travnja 2020.  Općinsko vijeće Općine Poličnik  na svojoj 29. sjednici  održane putem  elektroničke 
pošte donijelo je: 
Odluku o privremenom oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za sve ugostiteljske objekte na 
području Općine Poličnik  čije je obavljanje djelatnosti sukladno odlukama Stožera civilne zaštite RH 
zabranjeno do opoziva iste 
Odluku o privremenom oslobođenju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine 
Poličnik koji obavljaju djelatnost čije je obavljanje sukladno odlukama  Stožera civilne zaštite RH 
zabranjeno do opoziva iste 
Odluku o oslobađanju plaćanja zateznih kamata na zakašnjela plaćanja koje se odnose na isporučene 
račune, a dospijeće kojih računa počinje teći od 16. ožujka 2020. godine pa do prestanka okolnosti 
uzrokovanih epidemijom te se odgađa pokretanje ovrhe na neplaćene obveze dospjele na naplatu od 
dana 16. ožujka 2020. godine do prestanka novonastalih okolnosti. 
04. svibnja 2020.  Po odluci Općinskog načelnika, svi djelatnici  upravnih tijela Općine Poličnik, 
ustanova kojih je osnivač Općina Poličnik i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Općine Poličnik 
vraćaju se na svoja radna mjesta uz obvezno pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera do 
daljnjega. Upravna tijela Općine Poličnik, ustanove kojih je osnivač Općina Poličnik, trgovačka društva 
koja su u vlasništvu Općine Poličnik i dalje ograničavaju izravan rad sa strankama do daljnjega, a 
kontakt će biti moguć isključivo putem telefona, pošte ili putem e-maila. Na službenoj internetskoj 
stranici Općina oformljena je poveznica koja se odnosi na Stožer civilne zaštite Općine i gdje se 
redovito objavljuju informacije od važnosti za građane  u svezi epidemije korona virusa. 
11. svibnja 2020.  Nakon privremene obustave rada uslijed epidemije virusom COVID-19, Dječji vrtić 
„Zvončić“ Poličnik nastavlja rad uz pridržavanje mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 
sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19, te preporuka izdanim od strane Ministarstva znanosti i 
obrazovanja od 06.05.2020 god.  Radi zaštite zdravlja djece i njihovih obitelji, dječji vrtić će raditi u 
uvjetima prilagođenim uputama HZJZ-a., te je ustanova poduzela  sve za prilagodbu novonastaloj 
situaciji. 
20.svibnja 2020. Općinski načelnik je donio odluku o radu sa strankama za vrijeme epidemije bolesti 
Covid-19 
Uzimajući u obzir posebne okolnosti uzrokovane širenjem koronavirusom, sukladno Zakonu o  zaštiti 
pučanstva od zaraznih bolesti i   aktualne preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, ovom 
Odlukom o radu sa strankama za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 propisuju se zaštitne i 
protuepidemijske mjere u izravnom radu sa strankama s ciljem osiguranja uspješnog sprečavanje 
širenja bolesti. Ova Odluka biti će vidljivo istaknuta na ulazu u radne prostorije Općine Poličnik. 
Usprkos visokim ljetnim temperaturama, virus je i dalje bio prisutan te je u ljetnim mjesecima 
zabilježen veći dnevni broj zaraženih nego u proljeće. Ipak, život je bio gotovo normalan, a Hrvatska je 
bila otvorena za turiste te je uspjela ostvariti relativno uspješnu turističku sezonu.  
Do kraja kolovoza Hrvatska je imala više od 10.000 zaraženih i 186 umrlih. Dnevni broj novozaraženih 
varirao je, a tad najviši broj novozaraženih iznosio je 358 i to 26. kolovoza. Sličan se trend nastavio i u 
rujnu, ali sredinom listopada epidemiološka situacija postaje znatno lošija.  
28.08.2020.  Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod križa u dvorištu crkve sv. Nikole, otvaranjem 
Centra za razvoj, edukaciju i preradu meda u Poslovnoj zoni Grabi vrijednog 25,9 milijuna kuna te 
dodjelom godišnjih nagrada i svečanom sjednicom Općinskog vijeća u velikoj multimedijalnoj dvorani 
nove zgrade Centra nastavljeno je obilježavanje Dana općine Poličnik i nebeskog zaštitnika 
Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja. 
Simboličnim presijecanjem vrpce Centar su otvorili ministrica poljoprivrede Marija Vučković, zadarski 
župan Božidar Longin, saborska zastupnica Grozdana Perić i načelnik Davor Lončar. Obred 
blagoslova je predvodio župnik don Damir Juričin. 
- Ukupna vrijednost projekta je 25.857.850 kuna, od čega sredstva Europske unije iznose 20 milijuna 
kuna ili 78 posto, dok Općina sudjeluje s 22 posto ili 5,8 milijuna kuna, kazao je Davor Lončar. 
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Općinski načelnik poslao je poruku žiteljima Općine: „Uz sva nastojanja i želje Općine Poličnik da 
budemo tradicionalno opet zajedno na proslavi Dana Općine Poličnik gdje ste imali priliku svojom 
nazočnošću uveličati sam taj događaj, žao nam je što ove godine zbog pandemije koronavirusa nismo 
u mogućnosti organizirati proslavu u našoj sportskoj dvorani. Dan Općine Poličnik će se održati 
otvorenjem Centra za razvoj i edukaciju Poličnik ( pčelarski centar) u Poslovnoj zoni ''Grabi'' uz 
ograničeni broj uzvanika sukladno prostornim mogućnostima multimedijalne dvorane unutar Centra. 
Vas molimo da prihvatite ovu ispriku i uzmete u obzir činjenice koje nam nisu dozvolile bogat program 
proslave kao i do sada. Svakako ovim putem želim svim žiteljima od srca čestitati Dan Općine Poličnik 
i Blagdan Glavosjeka Sv. Ivana Krstitelja uz obećanje da ćemo činiti sve kako bi nastavili daljnji put 
razvoja. Svima skupa želim obilje sreće, zdravlja i zahvaljujem na razumijevanju. 
31. kolovoza 2020. Održan je sastanka sa predstavnicima Službe civilne zaštite Zadar (Miroslavom 
Andrićem ,voditelj Službe civilne zaštite Zadar, i Markom Buljevac, voditeljem županijskog centra 112)  
u prostorijama Općine. Prema prognoza očekuje se teška epidemiološka jesen te se predlaže 
slijedeće: provođenje odluka i preporuka Stožera civilne zaštite RH i Zadarske županije, održati 
sastanak sa ravnateljima osnovne škole i dječjeg vrtića o priprema za tekuću pedagošku godinu sa 
temom što Općina može pomoći, detektirati žarišta, provoditi nadzor nad provođenjem epidemioloških 
mjera prebačen na lokalnu samoupravu, aktivirati sve članove Stožera, aktivirati i ažurirati povjerenike, 
aktivirati i ažurirati članove postrojbe opće namjene, aktivirati članove udruga u postrojbu opće 
namjene, komunalni redar, pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu, financijska pomoć za 
mobilizaciju: dnevnice, benefiti (manja komunalna naknada, dječji vrtić,..), slanje izvješća, sa razine 
MO javiti Stožeru ako je problem, vršiti nadzor – povjerenici, provođenje gospodarskih mjera i dr. 
7.09.2020.  Započeo rad u dječjem vrtiću  „Zvončić“ Poličnik kao i učenika osnovne škole Poličnik. 
10.09.2020. Na prijedlog  Stožera civilne zaštite Zadarske županije,  Nacionali stožer donio je odluku 
kojom se ograničenja u Zadarskoj županiji produžuju sve do 1. studenog 2020. godine. Do tada je na 
snazi zabrana posjeta domovima za starije, održavanje organiziranih zabavnih okupljanja na 
brodovima, kao i svadbenih svečanosti s više od 50 osoba. Broj ljudi ograničen je i na ostalim 
privatnim svečanostima i proslavama te karminama na kojima  može biti prisutno najviše 25 osoba. 
11.09.2020. Ispred Opće bolnice Zadar postavljena dva šatora za smještaj oboljelih od koronavirusa 
te 3 stambena kontejnera 
14. rujna do 14. listopada 2020. U Republici Hrvatskoj proveden je  Popis poljoprivrede. 
21.10.2020.  Sjednica Županijske skupštine danas je  održana u Centru za razvoj i edukaciju u 
Poslovnoj zoni Grabi u Poličniku. Moderno opremljeni prostor danas je omogućio održavanje 20. 
Sjednice po svim epidemiološkim preporukama.  
22.10.2020.  Potpredsjednik Vlade i ministar Božinović izvijestio o aktivnostima Stožera civilne zaštite 
RH: „Raste broj zaraženih, hospitaliziranih, ali nažalost i broj umrlih sugrađana. Uzrok tome, u velikoj 
mjeri, jest činjenica da se određeni dio sugrađana ne pridržava zadanih mjera što doprinosi brzini 
širenja virusa. Naša strategija je održavanje ekonomije, školstva, ali i drugih djelatnosti i aktivnosti koje 
je moguće samo uz striktno pridržavanje mjera“, objasnio je ministar Božinović. S obzirom na 
pogoršanje situacije, Ravnateljstvo civilne zaštite definiralo je lokacije i krenulo s pripremama za 
organizaciju izvanbolničkih smještajnih kapaciteta. Određene su lokacije u pet gradova. U Zagrebu to 
je Arena Zagreb, u Splitu Spaladium Arena, u Rijeci Dvorana mladosti, u Varaždinu se smještajni 
kapaciteti nalaze na četiri lokacije te u Osijeku na tri lokacije. Radi se o ukupno 2.360 kreveta koji se 
mogu staviti u funkciju u roku 48 sati. 
„Pozivamo sve građane da izbjegnu sve kontakte koji nisu nužni, sva druženja bez kojih se može, 
sastajanja, obiteljska slavlja, privatne proslave jer to je najveći izraz zajedništva, solidarnosti i 
humanosti koje u ovim vremenima može pokazati bilo tko od nas“, istaknuo je ministar Božinović. 
  
27.10.2020.:  Ministar zdravstva Vili Beroš naredio je potpunu mobilizaciju cijelog javnozdravstvenog 
sustava u Hrvatskoj zbog aktualne situacije s koronavirusom. “Naredio sam kao ministar zdravstva 
potpunu mobilizaciju cijelog javnozdravstvenog sustava u Hrvatskoj. Upravo je ovo vrijeme da 
pokažemo istinsku predanost našem pozivu”, napisao je Beroš na facebooku. Aktualno stanje s 
koronavirusom tjera nas sve u zdravstvenom sustavu na izvanredni angažman, od liječnika primarne 
zdravstvene zaštite, hitne pomoći, zavoda za javno zdravstvo do svih bolnica koje skrbe za sve 
oboljele, dodao je. 
U Zagrebu se krajem listopada mobilizirala sportska dvorana Arena kao tercijarni centar za prihvat 
oboljelih od koronavirusa. Prvi pacijenti primljeni su 28. studenoga, a krajem siječnja stavljena je u 
mirovanje. KB Dubrava početkom studenoga postala je isključivo covid-bolnica. 
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do 01.11.2020 god. odgađa provedba kraćeg programa predškole  zbog epidemiološke situacije i 
protokola postupanja. 
 03.11.2020. Na prijedlog Stožera civilne zaštite Zadarske županije, donesena je Odluka kojim se 
uvodi nužna epidemiološka mjera zabrane posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe te 
korisnicima drugih ustanova koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi na području 
Zadarske županije. Ova Odluka stupa na snagu 5.  i  traje do 30. studenog 2020. Mjera je donesena 
zbog pogoršanja epidemiološke slike u Hrvatskoj i zaštite najugroženijih stanovnika. 
05.11.2020. Stožer civilne zaštite Općine Poličnik i Općina Poličnik poslali su obavijest stanovnicima 
Općine: 
„Pozivamo stanovništvo Općine Poličnik da se zbog povećanog broja  zaraženosti dijela stanovništva 
naše Općine, a koje je svaki dan u povećanju što manje organiziraju razno razni susreti bez obzira na 
broj te da se drže svih  uputa koje su na snazi, jer samo tako možemo  svi zajedno i svim  naporima  
zaustaviti bar manji postotak zaraženosti. Budimo odgovorni!“ 
16.11.2020. Po nalogu načelnika promijenjen način rada općinske uprave. Rad po odjelima 
organiziran je da dva djelatnika rade, a dvojica su slobodni. 
Započeo kraći program predškole u trajanju od 2 sata dnevno. 
20.11.2020. Stožer RH je  dodatno ograničio broj okupljenih na događanjima i okupljanjima na 25, broj 
ljudi na privatnim okupljanjima na 10, ograničio broj ljudi u trgovinama, svadbenim svečanostima i 
sprovodima, obustavio rad noćnih klubova i kasina, zabranio prodaju alkohola od 22 do 6 sati te 
propisao obavezno korištenje maski za lice i na otvorenome.  
22.11. do 15.12.2020. Stožer civilne zaštite dana 20. studenog 2020. godine donosi Odluku o 
izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode 
druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem 
okupljanja. S obzirom na rizik prijenosa koronavirusa, prilikom okupljanja većeg broja osoba na istom 
mjestu uvode se nužne epidemiološke mjere načina održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja te 
se ograničava broj osoba na 25, što je smanjenje od dosadašnjeg dopuštenja od 30 ljudi, s tim da 
se sućut ne smije izražavati bliskim kontaktom.  stoga vas molimo da se pridržavate nužnih 
epidemioloških mjera iz odluke!“ priopćenje je Stožera Općine i komunalne tvrtke Poličnik d.o.o. 
27.11.2020. Te mjere su dodatno postrožene  pa je tako obustavljen rad ugostiteljskim objektima i 
teretanama, obustavljene su i svadbe i sajmovi, a broj putnika u javnom prijevozu je ograničen. Potom 
je na snagu ponovno stupila privremena zabrana i ograničavanje prelaska granica. 
Vrhunac epidemije bio u prosincu kad je zabilježen najveći broj novozaraženih u jednome danu - 4620 
i umrlih u jednome danu - 92, kao i najveći ukupni broj aktivnih slučajeva - 25.270, osoba na 
bolničkom liječenju - 2976 te osoba na respiratoru - 306.  
04.12.2020.  Upućen je poziv mještanima Općine: „Pozivamo sve mještane Općine Poličnik da zbog 
velikog povećanja broja zaraženih sa COVID-19 na području Općine Poličnik dostave mišljenje na 
prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Poličnik, Općine Poličnik, Dječjeg vrtića ''Zvončić'' i Osnovne 
škole Poličnik da se privremeno obustavi rad u Dječjem vrtiću ''Zvončić'' i Osnovnoj školi Poličnik do 
kraja ove kalendarske godine. Osnovna škola bi nastavila sa radom putem on-line nastave, a dječji 
vrtić na način kako je i u prvom valu širenja pandemije.“ Stožer civilne zaštite Općine Poličnik, Općina 
Poličnik, Dječji vrtić Zvončić i Osnovna škola Poličnik 
07.12.2020. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, a u skladu s preporukama epidemiološke 
službe Zavoda za javno zdravstvo, nastava za učenike Osnovne škole Poličnik od 5. do 8. razreda od  
07. prosinca 2020. odvijat će se na daljinu po Modelu C. 
Nastava za učenike razredne nastave odvijat će se kao i do sada, po Modelu A. Tableti za sve 
učenike (od 5.-8. razreda) preuzimati će se na glavnom ulazu u školu. 
U prosincu su se produljile postojeće mjere te su donesene dodatne blagdanske epidemiološke mjere 
koje uključuju zabranu putovanja među županijama i vraćanje propusnica, preporuku korištenje 
godišnjih odmora te održavanje misa putem radio, TV programa ili na drugi način. 
23. prosinca 2020. Od danas je na snazi Odluka  o zabrani napuštanja područja županije prema 
mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj. Stožer civilne zaštite Zadarske županije do 
jutros u 8 sati zaprimio je 3.400 zahtjeva preko sustava e-građani i preko maila, a izdano je 2112 
propusnica. 
 29.12.2020. u 12:19 sati potres magnitude 6,4 MW  u utorak, pogodio je Sisačko-moslavačku 
županiju s epicentrom 3 km jugozapadno od grada Petrinje. Poginulo je sedmero osoba i uništene 
mnoge zgrade. Epicentar potresa bio je u Strašniku. Dubina potresa iznosila je 10 km. 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Richterova_ljestvica
https://hr.wikipedia.org/wiki/Sisa%C4%8Dko-moslava%C4%8Dka_%C5%BEupanija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Sisa%C4%8Dko-moslava%C4%8Dka_%C5%BEupanija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Petrinja
https://hr.wikipedia.org/wiki/Epicentar
https://hr.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%A1nik
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Stožer RH donio Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu 
prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj, koja stupa na snagu 29. prosinca 2020. 
30.12.2020. Općinski načelnik uputio je poziv: „Općina Poličnik i Stožer civilne zaštite Općine Poličnik 
pozivaju i mole stanovništvo da se uključe u akciju prikupljanja dobrovoljne pomoći za potresom 
stradala područja. Svi oni koji žele sudjelovati u ovom solidarnom činu mogu dostaviti svoje priloge u 
Športsku dvoranu u Poličniku dana 30.12. i 31.12.2020. te 02.01. i 03.01.2021. godine u vremenu od 
08.00 do 18 sati. Molimo Vas također da, po preporuci lokalnih stožera iz stradalog područja 
pomognete sa nekvarljivom hranom (konzerve, mlijeko, sokovi, voda i slično), higijenskim 
potrepštinama i posteljinom (dekama, jastucima, plahtama i slično) te je iste potrebno pakirati u pakete 
ili vreće po vrsti, a sve radi jednostavnije dostave i praktične primjene. Prikupljenu donaciju Općina 
Poličnik i Stožer civilne zaštite Općine Poličnik organizirano će odvesti na stradala područja- Petrinju, 
Sisak i Glinu, a po potrebi i druga stradala mjesta. Općina Poličnik će iz vlastitih sredstava donirati 
hranu i ostale pomoći u vrijednosti od 30.000,00 kuna.“ 
Tijekom 2020. Hrvatska je bila ujedinjena s ostatkom svijeta u borbi protiv novog koronavirusa. Borba 
protiv covida-19 još uvijek traje s obzirom na nove sojeve virusa i poteškoće oko isporuke registriranih 
cjepiva. 
U godinu dana u Hrvatskoj zaraza je zabilježena kod ukupno 241.048 osoba, a 5477 ih je umrlo 
uslijed posljedica zaraze. Državni zavod za statistiku objavio je da je od ožujka, kad je službeno 
proglašena epidemija u Hrvatskoj, pa do prosinca 2020., broj umrlih porastao za 13,2 posto u odnosu 
na isto razdoblje prethodne godine. 
Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, pa do kraja 2020. godine 
imamo slijedeće ukupne podatke  na dan 31.12.2020.g. o oboljelim, ozdravljeni i umrlim sa područja 
zadarske županije i ove Općine 

 Oboljelih Novooboljelih Ukupno 
oboljelih 

Ozdravljeni Umrli Aktivni 
slučajevi 

Zad. 
žup. 

6730 83 6813 6333 116 364 

Općina 
Poličnik 

194 4 198 187 2 9 

 
ZAŠTITA OD POŽARA I VATROGASTVO 
 
Suglasnost na Statut JVP Zadar  
Dana suglasnost. 
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NADZOR, JAVNU NABAVU I EU FONDOVE 
 
U periodu 01.07.-31.12.2020. godine u Upravnom odjelu za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu 
i EU fondove obavljale su se osnovne funkcije koje se sastoje od organizacije proračunskog 
računovodstva, praćenje izvršenja Proračuna Općine Poličnik sukladno zakonskoj regulativi, 
izvješćivanje o naplati proračunskih prihoda, izvršenju rashoda i izdataka, izvješćivanje o zaduživanju 
kod financijskih institucija i sl. 
Vođene su pomoćne i glavne poslovne knjige i sastavljeni financijski izvještaji za Općinu Poličnik i 
Dječji vrtić Zvončić. 
Za Općinu Poličnik sastavljeni su Financijski izvještaji za period 01.01. – 30.06.2020. godine i 01.01. – 
30.09.2020. i to: obrazac PRRAS (prikazuje realizirane prihode i rashode, primitke i izdatke u 
navedenim periodima)  i obrazac Obveze (prikazuje povećanje i smanjenje obveza u navedenim 
periodima, te stanje ukupnih, dospjelih i nedospjelih obveza na dan 30.06.2020. i 30.09.2020.godine). 
Sastavljen je i konsolidirani izvještaj za sve prije navedene obrasce (konsolidirani izvještaj prikazuje 
zbirne podatke za Općinu Poličnik i korisnike Proračuna Općine Poličnik – Dječji vrtić Zvončić i Centar 
za razvoj i edukaciju Poličnik)  
Sastavljen je i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Poličnik za period 01.01. -
30.06.2020. godinu koji se sastoji od Općeg i Posebnog dijela. U Općem dijelu izvještaja prikazani su 
realizirani prihodi, primici, rashodi i izdaci u navedenom periodu, usporedba realizacije u odnosu na  
planirane vrijednosti Proračuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U Posebnom dijelu 
izvještaja rashodi i izdaci Proračuna Općine Poličnik analitički su razrađeni po zakonski propisanim 
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klasifikacijama – organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj, te je izvršena usporedba realizacije u 
odnosu na planirane vrijednosti Proračuna i u odnosu na prethodnu godinu. U Polugodišnjem 
izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Poličnik za period 01.01. – 30.06.2020. godine podnesen je 
izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju 
proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima, te opisno 
obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u navedenom periodu.  
 
Sastavljanje Izvještaja o nepravilnostima za period 01.01. – 30.06.2020. godinu za Općinu Poličnik 
 
Krajem srpnja 2020. godine, u zakonski propisanom roku, sastavljen je Izvještaj o nepravilnostima za 
period 01.01. – 30.06.2020. godinu i dostavljeni su  Ministarstvu financija.  
 
 
Provođenje postupka prisilne naplate za općinske prihode 
 
Obavljene su sve pripremne radnje za provođenje postupka prisilne naplate za općinske poreze i to na 
prihodovnim nivoima: komunalna naknada, komunalni doprinos, katastarska izmjera, porez na tvrtku, 
zakup poslovnog prostora, naknada za nezakonito izgrađene građevine, naknada za osnivanje prava 
građenja. Usklađeni su svi predlošci za pokretanje postupka prisilne naplate na navedenim nivoima, 
testirani su programski postupci za prisilnu naplatu općinskih prihoda. 
Krajem 2020. godine, za potrebe financijskog izvještaja za 2020. godinu, izvršen je otpis zastarjelih 
potraživanja na svim nivoima općinskih prihoda i ispravak potraživanja na svim nivoima općinskih 
prihoda. 
KOMUNALNA TVRTKA POLIČNIK d.o.o. 
 
U nastavku su prikazani poslovi po naseljima koje je komunalno društvo obavljalo u 2. polugodištu 
2020. godine, odnosno u razdoblju od 01.07.2020. do 31.12.2020. godine. 
Javna rasvjeta:                                                                        rasvjetnih stupova: 
rekonstrukcija javne rasvjete u Suhovarima 
izgradnja javne rasvjete Lovinac: Hrvatskih velikana    1 
 
izgradnja javne rasvjete Suhovare:  
Sv. Ante Padovanskog       3 
Seljačke bune         1 
izgradnja javne rasvjete NK Dragovoljac     4 
 
izgradnja javne rasvjete Murvica:  
Put Draška (161 m)        5 
Petra Zoranića (256 m)       7 
Dr. F. Tuđmana         6 
Kneza Mislava        2 
 
izgradnja javne rasvjete Poličnik:  
Ulica Petra Krešimira IV (217 m)               7 
Viktora Grgurice (97 m)                  3 
  
izgradnja javne rasvjete u Briševu:  
Ulica Samostalne satnije Briševo : Put Jusupa     7 
             zaseok Botunci     1 
 
izgradnja javne rasvjete u Visočanima: 
Ulica Ante Starčevića  (250 m)              7  
Ulica visočkih žrtava (80 m)        2  
        
Redovno održavanje javne rasvjete u svim naseljima. 
  Groblja: 
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izgrađeno je četiri nove grobnice na Groblju Murvica i deset novih grobnica na Groblju Poličnik kroz 
2020. godinu 
ostale aktivnosti održavanja groblja u Poličniku, Murvici, Briševu (Staro i Novo groblje), Lovincu (Staro 
i Novo groblje), Ruplju, Visočanima, Suhovarima, Dračevcu Ninskom  
košenje trave u više navrata, čišćenje i odvoz smeća 
u drugoj polovici godine izvršeno je 30 ukopa, sveukupno 69 ukopa u 2020. godini 
nastavak proširenja Groblja Poličnik, izgradnja djela potpornog zida 
 
Grobna naknada 
Općina Poličnik trenutno ima 10 groblja, odnosno 1668 grobna mjesta, koja su Društvu dana na 
upravljanje. Do kraja 2020. godine uspješno je riješeno 1284 grobnih mjesta, te su za ista poslana 
rješenja o trajnom korištenju grobnog mjesta i rješenja o grobnoj naknadi.  
U tablici u nastavku je dan prikaz riješenih grobnih mjesta u odnosu na ukupan broj grobnih mjesta na 
svakom od 10 groblja. 

Groblje 
Broj riješenih 
grobnih mjesta 

Ukupan broj 
grobnih mjesta 

Poličnik 306 434 

Suhovare 137 184 

Rupalj 92 97 

Lovinac 89 104 

Staro groblje 
Lovinac 

0 11 

Visočane 106 155 

Dračevac 
Ninski 

149 212 

Staro groblje 
Briševo 

54 95 

Novo groblje 
Briševo 

141 145 

Murvica 210 231 

Ukupno: 1284 1668 

 
Od 01.01.2020. godine zaduženo je 214.318,64 kn grobne naknade (PDV uključen), a uspješno je 
naplaćeno 199.756,88 kn do kraja 2020. godine (PDV uključen).  
Lokalni putevi: 
aktivnosti održavanja lokalnih puteva u svim naseljima  
(nasipanje tamponom, 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, 
zemljom i frezanim asfaltom, košenje trave i šiblja, izrada propusta, probijanje novih puteva, te 
probijanje novih poljskih puteva.  
 
Igrališta i objekti: 
nabava parkovnih klupa 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 03/21   

16.ožujka 2021.          Godina  XVII 

21 
 

održavanje nogometnog igrališta NK Dragovoljac 
veliki servis malog i velikog nogometnog igrališta NK Dragovoljac 
građevinski radovi - stambeni objekt, Lovinac, K.O. Poličnik, k.č. 2098 – izrada temelja i temeljne 
ploče 
pripremni radovi za izgradnju boćališta u Poličniku (zaseok Perići) 
uređenje Županovog bunara u Murvici Gornjoj  
popravak dječjeg igrališta u Lovincu      
Javne površine i poslovne zone: 
održavanje javnih površina - košenje oko objekata, trgova, ulica u više navrata, nogostupa u svim 
naseljima, te igrališta, dječjih igrališta i vanjskog prostora vrtića 
održavanje poslovnih zona Grabi, Murvica Jug i Murvica IK - košenje trave u  duljini cca 10 km dva 
navrata, prijevoz kamena i asfalta  
probijanje i nasipanje puteva u stambenoj zoni Grabi 
pripremni radovi za izgradnju nogostupa u Ulici Milorada Verunice, Visočane  
sanacija ulaska vode s lokalne ceste u dvorište Knežević – Dračevac Ninski 
postavljanje prometnog ogledala Vukovarska ulica, Murvica 
postavljanje prometnog ogledala u Ulici dr. F. Tuđmana – Barići, Poličnik  
postavljanje jarbola u Centru za razvoj i edukaciju  Poličnik 
uređenje terena kod crkve u Visočanima za prking 
nasipanje bankine uz Jadransku magistralu – naselje Baričevići, Murvica 
 
 Ostali poslovi: 
sudjelovanje u organizaciji svih humanitarnih i socijalnih događaja, kulturnih manifestacija, društvenih, 
te sportskih događaja na području Općine Poličnik 
berba i održavanje maslinika Grabi 
obavljanje pogreba 
lijepljenje oglasa i plakata 
izgradnja vodovodnog ogranka – Briševo, Put Ćelara (117 m) 
izgradnja vodovodnog ogranka – Murvica, Ulica dr. F. Tuđmana (novo naselje – 190m) 
      Vukovarska ulica ( novo naselje, Grgeči – 156m) 
izgradnja vodovodnog ogranka - Suhovare, Posedarački put 
izgradnja vodovodnog ogranka - Poličnik, Ulica Josipa bana Jelačića (430 m)  
izgradnja vodovodnog priključka - Poličnik, Šarići       
izrada autobusnog stajališta – Zadarska ulica, Murvica 
izgradnja mosta Put trače – Briševo 
izgradnja rampa za invalide: Područna škola Visočane (Osnovna škola Poličnik)  
nabava 3 prometna ogledala 
parceliranje terena u Lovincu, te probijanje puta između novih parcela  
čišćenje i nasipanje prolaza ispod autoputa – Suhovare 
saniranje deponija Put crnog vrila – Dračevac Ninski 
KOMUNALNA TVRTKA ODVODNJA POLIČNIK d.o.o. 
Odvodnja Poličnik d.o.o., trgovačko društvo za djelatnost odvodnje, gradnje i održavanja oborinske 
odvodnje, izvođenje priključaka na vodne građevine i projektiranje. 
 
USTANOVA CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK 
Centar za razvoj i edukaciju Poličnik moderna je poduzetničko-poslovna infrastruktura od lokalnog i 
šireg  regionalnog značenja, služit će kao središte za unaprjeđenje poslovanja u industrijama koje kao 
sirovine koriste pčelinje proizvode – vosak, propolis, pčelinji otrov, pelud, matičnu mliječ i med 
(prvenstveno prehrambena, kozmetička i fatmaceutska industrija).  
Centar je namijenjen za pružanje usluga inkubacije i konzultantske usluge mikro, malim i srednjim 
poduzetnicima, specijalizirane edukativne usluge poslovnim subjektima, zaposlenima, nezaposlenima, 
studentima i učenicima.  
Ima 1.388 m² korisne površine - izgrađene i opremljene infrastrukture, a potencijalni korisnici Centra 
imaju na raspolaganju:  razvojnu radionicu, punionicu meda, kemijsko-mikrobiološki laboratorij, 
multimedijalnu dvoranu, praktikum (učionicu), dvoranu za senzoriku, izložbeni prostor, knjižnicu te 8 
ureda za najam. 
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Nositelj projekta je Općina Poličnik, a projektni partneri su Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija 
i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija te Zadarska županija. 
Suradnici: SVEUČILIŠTE U ZADRU, AGRRA, HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, OBRTNIČKA 
KOMORA, "Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanić, Zadar", Prehrambeno-
biotehnološki fakultet u Zagrebu. 
Projekt je započeo 6. studenog 2017. godine, a završna konferencija održana je 03. veljače 2020. 
godine. 
Ukupna vrijednost projekta je 25.857.851,20 HRK, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj 
Općini Poličnik bespovratno odobreno 19.067.659,27 HRK. 
Provedba projekta je započela 6. studenog 2017. godine te je završena 6. veljače 2020. godine. 
Centar za razvoj i edukaciju je registriran Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru o upisu ustanove 
Centar za razvoj i edukaciju Poličnik u sudski registar sa sjedištem u Poličniku, Grabi 26, registracijski 
uložak: 110099708, OIB: 57446489473. 
KRONOLOŠKI SLIJED DOGAĐANJA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 
03. srpnja 2020. godine – Učilište virtus u multimedijalnoj dvorani održalo  dopunsku izobrazbu za 
rukovanje s pesticidima. 
06. srpnja 2020. godine – Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. 
Državnog zavoda za statistiku; Brojčana oznaka razreda: 70.22 – Savjetovanje u svezi s poslovanjem. 
09. srpnja 2020. godine – pripremljena dokumentacija za otvaranje IBANA žiro-računa u ERSTE bank. 
22. srpnja 2020. godine  - zatražena suglasnost od Općine Poličnik za objavu Javnog Poziva P-1/20. 
24. srpnja 2020. godine  - dobivena suglasnost od Općine Poličnik za objavu Javnog Poziva P-1/20. 
24. srpnja 2020. godine - održana 2. sjednica Upravnog vijeća ustanove Centar za razvoj i edukaciju 
Poličnik; 
Doneseni akti: 
Pravilnik o radu Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik, 
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama radnika Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik, 
Pravilnik o zakupu poslovnih prostora Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik, 
Cijenik usluga Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik, 
Odluk o o imenovanju Povjerenstva za  provođenje javnih poziva za zakup poslovnih prostora 
Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik. 
 
28. srpnja 2020. godine – Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 32. sjednici donijelo je Odluku o 
davanju suglasnosti na Statut Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik („Službeni glasnik 
Općine Poličnik“ broj: 14/20, 05/20). 
30. srpnja 2020. godine - zatražena suglasnost Općinskog načelnika Općine Poličnik na donesene 
akte Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik na 2. sjednici Upravnog vijeća. 
30. srpnja 2020. godine - objavljen Javni poziv za zakup poslovnih prostora P-1/20 kao i  Javni poziv 
za iskaz interesa za ostale sadržaje Centra, u Zadarskom i Jutarnjem listu, na web stranici Centra, na 
web stranici Općine, Oglasnim pločama te na svim društvenim mrežama Centara (Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, Snapchat). 
31. srpnja 2020. godine - Zavod za Javno zdravstvo Zadar iskazalo je interes za Kemijski i 
Mikrobiološki laboratorij. 
11. kolovoza 2020. godine  - pristigla samo jedna Ponuda po objavljenom Javnom pozivu za zakup 
poslovnih prostora P-1/20 (Bambi i Roko) – kuhinja. 
17. kolovoza 2020. godine  - Povjerenstvo za zakup Zapisnik o javnom otvaranju ponuda po 
objavljenom Javnom pozivu za zakup poslovnih prostora P-1/20. 
18. kolovoza 2020. godine   -      Povjerenstvo za zakup sastavilo je Zapisnik o pregledu ponuda 
po Javnom pozivu za zakup poslovnih prostora P-1/20. 
19. kolovoza 2020. godine - upis u Registar korisnika proračuna; RKP broj: 51351; (FINA - Financijska 
agencija, Sektor servisa za državu / Centar podrške sustavu riznice, Odjel operativne podrške sustavu 
državne riznice). 
28. kolovoza 2020. godine - uoči Dana Općine Poličnik, u poslovnoj zoni Grabi u Poličniku, uz 
pridržavanje propisanih epidemioloških mjera, svečano je službeno otvoren Naš  Centar za razvoj i 
edukaciju Poličnik uz obred blagoslova kojeg je predvodio župnik don Damir Juričin. Simboličnim 
presijecanjem vrpce Centar su otvorili ministrica poljoprivrede Marija Vučković, saborska zastupnica  
Grozdana Perić, zadarski župan Božidar Longin i općinski načelnik Davor Lončar. 
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03. rujna 2020. godine   -      poslani akti doneseni na Sjednicama Upravnog vijeća Ministarstvu 
gospodarstva i održivog razvoja na Nadzor zakonitosti akata. 
15. rujna 2020. godine   -  Aluflexpack novi d.o.o. - Zahtjev za privremeno korištenje multimedijalne 
dvorane. 
15. rujna 2020. godine   -  Zadra nova - Zahtjev za privremeno korištenje multimedijalne dvorane 
18. rujna 2020. godine   -   zatražena suglasnost od Općine Poličnik za objavu Javnog Poziva P-
2/20. 
21. rujna 2020. godine   -  dobivena suglasnost od Općine Poličnik za objavu Javnog Poziva P-1/20. 
21. rujna 2020. godine - u Multimedijalnoj dvorani Našeg Centra za razvoj i edukaciju Poličnik 
započelo je održavanje fokus grupa u svrhu izrade „Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027.“ 
Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ovlaštena je za koordinaciju i 
izradu „Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027.“  
Plan razvoja Zadarske županije temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za 
Zadarsku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata 
strateškog planiranja. 
22. rujna 2020. godine   - Upravno vijeće Centara - Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća.  
24. rujna 2020. godine   - objavljen Javni poziv za zakup poslovnih prostora P-2/20 kao i  Javni poziv 
za iskaz interesa za ostale sadržaje Centra, u Zadarskom listu, na web stranici Centra, na web stranici 
Općine, Oglasnim pločama te na svim društvenim mrežama Centara (Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn, Snapchat).   
24. rujna 2020. godine - održana 3. sjednica Upravnog vijeća ustanove Centar za razvoj i edukaciju 
Poličnik; 
Doneseni akti: 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora  iz Javnog poziva P-1/20. 
28. rujna 2020. godine – Ugovor HP – Hrvatska pošta – poštanske usluge. 
28. rujna 2020. godine – JANTAR - Zahtjev za privremeno korištenje – praktikum. 
02. listopada 2020. godine – priprema dokumentacije FINA certifikati, e-račun za državu, primanje i 
slanje e-računa, digitalno potpisivanje. 
05. listopada 2020. godine – aktivacija uređaja i preuzimanje digitalnih FINA certifikata. 
08. listopada 2020. godine – Zadarska županija – prijekt EDIC Zadar  - Zahtjev za privremeno 
korištenje – multimedijalne dvorane 
13. listopada 2020. godine – BAMBI I ROKO, zajednički obrt za ugostiteljstvo, OIB: 85004899853, 
Suvl. Branimir Kovačević, OIB: 85004899853 i Roko Zdrilić, OIB: 68080279446, Ulica Vile Velebita 35, 
Gornji Poličnik - UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA  Br. 1/20 – poslovni prostor - 
ukupne površine od 25,1 m², kuhinja. 
14. listopada 2020. godine –Pčelarska udruga Velebit Centar - Zahtjev za privremeno korištenje – 
multimedijalne dvorane 
15. listopada 2020. godine – Gryphus security services - Ponuda za zakup poslovnog prostora po 
objavljenom javnom pozivu P-2/20. 
15. listopada 2020. godine – Gryphus security services - Ponuda za zakup poslovnog prostora po 
objavljenom javnom pozivu P-2/20. 
19. listopada 2020. godine – Lag Bura - Zahtjev za korištenje multimedijalne dvorane. 
21. listopada 2020. godine - održana je 20. sjednica Županijske skupštine  u Našem Centru za razvoj i 
edukaciju Poličnik, na kojoj se raspravljalo o 40 točaka dnevnog reda, uz  poštivanje svih 
epidemioloških preporuka. 
21. listopada 2020. godine – Zapisnik o javnom otvaranju ponuda po objavljenom javnom pozivu P-
2/2020. 
21. listopada 2020. godine – Zapisnik o pregledu ponuda po objavljenom javnom pozivu P-2/2020. 
28. listopada 2020. godine – Gryphus security services  - Zamolba za zamjenu ureda br. 5 za br.6. 
28. listopada 2020. godine – KREIRAN I PREDAN KVARTALNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA 
ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK za razdoblje od  01.01.  – 30.09.2020.  
 
28. listopada 2020. godine -  Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća. 
30. listopada 2020. godine -  4. sjednica Upravnog vijeće Centara: 
Doneseni akti: 
1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća, 
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2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora  iz Javnog poziva P-
2/20, 
3. Izmjene i dopune Pravilnika o zakupu poslovnih prostora, 
4. Izvješće o radu Centra za razvoj i edukaciju za Poličnik  od 01. siječnja -  30. lipnja 2020. god. 
5. Plan i program rada Centra za razvoj i edukaciju  Poličnik u 2021. godini,  
6. Financijski plan Centra za razvoj i edukaciju za Poličnik  za 2021. godinu,   
02. studenog 2020. godine -  Dostava akata sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centara  - Općinskom 
vijeću Općine Poličnik. 
02. studenog 2020. godine  -  Ministarstvu poljoprivrede - upućen ZAHTJEV ZA 
REGISTRACIJU OBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM    ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA. 
12. studenog 2020. godine  - Ministarstvo poljoprivrede  - dostavilo Izvod iz Upisnika registriranih 
objekata u poslovanju s hranom životinjskog porijekla. 
04. prosinca 2020. godine  - Aluflexpack novi d.o.o. - Zahtjev za privremeno korištenje multimedijalne 
dvorane. 
08. prosinca 2020. godine  - potpisan UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI radi stavljanja u funkciju 
kemijsko-mikrobiološkog laboratorija Centra za edukaciju i razvoj između Općine Poličnik, Centra za 
razvoj i edukaciju Poličnik  i Zavoda za javno zdravstvo Zadar. 
09. prosinca 2020. godine  - Gryphus security services - Ugovor o zakupu br. 02/20 –  
09. prosinca 2020. godine  -  Gryphus security services Ugovor o zakupu br. 03/20 - ured br.6. 
09. prosinca 2020. godine   - Aluflexpack novi d.o.o. - Zahtjev za privremeno korištenje multimedijalne 
dvorane- 
 
DJEČJI VRTIĆ „ZVONČIČ“ – POLIČNIK 
 
ORGANIZACIJA RADA: 
Tijekom ljeta tj. polovicom lipnja svake godine ustanova počinje s dežurstvima jednog objekta zbog 
smanjenog broja djece i ekonomskih razloga. 
Ljetno dežurstvo u dječjem vrtiću „Zvončić“ započelo je u matičnom  objektu Poličnik – od 15. lipnja do 
21. srpnja 2020. god., nakon toga dežurstvo se nastavilo u Područnom objektu u Murvica– Briševo  od 
22. srpnja do 31. kolovoza 2020. god.  
Područni objekt Zvončica bio je zatvoren od 16. lipnja do početka nove pedagoške godine 
 
Prosječan boj djece tijekom ljetnih mjeseci : 
Lipanj 2020: 50 
Srpanj 2020: 20 
Kolovoz 2020: 10 
Za istu djecu usluge su se naplaćivale sukladno Mjerilima tj. po danima provedenim u ustanovi. 
 
Pedagoška godina 2020./21. započela je od 02. rujna 2020. godine 
Broj i raspored djece po vrtićima i skupinama i ime odgojitelja u novoj pedagoškoj godini 2020./2021.; 

 
      OBJEKT 

 
ODGOJNE SKUPINE 

 
ODGOJITELJI 

 
BROJ 
DJECE 

MATIČNI OBJEKT POLIČNIK 

Matični         objekt JASLIČKA SKUPINA 
(1 - 3 godine) 

Mirjana Marinović 
Tanja Čačić 

 
16 

Matični 
Objekt 

SREDNJA SKUPINA 
(3 – 5 GODINA) 

Sendi Šušić 
Meri Kevrić 

 
25 

Područni objekt 
ZVONČICA 

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA 
(5 - 6 godina) 

Antonia Kovačević 
Ana Paić 

 
     21 

Područni objekt 
ZVONČICA 

PREDŠKOLSKA SKUPINA 
(djeca u godini pred polazak u školu) 

Josipa Buljat 
 

 
9 

PODRUČNI OBJEKT MURVICA- BRIŠEVO 

Područni objekt JASLIČKA SKUPINA 
(1 – 3 godine) 

Marijana Huljev 
Marijana Brkić 

16 
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Područni objekt STARIJA SKUPINA 
(4– 6 godina) 

Ivana Knežević 
Jadranka Paić 

26 

Područni objekt PREDŠKOLSKA SKUPINA 
(djeca u godini pred polazak u školu) 

        Josipa Štrkalj 
 

2 
 

Matični i područni 
objekti 

 
UKUPAN BROJ DJECE 
 

 
115 

 
Program predškole započeo je s radom 16. studenog 2020. godine i uključuje svu djecu koja se 
nalaze u godini pred upis u osnovnu školu i koja nisu polaznici programa vrtića a nalaze se na 
području Općine Poličnik. Kraći program predškole provodi se svakim radnim danom u 
poslijepodnevnim satima i to u područnom objektu Murvica/Briševo od 13:00 do 15:00 sati, a u 
područnom objektu „Zvončica“ u Poličniku od 15:30 do 17:30 sati. 
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u navedenom razdoblju nismo imali jer 
je za vrtiće trajala obustava istog ( natječaji raspisani ali nisu realizirani) 
Nova pedagoška godina započela je 02.rujna 2021 god te su prije početka pedagoške godine svi 
djelatnici i roditelji upoznati sa protokolima i načinima rada u uvjetima COVID – 19 epidemije  : 
UPUTE  ZA POČETAK PEDAGOŠKE GODINE 2020./2021 
Rad u dječjem vrtiću  (dalje u tekstu: ustanova) u sadašnjim epidemiološkim uvjetima, uz poštovanje 
ovih uputa, smatra se jednako sigurnim za djecu/učenike i zaposlenike kao rad od kuće, odnosno 
ostanak kod kuće kada nisu na snazi mjere potpunog zatvaranja. 
Važno je da roditelji/skrbnici: 
da ne dolaze u pratnji djeteta/učenika ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna 
temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa,grlobolja, proljev, 
povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-
19, 
da ne dovode dijete/učenika u ustanovu ukoliko: 
– ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, 
poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje) 
– ima izrečenu mjeru samoizolacije 
– imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19. 
Ulazak i izlazak iz dječjeg vrtića 
Ustanova vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju 
(ovlašteno osoblje uključuje: djecu/učenike, osoblje, pomoćno i administrativno osoblje, ostalo osoblje 
kojem je odobren ulazak; 
( neovlašteno osoblje uključuje roditelje/skrbnike,neupisanu braću/sestre djecu/učenike, drugo osoblje 
koje nije nužno za rad ustanove). 
Evidencija ulazaka i izlazaka mora se obaviti na adekvatan način da se ne stvaraju grupiranja na 
ulazu ( RAZMAK OD 2 M) 
Evidenciju ulazaka i izlazaka vodi odgojitelj svaki zasebno za svoju odgojnu skupinu na obrascima 
ustanove ( evidencija ulazaka/ temperature za neovlaštene osobe) 
Roditelj ili druga osoba u pratnji dovodi dijete do garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi 
Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi  u vrtić na način da održava razmak od najmanje 1,5 m a 
po mogućnosti 2 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke na ulazu, prolazi preko dez-
barijere, te izbjegava zadržavanje i grupiranje u ustanovi. Malo duže zadržavanje (oko 15 
minuta) moguće je samo kod prilagodbe djeteta na novu sredinu ( Roditelji novoupisane djece) 
Roditelji dosadašnjih korisnika usluga ne ulaze u ustanovu, već predaju dijete odgojitelju na ulazu 
U pratnji djeteta/učenika uvijek je samo jedna odrasla osoba. 
Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta obavezno u ustanovi nosi masku te bez maske ne može ući u 
ustanovu, već dijete preuzima djelatnik ispred ulaza u ustanovu. 
Dijete  ulazi tako da odlazi do garderobe, obuva papuče, skida jaknu te pere ruke sapunom i vodom 
prije ulaska u sobu 
Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom tijekom radnog vremena 
Roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu te u slučaju 
povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju ravnatelju ustanove i 
izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. 
Djeci rane i predškolske dobi preporuka je da svaki dan prije odlaska u ustanovu 
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roditelj u djetetovu bilježnicu upiše vrijednost izmjerene temperature kod djeteta. 
Bilježnicu roditelj/dijete donosi sa sobom u ustanovu, a odgojitelj svakodnevno provjerava. 
Kod sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu te kod pojave akutnih simptoma zarazne bolesti (npr. 
kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) neophodno je djetetu 
u dječjem vrtiću ili školi izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako djeca/učenici razviju simptome COVID-19 
tijekom boravka u ustanovi, odgojitelji/učitelji odmah obavještavaju roditelje/staratelja, koji u najkraćem 
roku trebaju doći po dijete i evidentiraju isto u pedagškoj dokumentaciji skupine 
Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, odmah treba pozvati roditelja te dijete izolirati 
u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja. 
 
KALENDAR AKTIVNOSTI ( SKRAĆENI) 
LISTOPAD: 
 
Obilježen međunarodni dan starijih osoba 
Obilježen Dječji tjedan u svim objektima od 05.10.2020.- 09.10.2020 
Svjetski dan zaštite životinja 
Dan neovisnosti 
Dani kruha 
 
STUDENI :  
 
Obilježen Dan ljubaznosti 
Proslavili smo 3.rođendan područnog objekta Zvončica  
Međunarodni dan tolerancije ( poštujmo različitosti) 
Obilježili smo dan sjećanja u svim objektima 
 
PROSINAC:  
 
Sklopovi aktivnosti uz vrijeme Došašća 
 
Održane sjednice odgojiteljskih vijeća i točke dnevnog reda 
27. kolovoza 2020 godine 
   GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA 2019/20 GOD 
   PLAN I PROGRAM RADA ZA 2020/21 GOD 
   GODIŠNJA ZADUŽENJA ZA DJELATNIKE 
   PREZENTIRANJE UPUTA HZJZ I MINISTARSTVA ZA POČETAK RADA 
   SKRAĆENE UPUTE ZA DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ 
   RAZNO 
   
Održane dolje navedene  E- sjednice Upravnog vijeća s točkama  dnevnog reda: 
 
14.09.2020  
Dnevni red: 
1.Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice 
         2. Godišnje izvješće o radu za 209/20 pedagošku godinu 
        3. Godišnji Plan i program rada  za 2020/21 pedagošku godinu 
        4. Odluka o raspisivanju natječaja na određeno puno radno vrijeme do 15 .06.2021 
        5. Finacijsko izvješće Dječjeg vrtića Zvončić od 01.siječnja do 30.lipnja 2020 godine 
        5. Razno 
16.10.2020: 
Dnevni red: 
Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Odluka o izboru djelatnika po natječaju 
3. Prijedlog Financijskog Plana za 2021 
4. Razno  
 
28.10.2020 
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Dnevni red: 
1.Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Odluka o  raspisivanju natječaja za 2 izvršitelja na određeno vrijeme do 31.05.2021 godine 
3. Razno  
 
16.11.2020 
Dnevni red: 
Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Odluka o  izboru djelatnika po natječaju od 30.10.2020  za 2 izvršitelja na određeno vrijeme do 
31.05.2021 godine 
3. Razno  
 
30.12.2020 
Dnevni red: 
Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Odluka o  raspisivanju natječaja  za odgojitelja  pripravnikana određeno vrijeme 
3. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 
4. Plan nabave za 2021 
5.Razno 
 
U navedenom razdobju na žalost nismo imali komunikacijskih roditeljskih sastanaka i radionica za 
djecu i roditelje. 
Odgojitelji su nastojali svojim radom i trudom olakšati djeci boravak u ustanovi u novom – normalnom 
okruženju. 
Moram naglasiti da od početka pedagoške godine tj, od rujna 2020 godine dolaznost djece u ustanovu 
je gotovo 90 %. 
Savjesnim i odgovornim ponašanjem roditelja i djelatnika  u smislu pridržavanja svih epidemioloških 
mjera i uputa  ustanova je redovito radila u navedenom razdoblju , te je troje djelatnika koristilo mjeru 
izolacije kao kontakti , a dvoje djece je bilo zaraženo covidom 19 kao kontakti svojih roditelja. 
 
Financiranje programa: 
 
 U smislu financijskih parametara vrtić uredno podmiruje sve svoje obveze , te u tom smislu do sada 
nismo imali poteškoće 
Nadamo se nastavku rada u duhu dobre suradnje s osnivačem kao i do sada te se radujemo 
planovima proširenja naših objekata : Područnog objekta Murvica- Briševo i područnog objekta 
Zvončica. 
 
 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POLIČNIK 
Turistička zajednica Općine Poličnik je počela sa službenim radom 01.01.2015.godine. Osnovana je 
sa ciljem promidžbe i poboljšanja turističkih kapaciteta, te poticanja i koordinacije aktivnosti za 
poboljšanje općih uvjeta boravka turista na području općine Poličnik. 
Sukladno Zakonom i Statutom propisanim zadaćama i ovlastima, direktorica Turističkog ureda TZO 
Poličnik (u daljnjem tekstu: Zajednica) je obavljala slijedeće poslove: 
zastupala Zajednicu; 
organizirala i rukovodila radom i poslovanjem Turističkog ureda  
organizirala provođenje odluka Turističkog vijeća i provođenje zadataka utvrđenih Programom rada za 
2020.g.; 
obavljala stručne i administrativne poslove u svezi sa pripremanjem sjednica tijela Zajednice u 
suradnji sa predsjednikom Zajednice; 
organizirala obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi sa izradom i izvršavanjem akata 
tijela Zajednice; 
organizirala obavljanje pravnih, financijskih, knjigovodstvenih, kadrovskih i općih poslova te vođenje 
evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice; 
organizirala izradu analiza, informacija i drugih materijala za potrebe tijela Zajednice; 
organizirala obavljanje turističko-informativnih poslova i rada Turističkog ureda 
osiguravala namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici; 
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usklađivala materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda te obavljala i druge poslove utvrđene 
Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice  
 
Program rada s financijskim planom za 2020.g. izvršen je sukladno planu, uz određena odstupanja 
koja su, zajedno sa detaljnim prikazom realiziranih aktivnosti direktorice i Turističkog ureda, prikazana 
u financijskim izvještajima. 
Uzrok većih odstupnja je situacija uzrokovana pandemijom korona virusa ( Covid 19), koji je pogodio 
sve sfere gospodarstva, pa je tako uvelike utjecao i na turizam. 
 
Turistička zajednica je svake godine organizator i suorganizator raznih sportskih i kulturno-zabavnih 
manifestacija, no ove godine zbog preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zbog veliko rizika 
od zaraze nije bilo organizacije istih, a sve u svrhu sprječavanja širenja virusa (COVID 19). 
 
Iznajmljivači: 
Pod turističku zajednicu  Općine Poličnik zaključno sa 31. prosinca 2020. spada  99 obveznika u E- 
visitor sustavu. 
Na 99 obveznika je evidentirano  sa 573 glavna ležaja.  
U razdoblju od 01.srpnja do 31.prosinca 2020.g. ostvareno je 1 387 dolazaka turista i 13 956  noćenja, 
dok je u istom  periodu prošle godine ostvareno 2 058 dolazaka i 16 988 noćenja. 
Ovo je razdoblje u kojem je bila ekspanzija Covid 19 virusa, te je s obzirom na to i na činjenicu da su 
granice većine zemalja bile zatvorene vidljiv pad broja dolazaka i noćenja gostiju u odnosu na isto 
razdoblje prošle godine. 
Interes za bavljenje ovom djelatnošću kao dodatnim izvorom prihoda raste svakim danom, ljudi  
postaju svjesniji blagodati ovog ruralnog kraja, te se sve više odlučuju na preinaku starina u kuće za 
odmor, kao i na gradnju novih objekata za bavljenje turizmom.  
 
Boravišna pristojba 
Boravišna pristojba se kod većine iznajmljivača plaća paušalno, i računi se izdaju za mjesece srpanj, 
kolovoz i rujan te su time naplaćuje boravišna pristojba za sve goste u tim smještajnim jedinicama bez 
obzira koliko ih bilo u toku cijele godine. 
Zbog cjelokupne situacije je ove godine plaćanje boravišne pristojbe bilo prilagođeno, pa su 
iznajmljivačima računi na državnoj razini umanjeni za 50%, što je izazvalo manjak priljeva turističkim 
zajednicama od planiranog. 
U razdoblju od 01.srpnja  2020. do 31.prosinca  2020.g. je naplaćeno ukupno 16 548, 70 kn. 
Paušalni iznos po glavnom ležaju za Općinu Poličnik je 350,00 kn, no kao što je navedeno, zbog 
situacije uzrokovane Covid 19 virusom, taj iznos je smanjen za 50% za ovu sezonu i naplata je počela 
kasnije u odnosu na prošle godine. 
 
Članarina:  
 
Sve pravne ili fizičke osobe koje u turističkoj općini imaju svoje sjedište ili podružnicu , pogon ili objekt 
u kojem se pruža usluga, a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, 
usluga u turizmu, ili bavljenja s turizmom neposredno povezanih djelatnosti obvezne su  plaćati 
turističku članarinu nadležnoj turističkoj zajednici. 
Većina obveznika turističku članarinu uplaćuje redovno i do 31.prosinca 2020.g. na račun TZO 
.Poličnik je uplaćeno ukupno  70 831, 85 kn . 
 
Projekt „ WELCOME“ 
Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja 
obiteljskog smještaja. Radi se o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja 
konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se privatno iznajmljuju.  
Privatni smještaj na ovim prostorima odlikuje briga o gostu, susretljivost, obiteljsko ozračje boravka 
kod domaćina te lojalnost gostiju koji upravo zbog prethodno navedenih karakteristika spojenih s 
prirodnim i stvorenim atrakcijama borave u obiteljskom smještaju Općine Poličnik. 
Ovim projektom želimo unaprijediti ponudu obiteljskog smještaja Općine Poličnik i pomoći 
iznajmljivačima u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti. 
Ciljevi i očekivani učinci projekta " Welcome ": 
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povećanje kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja, 
postizanje bolje tržišne prepoznatljivosti, 
pojačana promidžba, 
specijalizacija prema različitim ciljnim skupinama, 
stvaranje značajne strateške prednosti i preduvjeta za produženje sezone. 
 
Za ove iznajmljivače su se izradile nove web stranice i promo materijali, te postavile nove tabele koje 
imaju samo iznajmljivači u ovom projektu, a služe kao prepoznatljiv dokaz posebne kvalitete 
obiteljskog smještaja. 
Na području Zadarske županije ukupno 11 objekata je zadovoljilo visoke kriterije ulaska u klub 
dodatne kvalitete obiteljskog smještaja, a od tih 11, 9 ih je bilo iz Općine Poličnik. 
Zahvaljujući ulasku u klub kvalitete, dvoje iznajmljivača je u suradnji sa TZO Poličnik ostvarilo pravo 
na beskamatne kredite iz projekta Welcome koji će poslužiti poboljšanju kvalitete smještaju istih. 
 
E- visitor edukacije 
Od 01.01.2016.g. na snagu je stupio novi Pravilnik o načinu i vođenju popisa turista te o obliku i 
sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15). 
Sukladno ovom Pravilniku prijava i odjava gostiju u Hrvatskoj se sada vrši isključivo putem 
jedinstvenog informacijskog sustava eVisitor.  
Sustav eVisitor je web aplikacija koja je za korisnike besplatna. Dostupna je putem interneta bez 
potrebe za instaliranjem na računalo. 
 
Obveznici postupanja po ovom Pravilniku su sve pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja, 
odnosno svi iznajmljivači na području Republike Hrvatske te će prijavu i odjavu turista obavljati putem 
izravnog pristupa sustavu eVisitor. 
Zbog toga su od početka godine do sada u uredu TZO Poličnik organizirane individualne edukacije za 
iznajmljivače da bi im se ukazalo na sve promjene te da bi ih se pripremilo za sezonu za prijave i 
odjave gostiju koje su im obveza, međutim za informatički nepismene iznajmljivače i za one koji nisu u 
mogućnosti to sami raditi,  TZO Poličnik će i dalje umjesto njih taj posao odrađivati. 
 
Web stranica 
Sukladno sa novom marketinškom kampanjom TZ zadarske županije i lokalne turističke zajednice se 
marketinški priklanjaju novim trendovima, tako je i TZO Poličnik radi i dalje na novoj web platformi. 
Plaćen je fotograf koji je cijelu 2020. godinu obilazio Općinu Poličnik i bilježio najljepše kadrove koji će 
biti iskorišteni u svrhu promocije cijele Općine Poličnik. 
 
 
ZAKLJUČAK 
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje srpanj-prosinac  2020. 
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 2019. 
godine. 
Pozivamo vijećnike Općine Poličnik, predsjednike i članove Mjesnih odbora i sve mještane da kad god 
imaju potrebu, nekakav prijedlog ili problem, da nam se obrate kako bismo zajednički pokušali 
rješavati naše probleme i ostvariti naše planove. 
Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima u općinskoj upravi, političkim strankama koje participiraju 
u Općinskom vijeću Općine Poličnik zahvaljujem na povjerenju, razumijevanju, pomoći  i suradnji.  
 
Općinski Načelnik 
Davor Lončar 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na   39. sjednici održanoj   15. ožujka 2021. godine, na 

temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18 i 

110/18)   i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“  broj 

02/18, 03/18, 15/18 i 03/20)      d o n o s i 

 

 

 

Z  A K L J U Č A K  

 

 

 

I.  

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa  održavanja komunalne infrastrukture za 2020.           godinu i 

čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

 

II.  

Ovaj zaključak stupa na snagu  8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Poličnik“. 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

 

Predsjednik 

Darijo Buljat 

 

 

 

           

KLASA: 363-01/19-01/8 

URBROJ:  2198/06-09/01-21-3 

Poličnik,   15. ožujka 2021. godine 
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Izvješće o izvršenju 

programa održavanja komunalne infrastrukture 

za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

Ovim Izvješćem određuje se izvršenje održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na 

području općine Poličnik za sljedeće komunalne djelatnosti: 

  Plan Rebalans Izvršeno 

1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 705.000,00 kn 705.000,00 kn 760.297,86 kn 

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 

CESTA 

680.000,00 kn 833.000,00 kn 963.415,48 kn 

3. ODRŽAVANJE  I UREĐIVANJE JAVNIH 

POVRŠINA 

395.000,00 kn 421.200,00 kn 441.485,77 kn 

4. ODRŽAVANJE GROBLJA 150.000,00 kn 100.000,00 kn 0 kn 

5. POSLOVI DEZINFEKCIJE, 

DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 

90.000,00 kn  115.000,00 kn 134.550,50 kn 

6. PRIGODNO UKRAŠAVANJE 50.000,00 kn  50.000,00 kn 48.036,88 kn 

7.  ODVODNJA- ODRŽAVANJE 

PROČISTAČA OTPADNIH VODA  

150.000,00 kn 0 kn 0 kn 

8. ODRŽAVANJE ČISTOĆE – JAVNE 

POVRŠINE 

250.000,00 kn 280.000,00 kn 316.571,72 kn 

 UKUPNO: 2.470.000,00 kn 2.504.200,00 kn 2.664.358,21 kn 

 

Programom iz stavka  1. ovog članka utvrđuje se : 

a) Opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, 

b) Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, sa naznakom izvora 

financiranja.  

Članak 2. 

Planirana i utrošena  sredstva: 

 Plan Rebalans Izvršeno 

OPIS PRIHODE VRIJEDNOST U KN VRIJEDNOST U KN VRIJEDNOST U KN 

Prihod od komunalne naknade 1.155.000,00 kn 1.009.200,00 kn 953.373,55 kn 

Prihod od poreza 165.000,00 kn 190.000,00 kn 298.533,01 kn 

Prihod od nefinancijske imovine 210.000,00 kn 340.000,00 kn  

Prihod od prodaje zemljišta 900.000,00 kn 950.000,00 kn 1.412.451,65 kn 

Prihod od posebne namjene - 

ostali 

40.000,00 kn 15.000,00 kn 0 kn 

UKUPNO 2.470.000,00 kn 2.504.200,00 kn 2.664.358,21 kn 

 

 

Članak 3. 

Planirana i utrošena  sredstva: 

1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 
a) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se:  upravljanje, održavanje objekata i 

uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz 

naselja i nerazvrstanih cesta, troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova javne 

rasvjete, zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena žarulja, grla i  prigušnica. 
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Pod utroškom električne energije podrazumijevaju se troškovi električne energije za javnu 

rasvjetu. 

Pod materijalom za održavanje javne rasvjete podrazumijeva se sav potrošni materijal 

potreban za  javnu rasvjetu. 

Zamjenom dotrajalih rasvjetnih tijela novima koje zadovoljavaju norme propisane Zakonom o 

svjetlosnom onečišćenju.  Predviđaju se svjetiljke razvih tipova. U naselju Briševo,  Dračevac  

Ninski,  Murvica Donja  i Suhovare zamjena  od po 30 rasvjetnih tijela, u naselju Lovinac 

zamjena 20 rasvjetnih tijela, u naselju Murvica Gornja i Visočane od po 25 rasvjetnih tijela, u 

naselju Poličnik Gornji  i Rupalj  zamjena od po 15  rasvjetnih tijela i u naselju Poličnik 

zamjena 40 rasvjetnih tijela. 

b) Planirana i utrošena  sredstva: 

 Plan Rebalans Izvršenje 

trošak električna energija 550.000,00 kn 550.000,00 kn 551.916,73 kn 

usluge održavanja javne 

rasvjete 

130.000,00 kn 130.000,00 kn 92.435,50 kn 

materijal za održavanje javne 

rasvjete 

25.000,00 kn   25.000,00 kn 115.945,63 kn 

UKUPNO: 705.000,00 kn  705.000,00 kn 760.297,86 kn 

IZVOR:    

Prihod od poreza 25.000,00 kn 25.000,00 kn 115.945,63 kn 

Prihod od komunalne 

naknade  

130.000,00 kn 130.000,00 kn 92.435,50 kn 

Prihod od prodaje zemljišta 550.000,00 kn 550.000,00 kn 551.916,73 kn 

 

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

a) Pod održavanjem nerazvrstanih površina podrazumijeva se održavanje površina koje se 

koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, kao što su 

asfaltirani i makadamski putovi, trgovi, igrališta i seoske ceste,  a koje nisu razvrstane u 

smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste. 

Obuhvaća održavanje, rekonstrukciju, te zimsku službu na prometnicama i pojasu uz  

prometnice u Općini Poličnik sukladno Zakonu o cestama  i Odluci o nerazvrstanim cestama 

Općine Poličnik. Cilj provedbe mjere je poboljšati kvalitetu i opremljenost prometnica, te na 

taj način povećati sigurnost i protočnost prometa.  Održavanje nerazvrstanih cesta utvrditi će 

se neposrednim uvidom tijekom  godine, a odnositi će se na: 

- sanaciju i popravak nerazvrstanih cesta, sanaciju bankina, čišćenje slivnika, čišćenje 

odvodnih jaraka i sanacija propusta, 

- prometna signalizacija (nabava prometnih znakova, iscrtavanja vertikalne signalizacije, 

nabava prometnih ogledala) 

- označavanje pješačkih prijelaza 

- održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima podrazumijeva čišćenja od snijega i leda 

površina nerazvrstanih cesta, nogostupa, parkirališta i drugih javnih površina 

- sanacija poljskih putova (poljskih i ostalih putova) šljunkom uz planiranje i ravnanje, a 

radovi se izvršavaju prema potrebi i shodno stanju oštećenja pojedinog puta. Cilj je građanima 

omogućiti lakši pristup do poljoprivrednih površina i nasada. 

b) Planirana i utrošena  sredstva: 

 Plan Rebalans Izvršenje 

održavanje  lokalnih puteva  250.000,00 kn 300.000,00 kn 362.973,11 kn 
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održavanje  poljskih puteva 300.000,00 kn 400.000,00 kn 474.345,77 kn 

materijal za održavanje lokalnih 

prometnica i puteva 

100.000,00 kn 100.000,00 kn 88.184,10 kn 

prometni znakovi i usporivači prometa 30.000,00 kn  33.000,00 kn 37.912,50 kn 

UKUPNO: 680.000,00 kn 833.000,00 kn 963.415,48 kn 

IZVOR:    

Prihod od komunalne naknade 380.000,00 kn 433.000,00 kn 489.069,71 kn 

Prihod od prodaje zemljišta 300.000,00 kn 400.000,00 kn 474.345,77 kn 

    

 

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

a) Pod održavanjem  javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih površina. Pod 

javnim površinama podrazumijeva se: zelene površine, pješačke staze, pješačke zone,  

otvoreni odvodni kanali, dječja igrališta, javne prometne površine itd. 

Pod redovnim čišćenjem javnih površina podrazumijeva se i čišćenje smeća sa divljih 

odlagališta prema ukazanoj potrebi te odvoz krupnog otpada, bojanje i zamjena košarica za 

smeće, čišćenje i  održavanje autobusnih stanica, nabavka sadnog materijala za zelene 

površine te održavanje  postojećih sadnica, redovno košenje trave, popravak asfaltnog plašta 

javnih površina, održavanje  javnih klupa i dr. 

 

 

b) Planirana i utrošena  sredstva: 

 

4. ODRŽAVANJE GROBLJA  

a) pod održavanjem groblja podrazumijeva se čišćenje, košnja raslinja i uređenje staza i 

zelenih površina, građevinsko održavanje objekata -  građevina (manji građevinski i obrtnički 

radovi) u svim grobljima u vlasništvu Općine Poličnik i održavanje mrtvačnica i odvoz smeća 

sa groblja. Redovito održavanje i uređenje Spomenika palim hrvatskim braniteljima. 

b) Planirana i utrošena  sredstva: 

  

 Plan Rebalans Izvršenje 

Održavanje groblja i mrtvačnica 150.000,00 kn 100.000,00 kn 0 kn 

 Plan Rebalans Izvršenje 

održavanje poslovnih zona   150.000,00 kn  340.000,00 kn 386.189,15 kn 

odvoz smeća 15.000,00 kn 20.000,00 kn 16.461,32 kn 

održavanje autobusnih stajališta  60.000,00 kn 0 kn  

Održavanje bunara 100.000,00 kn 26.200,00 kn 26.179,05 kn 

Parkovne klupe za javne površine  40.000,00 

kn 

15.000,00 kn 12.656,25 kn 

Sanacija divljih odlagališta 30.000,00 kn 20.000,00 kn 0 kn 

UKUPNO: 395.000,00 kn 421.200,00 kn 441.485,77 kn 

IZVOR:    

Prihod od nefinancijske imovine 210.000,00 kn 340.000,00 kn 0 kn 

Prihod od komunalne naknade 95.000,00 kn 66.200,00 kn 55.296,62 kn 

Prihod od prodaje zemljišta 50.000,00 kn 0 kn 386.189,15 kn 

Prihodi za posebne namjene – ostali 40.000,00 kn 15.000,00 kn 0 kn 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 03/21   

16.ožujka 2021.          Godina  XVII 

34 
 

UKUPNO: 150.000,00 kn 100.000,00 kn 0 kn 

IZVOR:    

Prihod od komunalne naknade 150.000,00 kn 100.000,00 kn 0 kn 

    

    

      

5. POSLOVI DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 

a) Radovi obuhvaćaju dvije deratizacije (uništavanje miševa i štakora) i  dezinsekcije 

(larvicidnu  javnih voda i dvije adulticidne), deratizacije će se obaviti u proljeće i jesen 

antikoagulantim rodenticidima, a  dezinsekcije  tijekom proljeća (larvicidna) i ljeta 

(adulticidne). 

Veterinarsko higijeničarska služba obuhvaća uklanjanje leševa životinja sa javnih površina. 

b) Planirana i utrošena  sredstva: 

 

 Plan Rebalans Izvršenje 

Izvođenje radova 75.000,00 kn 75.000,00 kn 92.865,50kn 

Zbrinjavanje životinja 15.000,00 kn 40.000,00 kn 41.685,00 kn 

UKUPNO: 90.000,00 kn 115.000,00 

kn 

134.550,50 kn 

IZVOR:    

Prihod od poreza 90.000,00 kn 115.000,00 

kn 

134.550,50 kn 

 

6. PRIGODNO UKRAŠAVANJE 

a) prigodno ukrašavanje obuhvaća radove na ukrašavanju svih naselja  u Općine Poličnik što 
podrazumijeva ukrašavanje i osvjetljavanje, odnosno postavu, održavanje i uklanjanje 
dekoracije svjetlećim elementima na stupove javne rasvjete, drveće, fasade i druge javne 
površine na području Općine Poličnik za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. 

b) Planirana i utrošena  sredstva: 

 Plan Rebalans Izvršenje 

Izvođenje radova 50.000,00 kn 50.000,00 kn 48.036,88 kn 

UKUPNO: 50.000,00 kn 50.000,00 kn 48.036,88 kn 

IZVOR:    

prihod od poreza 50.000,00 kn 50.000,00 kn 48.036,88 kn 

 

7. ODVODNJA – ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH 

VODA 

Pod odvodnjom podrazumijevaju se poslovi održavanja zatvorenog kanalizacijskog sistema, 

čišćenje taložnice. 

Održavanje pročistača otpadnih voda obuhvaća radove na održavanju komunalnog uređaja 

koji se nalazi na području poslovne zona Grabi, a shodno odredbama Zakona o vodama. O 

navedenoj djelatnosti potrebno  je donijeti Odluku o odvodnji otpadnih voda na području 

Općine Poličnik.  

b) Planirana i utrošena  sredstva: 

 Plan Rebalans Izvršenje 

Izvođenje radova 150.000,00 kn 0 kn 0 kn 

UKUPNO: 150.000,00 kn 0 kn 0 kn 
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IZVOR:    

prihod od komunalne naknade 150.000,00 kn 0 kn 0 kn 

 

 

 

8. ODRŽAVANJE ČISTOĆE – JAVNE POVRŠINE 

Održavanje čistoće u dijelu koji se  odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaća slijedeće 

radove: skupljanje otpadaka sa javnih površina, skupljanje i odvoz lišća sa javnih površina, 

sakupljanje i uklanjanje grana otpalih zbog vremenskih nepogoda, košenje trave i njeno 

uklanjanje sa javnih površina. 

b) Planirana i utrošena  sredstva: 

  Plan Rebalans Izvršenje 

Izvođenje radova 250.000,00 kn 280.000,00 kn 316.571,72 kn 

UKUPNO: 250.000,00 kn 280.000,00 kn 316.571,72 kn 

IZVOR:    

Prihod od komunalne naknade 250.000,00 kn 280.000,00 kn 316.571,72 kn 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj  39. sjednici održanoj    15. ožujka 2021. 

godine, na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 

68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 

Poličnik“, broj 02/18, 03/18, 15/18 i 03/20) d o n o s i 

 

 

 

Z  A K L J U Č A K  

 

 

I.  

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa  gradnje objekata i uređaja  komunalne  

infrastrukture za 2020. godinu, koje čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

 

II.  

Ovaj zaključak stupa na snagu  8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Poličnik“. 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

 

           Predsjednik 

 

                                                                                                                                Darijo Buljat 

 

 

 

 

 

 

            

KLASA: 361-01/19-01/2 

URBROJ:  2198/06-09/01-21-3 

Poličnik,  15. ožujka 2021. godine 
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Izvješće o izvršenju 

programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture 

za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

Ovim Izvješćem određuje se izvršenje  programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Poličnik  i to: 

 Plan Rebalans Izvršenje 

Izgradnja groblja 330.000,00 kn 50.000,00 kn 55.282,75 kn 

izgradnja nogostupa 200.000,00 kn 100.000,00 kn 69.411,25 kn 

izgradnja poljskih puteva 50.000,00 kn 0 kn 0 kn 

izgradnja i asfaltizacija 

nerazvrstanih cesta 

845.000,00 kn 442.000,00 kn 1.280.308,73 kn 

izgradnja javne rasvjete 410.000,00 kn 495.000,00 kn 580.405,50 kn 

Izgradnja vodovodne mreže 1.400.000,00 kn 1.348.000,00 kn 1.624.264,11 kn 

Izgradnja infrastrukture u 

građevinskim zonama 

1.500.000,00 kn 788.750,00 kn 788.750,00 kn 

Izrada projekte dokumentacije 645.000,00 kn 335.000,00 kn 532.943,75 kn 

UKUPNO: 5.380.000,00 kn 3.558.750,00 kn 4.931.366,09 kn 

 

Članak 2. 

Planirana i utrošena  sredstva: 

 

 Plan Rebalans Izvršenje 

Opis prihoda Vrijednost u kn Vrijednost u kn Vrijednost u kn 

Opis prihoda Vrijednost u kn Vrijednost u kn  

Prihodi od prodaje zemljišta 1.620.000,00 kn 1.653.750,00 kn 1.777.166,09 kn 

Prihodi od komunalnog doprinosa 750.000,00 kn 242.000,00 kn 407.942,75 kn 
Prihodi od poreza 0 kn 0 kn 0 kn 

Prihodi od komunalne naknade 1.640.000,00 kn 1.180.000,00 kn 2.288.558,06 kn 

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.150.000,00 kn 63.000,00 kn 62.698,41 kn 

Prihodi za posebne namjene 20.000,00 kn 0 kn 0 kn 

Kapitalne pomoći iz županijskog 

proračuna 

200.000,00 kn 420.000,00 kn 395.000,78 kn 
 

UKUPNO: 5.380.0000,00 kn 3.558.750,00 kn 4.931.366,09 kn 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 3. 
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Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini iz članka 1. ove odluke 

odnosi se na: 

1. Izgradnja groblja 
 Plan Rebalans Izvršenje 
Opis Vrijednost u kn Vrijednost u kn Vrijednost u kn 

Groblje Poličnik Gornji – izvlaštenje 

zemljišta 

130.000,00 kn 0 kn 0 kn 

Izgradnja ogradnog zida groblja u Poličniku 

– II faza 

200.000,00 kn 50.000,00 kn 0 kn 

Proširenje groblja u POličniku – 1. faza 0 kn 0 kn 55.282,75 kn 

Ukupno: 330.000,00 kn 50.000,00 kn 55.282,75 kn 

Izvor:    

Prihod od komunalne naknade  330.000,00 kn 50.000,00 kn 55.282,75 kn 

    

    

    

 

2.  Izgradnja nogostupa 
 Plan Rebalans Izvršenje 
Opis Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Izgradnja nogostupa u Murvici 50.000,00 kn 50.000,00 kn 0 kn 

Izgradnja nogostupa  Murvica Gornja – Poslovna 

zona Grabi 

100.000,00 kn 50.000,00 kn 49.792,50 kn 

Izgradnja nogostupa  u Visočanima 50.000,00 kn 0 kn 19.618,75 kn 

Ukupno: 200.000,00 kn      100.000,00 kn 69.411,25 kn 

Izvor:    

Prihod od komunalne naknade 200.000,00 kn 100.000,00 kn 69.412,25 kn 

 

3. Izgradnja poljskih puteva 
 Plan Rebalans Izvršenje 
Opis Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Izgradnja poljskih puteva u naseljima  50.000,00 kn 0 kn 0 kn 

Ukupno: 50.000,00 kn 0 kn 0 kn 

Izvor:    

Izvor od komunalne naknade 50.000,00 kn 0 kn 0 kn 

 

4.  Izgradnja i asfaltizacija nerazvrstanih cesta  
 Plan Rebalans Izvršenje 
Opis Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Asfaltizacija nerazvrstanih cesta  u Dračevacu 

Ninskom  

75.000,00 kn 33.000,00 kn 32.450,03 kn 

Asfaltizacija  nerazvrstanih cesta u Murvici 200.000,00 kn 0 kn 0 kn 
Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Murvici Gornjoj  150.000,00 kn 0 kn 0 kn 
Asfaltizacija  nerazvrastanih cesta u Poličniku 100.000,00 kn 0 kn 417.633,69 kn 
Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Suhovarima  50.000,00 kn 0 kn 0 kn 
Asfaltizacija  nerazvrastanih cesta u Visočanima 50.000,00 kn 0 kn 0 kn 
Asfaltizacija  nerazvrastanih cesta u Briševu 50.000,00 kn 0 kn 0 kn 
Uređenje ulaza u Poličnik I. faza 100.000,00 kn 109.000,00 kn 108.350,17 kn 
Rekonstrukcija mosta u BRIŠEVU – zaseok Malte, 70.000,00 kn 150.000,00 kn 138.069,84 kn 
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Kožuli 

Asfaltizacija  nerazvrastanih cesta u Lovincu 0 kn 150.000,00 kn 583.805,00 kn 
Ukupno: 845.000,00 kn 442.000,00 kn 1.280.308,73 kn 
Izvor:    
Prihod od  komunalnog doprinosa 350.000,00 0 kn  
Prihod od  komunalne naknade 495.000,00 442.000,00 kn 1.280.308,73 kn 
    
    
    
    
    
    

 

5.  Izgradnja javne rasvjete 

 

6. Izgradnja vodovodne mreže 

 

7. Izgradnja infrastrukture u poslovnim/stambenim zonama 

 Plan Rebalans Izvršenje 
Opis Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Izgradnja javne rasvjete u Briševu  50.000,00 kn 130.000,00 kn 128.927,49 kn 

izgradnja javne rasvjete u Dračevacu Ninskom 50.000,00 kn 0 kn 0 kn 

izgradnja javne rasvjete u Murvici 50.000,00 kn 80.000,00 kn 157.735,25 kn 

izgradnja javne rasvjete u Poličniku  70.000,00 kn 50.000,00 kn 80.768,39 kn 

izgradnja javne rasvjete u  Ruplju  50.000,00 kn 50.000,00 kn 0 kn 

izgradnja javne rasvjete u  Suhovarima 50.000,00 kn 61.000,00 kn 89.631,28 kn 

izgradnja javne rasvjete u Visočanima 50.000,00 kn 124.000,00 kn 123.343,09 kn 

Izgradnja javne rasvjete u Lovincu 20.000,00 kn 0 kn 0 kn 

Izgradnja javne rasvjete u Gornjem Poličniku 20.000,00 kn 0 kn 0 kn 

Ukupno: 410.000,00 kn 495.000,00 kn 580.405,50 kn 

Izvor:    

Prihod od komunalne naknade 290.000 395.000,00 kn 499.637,11 kn 

Prihod od prodaje zemljišta 120.000 100.000,00 kn 80.768,39 kn 

 Plan Rebalans Izvršenje 
Opis Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Vodovodne mreža Murvica 150.000,00 kn 400.000,00 kn 395.000,78 kn 

Vodovodne mreža Briševo 50.000,00 kn 20.000,00 kn 0 kn 

Vodovodne mreža Poličnik 150.000,00 kn 100.000,00 kn 258.917,22 kn 

Vodovodne mreža Suhovare 50.000,00 kn 63.000,00 kn 62.698,41 kn 

Rekonstrukcija glavnog vodovodnog pravca Lovinac 1.000.000,00 kn 765.000,00 kn 907.647,70 kn 

Ukupno: 1.400.000,00 kn 1.348.000,00 kn 1.624.264,11 kn 

Izvor:    

Prihod od komunalne naknade 150.000,00 kn 100.000,00 kn 258.917,22 kn 

Prihod od prodaje zemljišta 1.000.000,00 kn 765.000,00 kn 907.647,70 kn 

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 50.000,00 kn 63.000,00 kn 62.698,41 kn 

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 200.000,00 kn 420.000,00 kn 395.000,78 kn 

    

    

 Plan Rebalans Izvršenje 
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8. Projektna dokumentacija 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni 

Mazija JI 

1.000.000,00 kn 0 kn 0 kn 

Izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni  

Murvica 

500.000,00 kn 0 kn 0 kn 

Izgradnja komunalne infrastrukture u Stambenoj 

zoni Grabi (struja) 

0 kn 788.750,00 kn 788.750,00 kn 

Ukupno: 1.500.000,00 kn 788.750,00 kn 788.750,00 kn 

Izvor:    

Prihod od prodaje zemljišta 500.000,00 kn 788.750,00 kn 788.750,00 kn 

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.000.000,00 kn 0 kn 0 kn 

    

 Plan Rebalans Izvršenje 
Opis Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Projektna dokumentacija – Lokalna cesta Poličnik – 

Suhovare (Centar za gospodarenje otpadom) 

50.000,00 kn 167.000,00 kn 171.250,00 

Projektna dokumentacija – Lokalna cesta Poličnik – 

Visočane (Centar za gospodarenje otpadom) 

250.000,00 kn 0 kn 0 kn 

Projektna dokumentacija – Groblje Poličnik Gornji 25.000,00 kn 5.000,00 kn 4.375,00 kn 

Projektna dokumentacija – Poslovna Zona Grabi 100.000,00 kn 0 kn 0 kn 

Projektna dokumentacija – nosivi zid groblje 

Poličnik 

20.000,00 kn  0 kn 0 kn 

Projektna dokumentacija – komunalna infrastruktura  

- Stambena zona Grabi 

100.000,00 kn 88.000,00 kn 87.318,75 kn 

Projektna dokumentacija – komunalna infrastruktura  

- Poslovna zona Mazija JI 

100.000,00 kn 75.000,00 kn 270.000,00 kn 

Ukupno: 645.000,00 kn 335.000,00 kn 532.943,75 kn 

Izvor:    

Prihod od komunalne naknade 125.000,00 kn 93.000,00 kn 125.000,00 kn 

Prihod od  komunalnog doprinosa 400.000,00 kn 242.000,00 kn 407.942,75 kn 

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 100.000,00 kn 0 kn 0 kn 

Prihod za posebne namjene 20.000,00 kn 0 kn 0 kn 
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 Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 39. sjednici održanoj 15. ožujka 

2021. godine, na temelju članka 32. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine 

Poličnik 02/18, 03/18, 15/18, 03/20)  d o n o s i  

 

 

Izvješće o izvršenju 

Financijskog plana i Programa javnih potreba u školstvu Općine Poličnik 

u 2020. godini 

  

I. 

 

Ovim Izvješćem određuje se izvršenje Financijskog plana i programa javnih potreba u 

školstvu Općine Poličnik u 2020. godini. 

 

II. 

 

Sredstva iz Proračuna Općine Poličnik osigurana su na slijedeće programe:   

 

 

Programi Plan Rebalans Izvršenje 
Osnovnoškolsko obrazovanje- 

Sufinanciranje udžbenika 

100.000,00 kn 85.000,00 kn 84.537,41 

Srednjoškolsko obrazovanje- 

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 

80.000,00 kn 40.000,00 kn 54.986,65 

Visokoškolsko obrazovanje- 

stipendije studentima 

      330.000,00 kn      260.000,00 kn 222.000,00 

Donacije školama 50.000,00 kn 0.000,00 kn 0,00 

UKUPNO:  560.000,00 kn 385.000,00 kn 361.524,06 

                     

 

III. 

 

Ukupno je za financiranje javnih potreba u Općini Poličnik za školstvo u 2020. godini u 

Proračunu Općine Poličnik planirano 385.000,00 kuna te je izvršeno 361.524,06 kn. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

      Predsjednik  

                            Dario Buljat 

 

 

 

KLASA:  602-01/19-01/3 

URBROJ: 2198/06-01-21-3 

Poličnik, 15.  ožujka 2021. 
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   Općinsko  vijeće Općine Poličnik na svojoj 39. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. 

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

02/18, 03/18, 15/18, 03/20)  d o n o s i  

 

Izvješće o izvršenju 

Financijskog plana i Programa javnih potreba u kulturi Općine Poličnik 

u 2020. godini 

  

I. 

Ovim Izvješćem određuje se izvršenje Financijskog plana i Programa javnih potreba u kulturi 

Općine Poličnik u  2020. godini na području Općine Poličnik. 

 

II. 

 

Sredstva iz Proračuna Općine Poličnik osigurana su na slijedeće programe:   

 

    

Programi Plan Rebalans Izvršenje 

Rad KUD-a ''Carza'' iz Poličnika 25.000,00 kn  5.000,00 kn 5.000,00 

Rad klape ''Koporan'' 25.000,00 kn 0,00 kn  0,00 

Pjevačka skupina ''Slavuji iz ravnih kotara'' 10.000,00 kn 0,00 kn 0,00 

Održavanje smotri i manifestacija    50.000,00 kn                    0,00 kn 0,00 

Pomoć župama i crkvama 35.000,00 kn 35.000,00 kn 0,00 

Uređenje okoliša župne crkve u Poličniku 30.000,00 kn 0,00 kn 0,00 

Gradska knjižnica Zadar-Bibliobus 0.000,00 kn 

 

5.000,00 kn 5.000,00 

UKUPNO 175.000,00 kn 45.000,00 kn 10.000,00 

 

 

                                                                          III. 

 

 

Ukupno je za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Poličnik u 2020. godini u 

Proračunu Općine Poličnik planirano 45.000,00 kuna te je izvršeno 10.000,00 kuna. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

      Predsjednik  

                            Dario Buljat 

 

KLASA:  612-01/19-02/3                               

URBROJ: 2198/06-01-21-3 

Poličnik, 15. ožujka 2021. godine 
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Općinsko  vijeće Općine Poličnik na svojoj 39. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. 

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

02/18, 03/18, 15/18, 03/20)  d o n o s i  

 

Izvješće o izvršenju 

Financijskog plana i Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Poličnik 

    u 2020. godini 

  

I. 

Ovim Izvješćem određuje se izvršenje Financijskog plana i programa Općine Poličnik za 

socijalnu skrb u 2020. godini na području Općine Poličnik. 

 

II. 

Sredstva iz Proračuna Općine Poličnik osigurana su na slijedeće programe:   

 

 

          III. 

Ukupno je za financiranje programa socijalne skrbi u Općini Poličnik u 2020. godini u 

Proračunu Općine Poličnik planirano 560.000,00 kuna te je izvršeno 523.209,60 kn. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

      Predsjednik  

                            Dario Buljat 

 

KLASA: 550-02/19-02/3 

URBROJ: 2198/06-01-21-3 

Poličnik, 15. ožujka 2021. godine 

 Plan Rebalans Izvršenje 

Opis Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Novorođena djeca 150.000,00 kn 150.000,00 kn 140.000,00 

Jednokratne novčane pomoći 100.000,00 kn 100.000,00 kn 99.131,56 

Troškovi ogrijeva 25.000,00 kn 20.000,00 kn 19.950,00 

Troškovi stanovanja 15.000,00 kn 15.000,00 kn 6.016,94 

Donacije Dječjem vrtiću Latica 30.000,00 kn 60.000,00 kn 55.200,00 

Sufinanciranje školske marende  20.000,00 kn 20.000,00 kn 22.490,00 

Prehrana socijalno ugroženih osoba 30.000,00 kn 25.000,00 kn 29.668,61 

Pomoć kućanstvima u naravi 50.000,00 kn 70.000,00 kn 82.411,29 

Pomoć u izvanrednim situacijama 50.000,00 kn 50.000,00 kn 29.966,20 

Pomoć pri studiranju- jednokratne 

novčane pomoći 

10.000,00 kn 0,00 kn 0,00 

Donacija-Neurorazvojna terapija 

Nikola Vranić 

        8.000,00 kn                0,00 kn 0,00 

Sufinanciranje programa Pomoć u 

kući ( prehrana)- Dom Zemunik 

       36.000,00 kn       50.000,00 kn 38.375,00 

UKUPNO:  524.000,00 kn 560.000,00 kn 523.209,60 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 39. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. 

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

02/18, 03/18, 15/18, 03/20)  d o n o s i  

 

 

Izvješće o izvršenju 

Financijskog plana i programa javnih potreba u športu Općine Poličnik 

                                                           u 2020. godini 

 

I. 

 

Ovim Izvješćem određuje se izvršenje Financijskog plana i programa Općine Poličnik u 

sportu u 2020. godini. 

 

II. 

 

Sredstva iz Proračuna Općine Poličnik osigurana su na slijedeće programe:   

 Plan Rebalans Izvršenje 

Opis Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

Vrijednost u 

kunama 

MNK Murvica                                                10.000,00 kn 10.000,00 kn 10.000,00 

MNK Briševo 10.000,00 kn 10.000,00 kn 10.000,00 

MNK Sveti Ante Visočane 10.000,00 kn 5.000,00 kn 10.000,00 

MNK Dassiado 10.000,00 kn 10.000,00 kn 10.000,00 

MNK Samba 10.000,00 kn 10.000,00 kn 10.000,00 

MNK Grusi 10.000,00 kn 10.000,00 kn 10.000,00 

MNK Rupalj 10.000,00 kn 15.000,00 kn 15.000,00 

MNK Deportivo la Murvica 10.000,00 kn 10.000,00 kn 10.000,00 

MNK Futsal klub Suhovare - 12.500,00 kn 12.500,00 

MNK Lovinac 1421 - 10.000,00 kn 10.000,00 

NK Dragovoljac     395.000,00 kn     348.500,00 kn  355.000,00 

MFK Super chiks 15.000,00 kn 15.000,00 kn 15.000,00 

NK Murvica 75.000,00 kn 18.000,00 kn 33.000,00 

Boćarski klub Rupalj 25.000,00 kn 26.000,00 kn 29.500,00 

BSK Dračevac Ninski 0,00 kn 0,00 kn 5.000,00 

Atletski klub Sveti Ante 10.000,00 kn 10.000,00 kn 0,00 

Turniri u čast poginulim braniteljima 30.000,00 kn 12.000,00 kn 0,00 

Kuglački klub Poličnik 98 15.000,00 kn 8.000,00 kn 13.000,00 

Abeceda sporta ABC 15.000,00 kn 0,00 kn 0,00 

NK Abeceda sporta 30.000,00 kn 30.000,00 kn 35.000,00 

Pikado klub Murvica 5.000,00 kn 2.000,00 kn 2.000,00 

Pikado klub ''Lav Murvica'' 5.000,00 kn 0,00 kn 0,00 

Sportska zajednica Zadarske županije 20.000,00 kn 0,00 kn 0,00 

Rekonstrukcija malonogometnog 

igrališta u Murvici 

500.000,00 kn 0,00 kn 0,00 

Rekonstrukcija malonogometnog 60.000,00 kn 0,00 kn 0,00 
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III. 

Ukupno je za financiranje javnih potreba u sportu u Općini Poličnik u 2020. godini u 

Proračunu Općine Poličnik planirano 572.000,00 kuna te je izvršeno 595.000,00 kn. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

      Predsjednik  

                            Dario Buljat 

 

 
KLASA:  620-01/19-01/4 

URBROJ: 2198/06-01-21-3 
Poličnik, 15. ožujka 2021.godine  

 

 

                                                                                                                     

 

 

  

 

 

 

                                                                                          

                                      

 

 

  

 

 

 

               

  

 

igrališta u Visočanima 

Rekonstrukcija malonogometnog 

igrališta u Dračevcu Ninskom 

60.000,00 kn 0,00 km 0,00 

Ukupno:  680.000,00 kn 572.000,00 kn 595.000,00 
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Općinsko  vijeće Općine Poličnik na svojoj 39. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. 

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

02/18, 03/18, 15/18, 03/20)  d o n o s i  

 

 

Izvješće o izvršenju 

Financijskog plana i programa javnih potreba udruga Općine Poličnik 

 u 2020. godini 

  

I. 

 

Ovim Izvješćem određuje se izvršenje Financijskog plana i programa Općine Poličnik za 

udruge u 2020. godini na području Općine Poličnik. 

 

II. 

 

Sredstva iz Proračuna Općine Poličnik osigurana su na slijedeće programe:   

 

 

                                                                                                    

   III. 

Ukupno je za financiranje javnih potreba za udruge u Općini Poličnik u 2020. godini u 

Proračunu Općine Poličnik planirano 115.000,00 kuna te je izvršeno 76.920,00 kn. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

      Predsjednik  

                            Dario Buljat 

KLASA:  007-01/19-01/1 

URBROJ: 2198/06-01-21-3 

Poličnik, 15. ožujka 2021. godine 

Programi Plan Rebalans Izvršenje 

Udruga Maslinara 10.000,00 kn 5.000,00 kn 5.000,00 

Udruga Žena Općine Poličnik 10.000,00 kn 5.000,00 kn 2.500,00 

Udruge iz Domovinskog rata         20.000,00 kn 0,00 kn 0,00 

Udruga umirovljenika 10.000,00 kn 0,00 kn 0,00 

Političke stranke 50.000,00 kn 25.000,00 kn 0,00 

Pomoć zdravstvenim ustanovama 30.000,00 kn 50.000,00 kn 49.420,00 

Donacije Dobrovoljnim davaocima 

krvi Poličnik 

5.000,00 kn 0,00 kn 0,00 

Ostale donacije udrugama 

( Hrvatski crveni križ i Hrvatska 

gorska služba spašavanja) 

40.000,00 kn 30.000,00 kn 20.000,00 

UKUPNO: 175.000,00 kn 115.000,00 kn 76.920,00 
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Općinsko  vijeće Općine Poličnik na svojoj 39. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. 

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

02/18, 03/18, 15/18, 03/20)  d o n o s i  

 

 

Izvješće o izvršenju 

Financijskog plana i Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Poličnik 

u 2020. godini 

  

I. 

 

Ovim Izvješćem određuje se izvršenje Financijskog plana i Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju Općine Poličnik u 2020. godini. 

 

II. 

 

Sredstva iz Proračuna Općine Poličnik osigurana su za sufinanciranje rada Dječjeg vrtića 

''Zvončić'' u iznosu:   

 

 

PROGRAM PLAN REBALANS IZVRŠENJE 

Sufinanciranje rada 

Dječjeg vrtića 

''Zvončić'' 

2.300.000,00 kn 2.300.000,00 kn 1.902.963,84 

Proširenje zgrade DV 

Zvončić-objekt 

Murvica-Briševo 

2.000.000,00 kn                0,00 kn 0,00 

 

 

  III. 

 

Ukupno sufinanciranje rada Dječjeg vrtića ''Zvončić'' u 2020. godini u Proračunu Općine 

Poličnik planirano je 2.300.000,00 kuna te je izvršeno 1.902.963,84 kuna. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

      Predsjednik  

                            Dario Buljat 

 

 

 

KLASA: 601-01/19-01/4 

URBROJ:  2198/06-01-21-3 

Poličnik, 15. ožujka 2021. godine 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA  ŽUPANIJA 

 

 

OPĆINA  POLIČNIK 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 

Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 39.  sjednici održanoj dana  15. ožujka 2021. 

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

broj 02/18, 03/18, 15/18 i 3/20) donosi 

 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja 

Poslovne zone Grabi P-I Poličnik 

 

Članak 1.  

 

U obrazloženju Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Grabi P-I Poličnik  (Službeni glasnik 

Općine Poličnik “ 10/13) u dijelu koji se odnosi na ''Energetska i telekomunikacijska 

infrastruktura'' pod točkom c) ''Solarna elektrana – Površine za ugradnju fotonaponskih 

modula'' mijenja se postojeći tekst i sada glasi:  

 

 ’’Planom su predviđene 3 građevne čestice: PI-1, PI-2  i PI-3, koje se mogu i spajati  za 

izgradnju  sunčanih  elektrana. Snaga i broj trafostanica bit će određena projektnom 

dokumentacijom sukladno pravilima struke i i posebnim uvjetima HEP-a.’’ 

 

Članak 2.  

 

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

Poličnik''.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

Predsjednik 

                                                                                            Darijo Buljat 

 

                                   

KLASA: 350-03/11-01/02 

URBROJ: 2198/06-01-21-29 

Poličnik,  15. ožujka 2021.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA  ŽUPANIJA 

 

 

OPĆINA  POLIČNIK 
OPĆINSKO VIJEĆE  

Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 39.  sjednici održanoj dana 15. ožujka 2021. 

godine na temelju  članka 32. Statuta Općine Poličnik (‘’Službeni glasnik Općine Poličnik’’ 

broj 02/18, 03/18, 15/18 i 3/20) donosi 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja 

Poslovne zone Grabi P-II Poličnik 

 

Članak 1.  

U obrazloženju Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Grabi P-II  Poličnik (''Službeni 

glasnik Općine Poličnik br 10/13) u dijelu koji se odnosi na ''Energetska i telekomunikacijska 

infrastruktura'' pod točkom a) ''Solarne elektrane – Površine za ugradnju fotonaponskih 

modula'' mijenja se postojeći tekst i sada glasi:  

 

 ’’Planom je predviđeno 11 građevinskih čestica koje se mogu i spajati  za izgradnju  

sunčanih  elektrana. Snaga i broj trafostanica bit će određena projektnom dokumentacijom 

sukladno pravilima struke i i posebnim uvjetima HEP-a.’’ 

 

Članak 2.  

U obrazloženju Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Grabi P-II Poličnik u dijelu koji se 

odnosi na ''Energetska i telekomunikacijska infrastruktura'' pod točkom b) ''TS 10(20)/04 kV'' 

mijenja se postojeći tekst i sada glasi:  

 

''Planom je predviđeno 11 građevinskih čestica koje se mogu i spajati  za izgradnju  sunčanih  

elektrana, a snaga i broj trafostanica bit će određena projektnom dokumentacijom sukladno 

pravilima struke i i posebnim uvjetima HEP-a.’’ 

 

Članak 3.  

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

Poličnik''.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

                                   

KLASA: 350-03/11-01/03 

URBROJ:  2198/06-01-21-27 

Poličnik,  15. ožujka 2021.  

 
Predsjednik 

 Darijo Buljat 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 03/21   

16.ožujka 2021.          Godina  XVII 

50 
 

Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj  39. sjednici održanoj dana   15. ožujka 

2021.        godine, na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

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

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

Poličnik" 02/18, 03/18, 15/18 i 03/20) d o n o s i 

 

 

 

 

O D L U K U 

 

 

 

I.  

D a j e   s e  prethodna  s u g l a s n o s t  na  Prijedlog  Odluke o upisu djece u  

Dječji vrtić Zvončić za pedagošku godinu 2021/2022 (KLASA: 601-02/21-04/01,                                                               

URBROJ: 2198/06-05-01-08-3  od   02.03.2021. godine) od strane Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića „Zvončić“,  koja se prilaže istom i čini sastavni dio ove odluke. 

 

 

 

 

II.  

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

Općine Poličnik“. 

 

 

 

                                               OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK 

                                                                                                                  Darijo Buljat            

             

           

KLASA: 601-02/21-02/3 

URBROJ:  2198/06-01-21-2 

Poličnik,  15.  ožujka  2021. 
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Temeljem čl 3.Pravilnika o Upisu Dječjeg vrtića»Zvončić»,čl.50. Statuta  Dječjeg vrtića 

«Zvončić»-Poličnik,te čl.35.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(N.N.br.10/97,107/07,94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Zvončić» uz prethodnu 

suglasnost Općinskog vijeća (KLASA:_______________,URBROJ:_________________)  na 

sjednici održanoj ________________  god donijelo je        

 

PRIJEDLOG 

ODLUKU 

O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ «ZVONČIĆ» ZA PEDAGOŠKU GODINU 

2021./2022 

 

 

 

Prijave za UPIS djece u Dječji vrtić «Zvončić»- Poličnik za pedagošku godinu 2021/2022 

provodit će se  

 

od 03. svibnja  2021 do 14. svibnja 2021. God - radnim danom od 9.00 – 12.00 sati u 

matičnom objektu u Poličniku. 

 

 

I.VRSTE PROGRAMA 

 

    Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao: 

 

1.redoviti cjelodnevni 10 - satni program  

 

2.redoviti poludnevni 5,5 satni program 

 

3.kraći obvezni  program predškole ( za djecu u godini pred polazak u školu) 

 

 

 

II. UVJETI UPISA 

 

    

Uz zahtjev za upis djeteta  u redovite programe roditelj odnosno skrbnik prilaže: 

 

 1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih  

 2. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja 

            3. Potvrdu pedijatra da je dijete zdravo i da smije pohađati vrtić 

 4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članaka 5., 6. i 7.     

               Pravilnika o upisu 
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III. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI 

 

Način ostvarivanja prednosti pri upisu reguliran je čl.4., čl.5, čl.6., čl.7., čl.8. i čl 20. 

Pravilnika o upisu , te su roditelji dužni priložiti svu potrebnu dokumentaciju kojom 

dokazuju svoje pravo: 

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata, 

- za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja (ispis o radno 

pravnom statusu Zavoda za mirovinsko osiguranje) 

- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem - potvrda poslodavca o zaposlenju 

roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom 

kućanstvu,  

- za dijete samohranog zaposlenog roditelja - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i 

dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku 

drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, 

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - 

rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez 

roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 

- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina 

rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana 

privola roditelja da  predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u 

maticama rođenih, 

- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili 

potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da gradska predškolska 

ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih, 

- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu, 

- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - relevantna dokumentacija 

za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta. 

 

 

 

Temeljem Pravilnika o upisu u Dječji vrtić «Zvončić» -Poličnik 

- pravo na upis u programe Dječjeg vrtića imaju djeca roditelja s prebivalištem na području 

Općine Poličnik, a ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se upisati i djeca 

roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina ,odnosno djeca roditelja koji 

nisu državljani Republike Hrvatske.  

 

 

 

 

 

 

Prednost pri upisu u redovite programe određuje Dječji vrtić prema kriterijima koji su 

regulirani Pravilnikom o upisu. 

 

IV. NAČIN PROVOĐENJA UPISA 
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Prijave za upis nove djece vršit će se u matičnom objektu u Poličniku. 

Obrazac za upis može se preuzeti u vrtićima ili sa web stranice vrtića :www.dv-zvoncic.hr 

 

 

- Temeljem prikupljenih prijava organizirat će se odgojne skupine, sukladno važećim 

standardima o odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi. 

 

-  Korisnici čija djeca nastavljaju koristiti usluge vrtića dužni su podmiriti 

dugovanja do kraja upisnog roka. 

Komisija za Upise u suradnji s Upravnim vijećem formirat će odgojne skupine 

sukladno karticama korisnika ,na kojima je razvidno podmirenje usluga vrtića. 

 

NAPOMENA: UKOLIKO  SE ZAPOČNE SA ADAPTACIJOM I PROŠIRENJEM  

KAPACITETA  PODRUČNOG OBJEKTA MURVICA- BRIŠEVO, DOSADAŠNJI 

KORISNICI /POLAZNICI BIT ĆE RASPOREĐENI  U DRUGE OBJEKTE  USTANOVE, 

DOK ĆE  NOVOUPISANA DJECA USLUGE POČETI KORISTITI NAKON 

OTVORENJA NOVOG OBJEKTA. 

 

 

 

V. IZNOSI NADOKNADA ZA USLUGE VRTIĆA PO KATEGORIJAMA 

 

Iznosi za plaćanje usluga regulirani su Mjerilima o plaćanju vrtića koje donosi osnivač 

Dječjeg vrtića. 

 

 

VI. REZULTATI  UPISA 

 

Temeljem Odluke  Komisije za upis djece ,  rezultati upisa objavit će se 30 dana po isteku 

roka za podnošenje prijava na web stranici, te oglasnoj ploči matičnog i područnih  objekata  

vrtića. 

 

 
Klasa:601-02/21-08/01                                                               Predsjednik Upravnog vijeća 

Urbroj:2198-06-05-21-4                                                              Marko Ćustić 

Poličnik, 18.veljače  2021  god                                                                                                         

                                                                                                      ____________________ 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj  39. sjednici održanoj dana   15. ožujka 

2021.        godine, na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

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

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

Poličnik" 02/18, 03/18, 15/18 i 03/20) d o n o s i 

 

 

 

 

O D L U K U 

 

 

 

I.  

D a j e   s e  prethodna  s u g l a s n o s t  na  Prijedlog  Pravilnika o uvjetima i načinu 

ostvarivanja  prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Zvončić  (KLASA: 601-02/21-04/01                                                              

URBROJ: 2198/06-05-01-08-2 od 02. ožujka 2021.) . 

 

 

 

 

II.  

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

Općine Poličnik“. 

 

 

 

                                               OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK 

                                                                                                                  Darijo Buljat            

             

           

KLASA: 601-02/21-02/4 

URBROJ:  2198/06-01-21-2 

Poličnik,  15. ožujka 2021. 
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 Na temelju članka 17. Statuta  Dječjega vrtića „Zvončić»“ Poličnik, Petra Krešimira IV,br 2 (u 

nastavku teksta: Dječji vrtić), te čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (Narodne 

novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića na _______ sjednici održanoj 

_______. godine,uz prethodnu suglasnost općinskog vijeća Općine Poličnik  donijelo je 

                                                                     

 

 

Pravilnik 

o uvjetima i načinu ostvarivanju prednosti pri upisu djece u  Dječji vrtić Zvončić 

Poličnik 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom  uređuje se postupak upisa djece u Dječji vrtić, način organiziranja i 

ostvarivanja programa predškolskog odgoja, naobrazbe i socijalne skrbi djece predškolske dobi 

te prava i obveze roditelja odnosno skrbnika djece – korisnika usluga u Dječjem vrtiću. 

 

Članak 2. 

 

 U Dječjem vrtiću ostvaruju se sljedeći programi za djecu predškolske dobi: 

 - redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 

skrbi djece predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti programi)  

            - U Vrtić se primaju predškolska djeca od navršenih 12 mjeseci života ( djeca koja 31. 

8. imaju najmanje 12 mjeseci) do polaska u Osnovnu školu. 

 - program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a za djecu s 

teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu, 

 

 Ovisno o mogućnostima i potrebama, vrtić može proširiti programe. 

 

 

 

II. UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 3. 

 

 Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi svake godine temeljem Odluke o upisu 

koja se objavljuje na mrežnim stranicama i na oglasnim pločama vrtića. U novu pedagošku 

godinu Vrtić upisuje onoliko dijece koliko je omogućeno nakon prelaska  djece iz jasličke 

skupine u stariju skupinu odnosno do popune postojećih kapaciteta Vrtića sukladno važećim 

pedagoškim standardom. 

 

 

 

Veći broj djece od broja utvrđenih posebnim mjerilima biti će upisano jedino uz suglasnost 

Osnivača, te ako je Osnivač prethodno osigurao uvjete za prihvat većeg broja djece. 
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Članak 4. 

 

 Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića imaju djeca roditelja s prebivalištem na 

području Općine Poličnik, a ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se 

upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina ,odnosno djeca 

roditelja koji nisu državljani Republike Hrvatske. 

 

Pravo na upis pod jednakim uvjetima imaju roditelji djece koji su zaposlenici javne 

ustanove Dječji vrtić Zvončić Poličnik. 

 

 

 

 

1. Prednost pri upisu u redovite programe 

 

Članak 5. 

 

Dječji vrtić je dužan sukladno svom kapacitetu organizirati  redovite programe 

predškolskog odgoja za djecu s prebivalištem na području Općine Poličnik, te osigurati prednost 

pri upisu u redovite programe na način utvrđen zakonom, odlukom osnivača i ovim Pravilnikom. 

Prednost pri upisu u redovite programe određuje se  prema sljedećim kriterijima: 

- dijete roditelja invalida Domovinskog rata   10 bodova 

- dijete oba zaposlena roditelja    10 bodova 

- dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem 10 bodova  

- dijete samohranog zaposlenog roditelja   20 bodova 

- dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja 

   ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi   10 bodova 

- dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece  1 bod za svako malodobno dijete 

- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu  1 bod 

- dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu  2 boda 

                 

 Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama 

ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova. 

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje komisija za 

upis djece Dječjeg vrtića na temelju procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i 

potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje Dječji vrtić može ponuditi. 

Ako stručni tim na temelju dokumentacije o specifičnim razvojnim i/ili zdravstvenim 

potrebama djeteta i inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece, uz 

nazočnost djeteta, ocijeni da se te potrebe ne mogu zadovoljiti u sklopu redovitog programa, 

komisija za upis djece odbit će zahtjev za upis djeteta u redoviti program i predložiti drugi 

odgovarajući program koji Dječji vrtić može ponuditi. 

Roditelj odnosno skrbnik djeteta je dužan dostaviti Dječjem vrtiću dokaze o 

činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu: 

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata, 

- za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja- elektronički 

zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje 
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- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem - potvrda poslodavca o zaposlenju 

roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom 

kućanstvu,  

- za dijete samohranog zaposlenog roditelja - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i 

dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku 

drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, 

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - 

rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez 

roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 

- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina 

rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana 

privola roditelja da  predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u 

maticama rođenih, 

- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili 

potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da gradska predškolska 

ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih, 

- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu, 

- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - relevantna dokumentacija 

za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta. 

 

Članak 6. 

 

 Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. 

O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje komisija za upis djece Dječjeg vrtića 

na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama 

djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje Dječji vrtić može ponuditi. 

Roditelj je dužan dostaviti Dječjem vrtiću nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili 

rješenje centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta, uz obvezu odazivanja 

na poziv Dječjeg vrtića radi davanja mišljenja stručnog tima o postojanju uvjeta za integraciju 

djeteta u redovite programe, uključivanje u posebnu odgojno-obrazovnu skupinu s posebnim 

programom za djecu s teškoćama u razvoju ili uključivanje u drugi odgovarajući program koji 

Dječji vrtić može ponuditi. 

 

Članak 7. 

 

 Djeca koja žive u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama ne podliježu 

postupku bodovanja. 

O upisu djeteta koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama 

odlučuje komisija za upis djece Dječjeg vrtića na temelju preporuke centra za socijalnu skrb i 

procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim 

programima i uvjetima koje Dječji vrtić može ponuditi. 

 

2. Program predškole 

Članak 8. 

  

 Program predškole obavezan je za svu djecu u godini pred polazak u školu. 

Program predškole integriran je u redoviti  program vrtića. 
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Obaveznik predškole koji ne pohađa vrtić,isti upisuje program predškole u najbližem vrtiću ili 

školi  njegovom mjestu stanovanja ukoliko isti provode program predškole. 

U slučaju da na određenom području nema dječjeg vrtića,odnosno škole koja provodi isti 

program,jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati prijevoz djece do najbližeg vrtića 

samo u slučaju kad je udaljenost do vrtića veća od 20 km. 

Djeca u godini pred polazak u školu ne podliježu bodovanju. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Posebni i drugi programi 

 

Članak 9. 

 

 Dječji vrtić može organizirati posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće programe te 

druge programe predškolskog odgoja u skladu s interesima i potrebama djece i zahtjevima 

roditelja i postojanju uvjeta u Dječjem vrtiću, uz suglasnost Osnivača. 

 

4. Postupak upisa 

 

Članak 10. 

 

 U skladu s Zakonom, u Dječjem se vrtiću svake godine objavljuje oglas za upis djece radi 

ostvarivanja programa predškolskog odgoja. 

 - utvrđuje vrijeme i uvjete upisa u zajedničkoj Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić 

 - dječji vrtić objavljuje detaljnije podatke o svim programima koje nudi Dječji vrtić  

 

Članak 11. 

 

 Roditelj odnosno skrbnik djeteta podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program 

Dječjeg vrtića u pravilu ako stanuje na području na kojem djeluje Dječji vrtić odnosno ako ima 

interes za izabrani program koji nudi Dječji vrtić. 

 Uz zahtjev za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik prilaže: 

  

1. Preslik rodnog lista  

2. Preslik osobnih iskaznica roditelja/ ili uvjerenje o prebivalištu 

3. Potvrda o procijepljenosti i obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu 

predškolskog djeteta prije upisa u Dječji vrtić (pedijatar) 

4. Potvrda o zaposlenosti roditelja – elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje 

  

 

5.Ostali dokazi   za ostvarenje prednosti pri upisu sukladno čl. 5., čl. 6    

     i čl. 7. ovog Pravilnika 
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Članak 12. 

 

Postupak upisa djece u programe Dječjeg vrtića provodi Komisija za upis djece (u 

nastavku teksta: Komisija) koju imenuje Upravno vijeće. 

Upravno vijeće imenuje predsjednika i dva člana Komisije iz reda odgojitelja i stručnih 

suradnika Dječjeg vrtića, na vrijeme od dvije godine. 

Komisija radi na sjednicama koje saziva predsjednik. 

Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Komisije. 

Komisija donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Komisije. 

 Komisija odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju 

rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene 

dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece, uz 

nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručno-razvojne službe, uz mogućnost 

konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje. 

O radu Komisije vodi se zapisnik. 

 Rad Komisije nadzire ravnatelj. 

 

 

 

 

Članak 13. 

 

Komisija je dužna u roku  od  mjesec dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za 

upis djece) objaviti rezultate upisa na oglasnim pločama u svim objektima Dječjeg vrtića sa 

sljedećim podacima: 

 - o prihvaćenim zahtjevima za upis djece, 

 - o odbijenim zahtjevima za upis djece, 

 - o slobodnim kapacitetima Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa. 

Komisija objavljuje rezultate upisa na način da upotrijebi inicijale djeteta s datumom rođenja. 

Ukoliko dijete ima iste inicijale i datum rođenja , pored će se objaviti i inicijali roditelja. 

 

Članak 14. 

 

 U roku iz prethodnog članka ravnatelj Dječjeg vrtića dužan je dostaviti osnivaču-Općina 

Poličnik: 

 - o broju zaprimljenih zahtjeva, 

 - o prihvaćenim zahtjevima za upis djece, 

 - o odbijenim zahtjevima za upis djece – s obrazloženjem, 

 - o raspoloživim kapacitetima Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa. 

 

 

Članak 15. 

 

 Roditelj odnosno skrbnik djeteta nezadovoljan rješenjem glede upisa ili rasporeda svojeg 

djeteta može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata 

upisa. 
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Članak 16. 

 

 O žalbama rješava Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu. 

 U radu Upravnog vijeća sudjeluje i predstavnik Komisije radi obrazloženja odluke 

Komisije Upravnom vijeću, ali bez prava odlučivanja. 

 Upravno vijeće po žalbi može: 

 - odbaciti žalbu kao nepravodobnu, 

 - odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Komisije, 

 - usvojiti žalbu i ukinuti odluku Komisije te samo donijeti odluku o upisu odnosno 

rasporedu djeteta ili pak vratiti Komisiji na ponovno odlučivanje. 

 Odluka Upravnog vijeća je konačna. 

 O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja odnosno skrbnika djeteta. 

 

Članak 17. 

 

 Nakon provedenog postupka upisa ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača o konačnom 

broju djece po skupinama. 

Članak 19. Članak 18. 

 

 Roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s 

Dječjim vrtićem u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije 

do 30. rujna tekuće godine. 

 

 

Djeca upisana slijedom oglasa započinju ostvarivati program od 1. rujna tekuće 

godine, ako drugačije nije utvrđeno odlukom osnivača ili ugovorom Dječjeg vrtića s 

roditeljem odnosno skrbnikom djeteta. 

 Prije početka ostvarivanja programa roditelj odnosno skrbnik dužan je dostaviti 

potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u dječji 

vrtić. 

 

Članak 20. 

 

 Djeca koja po oglasu nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prednosti, te se 

upisuju tijekom godine ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u odgojno-obrazovnim 

skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića (otvaranjem novih objekata, 

ustrojavanjem novih odgojno-obrazovnih skupina). 

 Ukoliko nema djece na listi prednosti ili se roditelj odnosno skrbnik djeteta ne 

odazove na obavijest Dječjeg vrtića o slobodnom mjestu za upis, u Dječji vrtić se mogu 

tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji odnosno skrbnici nisu sudjelovali u postupku za 

prijem djece po oglasu. 

 

Ukoliko se tijekom godine djeca s liste čekanja tj. iz prethodnog upisnog roka ne upišu u 

vrtić, u sljedećem upisnom roku ostvaruju prednost prvenstva upisa pod istim uvjetima 

 

- Prednost prvenstva ostvaruju kandidati koji su predali zahtjeve unutar upisnog roka iz 

prethodne godine, na način da ostvaruju 1 dodatni bod 

- Vrtić zadržava pravo provjere podataka dostavljenih u upisnoj dokumentaciji 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 03/21   

16.ožujka 2021.          Godina  XVII 

61 
 

 

 

III. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA  

      KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 21. 

 

 Roditelj odnosno skrbnik djeteta – korisnik usluga ima pravo: 

 - prije početka ostvarivanja programa biti upoznat s programom za dijete i uvjetima pod 

kojima se on ostvaruje  te s tim u svezi pravima i obvezama korisnika usluga, 

 - putem individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka biti redovito izvještavan o 

razvoju i napredovanju djeteta, te biti uključen u različite oblike suradnje roditelja i Dječjeg 

vrtića, 

 - podnositi zahtjeve nadležnim tijelima Dječjeg vrtića radi ostvarivanja i zaštite 

pojedinačnih prava i potreba djeteta, 

 - sudjelovati u planiranju, realizaciji i vrednovanju odgojno-obrazovnog programa za 

dijete, 

 - sudjelovati u upravljanju Dječjim vrtićem na način utvrđen zakonom i Statutom Dječjeg 

vrtića, birati i biti biran za predstavnika roditelja korisnika usluga u Upravnom vijeću Dječjeg 

vrtića. 

 

 

Članak 22. 

 

 Roditelj odnosno skrbnik djeteta – korisnik usluga dužan je: 

- prije početka ostvarivanja programa dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom 

sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena 

zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda, 

- predočiti potpunu dokumentaciju i informaciju o karakteristikama i potrebama djeteta 

koje su bitne za odabir primjerenog programa kao i za njegovu sigurnost i zdravlje tijekom 

ostvarivanja programa, 

- pravovremeno izvješćivati Dječji vrtić o promjenama razvojnog statusa djeteta i 

surađivati s Dječjim vrtićem u postupcima izmjena programa, 

 - za slučaj značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje 

tijekom ostvarivanja programa uoči stručni tim Dječjeg vrtića, obaviti potrebne pretrage i 

pribaviti mišljenja nadležnih službi te sudjelovati u programu pedagoške opservacije djeteta i 

utvrđivanju novog prilagođenog individualiziranog programa, ako je to u interesu razvojnih 

potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za 

drugu djecu,  

- osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno-obrazovne skupine ili pismeno izvijestiti 

odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio, 

 - izvijestiti odgojitelja odgojno-obrazovne skupine u roku od 24 sata o razlozima 

izostanka djeteta,  

 - ne dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu 

nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete 

sposobno pohađati Dječji vrtić, 
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- nakon izbivanja djeteta iz Dječjeg vrtića zbog drugih razloga u trajanju duljem  od 60 

dana dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je 

vidljivo da je dijete sposobno pohađati Dječji vrtić, 

 - odazvati se pozivima na roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s Dječjim 

vrtićem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta, 

 - najkasnije do 25-og u mjesecu uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja roditelja u cijeni 

programa, 

 - dostaviti Dječjem vrtiću pisanu obavijest o ispisu djeteta iz Dječjeg vrtića najkasnije 15 

dana prije ispisa, te dokazati podmirenje svih nastalih troškova programa do dana ispisa, 

 - izvršavati druge obveze korisnika usluga utvrđene općim aktima Dječjeg vrtića. 

 

Članak 23. 

 

 Dječji vrtić je dužan: 

 - ustrojiti rad s djecom u jasličnim i vrtićnim odgojnim skupinama sukladno propisanom 

programu i standardu predškolskog odgoja, 

 - surađivati s obitelji djeteta u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta, 

- osigurati redovito izvještavanje korisnika usluga i njihovo sudjelovanje u upravljanju 

Dječjim vrtićem sukladno zakonu i Statutu Dječjeg vrtića, 

 - omogućiti zaštitu pojedinačnih prava korisnika usluga podnošenjem žalbe odnosno 

zahtjeva Upravnom vijeću, 

 - upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić pridržava pravo preraspoređivanja djeteta iz 

jedne u drugu odgojno-obrazovnu skupinu, iz jednoga u drugi objekt, organiziranja prijevoza 

djece u drugi objekt ili drugi dječji vrtić i posebnog organiziranja programa za vrijeme lipnja, 

srpnja i kolovoza te u drugim posebnim okolnostima, u skladu s pedagoškim načelima i 

interesima organizacije rada u zadovoljavanju utvrđenih potreba za programima predškolskog 

odgoja na području Općine Poličnik  

- upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može, u slučaju značajnih promjena 

zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje uoči stručni tim Dječjeg vrtića, izmijeniti 

program i uvjete ostvarivanja programa za dijete;  s tim da postupak promjene programa pokreće 

stručno-razvojna služba na temelju praćenja stanja i potreba djeteta te na temelju provedene 

pedagoške opservacije kao i dodatno obavljenih pretraga i mišljenja nadležnih službi, u interesu 

razvojnih potreba djeteta, njegove sigurnosti te sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog 

programa za drugu djecu,  

 - upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može otkazati ostvarivanje programa za dijete 

u slučaju značajnih promjena u razvojnom statusu djeteta, ako ni novi prilagođeni 

individualizirani program ne zadovoljava razvojnim potrebama djeteta, 

 - u slučaju promjene ili otkazivanja ostvarivanja programa usmjeriti korisnika usluga na 

daljnje postupanje i institucije koje će primjereno zadovoljiti potrebe djeteta, 

- upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može otkazati ostvarivanje programa djetetu 

ako korisnik ne plati dospjele obveze u roku od 30 dana od dana dospjeća obveze ili ako korisnik 

na drugi način prekrši obveze utvrđene ugovorom ili općim aktom Dječjeg vrtića, 

 - prilikom prelaska djeteta u drugi dječji vrtić predati korisniku usluga propisanu 

dokumentaciju koju treba dostaviti drugom dječjem vrtiću, 

 - primiti prema odluci stručnog tima dijete koje prelazi iz drugog dječjeg vrtića radi 

preseljenja ili drugih opravdanih razloga, ukoliko ima slobodnih kapaciteta, a prethodno su 

podmirena sva dugovanja. 
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IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 24. 

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti od strane osnivača i bit će 

objavljen  na oglasnim pločama i web stranici vrtića. 

 

Članak 25. 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o upisu od ______________ . 

 

 

 

Klasa:601-02/21-08/01                                                                Predsjednik Upravnog vijeća 

Urbroj:2198/06-05-21-                                                                Marko Ćustić 

Poličnik,____________ god                                                              
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 39. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2021. 

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

(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15 

i 123/17),  i članka 32. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik" 02/18, 

03/18, 15/18 i 03/20) d o n o s i 

 

 

 

 

O D L U K U 

 

 

 

I.  

D a j e   s e    s u g l a s n o s t  na  Prijedlog  Odluke o usvajanju izvještaja o 

prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. 

prosinca 2020. godine (KLASA: 601-02/21-04/01,                                                               

URBROJ: 2198/06-05-01-08-5  od   02.02.2021. godine) od strane Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića „Zvončić“. 

 

 

 

 

II.  

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

Općine Poličnik“. 

 

 

 

                                               OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK 

                                                                                                                  Darijo Buljat            
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Općinsko vijeće Općine  Poličnik na svojoj 39. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine na temelju 

članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 10. Pravilnika o 
postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(„Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10) i članka 32. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine 
Poličnik” 02/18, 03/18, 15/18 i 03/20) donosi  
 

ODLUKU 
 o zaduživanju  Općine Poličnik 

 
 

Članak 1. 
 

Dopušta se Općini Poličnik zaduživanje za dugoročni investicijski kredit kod                     
Erste&Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka za financiranje rekonstrukcije Dječjeg vrtića 
Zvončić Murvica-Briševo u  iznosu od 5.000.000,00 kn na rok otplate  6 godina uključujući poček od 1 
godine, kamatna stopa 1,15 % godišnja, fiksna, sredstva osiguranja kredita: zadužnica, izjava sukladno čl. 
214. Ovršnog zakona.  

 
Članak 2. 

 
Ovlašćuje se  općinski načelnik za pripremu dokumentacije za  zaduživanje. 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Poličnik“.  
  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 

      Predsjednik  
 

                               Darijo Buljat 
 

 
 
KLASA: 403-01/21-01/1 
URBROJ: 2198/06-01-21-1 
Poličnik,  15. ožujak 2021. godine 
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Općinsko vijeće Općine  Poličnik na svojoj 39. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine na temelju 

članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 10. Pravilnika o 
postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(„Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10) i članka 32. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine 
Poličnik” 02/18, 03/18, 15/18 i 03/20) donosi  
 

ODLUKU 
 o zaduživanju  Općine Poličnik 

 
 

Članak 1. 
 

Dopušta se Općini Poličnik zaduživanje za kratkoročni revolving kredit kod                     
Erste&Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka za održavanje tekuće likvidnosti u  iznosu 
od 2.000.000,00 kn na rok vraćanja 12 mjeseci, po dospjeću, kamatna stopa 1,75 % godišnja, fiksna, 
sredstva osiguranja kredita: zadužnica, izjava sukladno čl. 214. Ovršnog zakona.  

 
Članak 2. 

 
Ovlašćuje se  općinski načelnik za pripremu dokumentacije za  zaduživanje. 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Poličnik“.  
  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 

      Predsjednik  
 

                               Darijo Buljat 
 

 
 
KLASA: 403-01/21-01/2  
URBROJ: 2198/06-01-21-1 
Poličnik,  15. ožujak 2021. godine 
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Općinsko vijeće Općine  Poličnik. na 39. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2021. 

godine, na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 

82/15, 118/18. i 31/20), članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 

Poličnik“ br. 02/18, 03/18, 15/18 i 03/20) donosi  

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Poličnik za 2020. godinu,  

 

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Poličnik za 2020. g  

2. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Poličnik za 2020. godinu, čini 

sastavni dio ovog Zaključka.  

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Poličnik“.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

KLASA: 810-01/21-01/1 

URBROJ: 2198/05-01-21-1  

Poličnik, 15. ožujka 2021. godine 
PREDSJEDNIK  

            Darijo Buljat    

 

 

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU OPĆINE POLIČNIK U 2020. GODINI 

 

I. UVOD  

Sukladno članku 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne 

novine«, broj 82/15 i 118/18) propisano je da u ostvarivanju prava i obveza u području 

sustava civilne zaštite predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave najmanje jednom godišnje pri donošenju proračuna ili na prvoj sjednici 

razmatraju stanje sustava civilne zaštite (analiza), donose smjernice i plan razvoja za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite te obavljaju druge poslove sustava civilne zaštite 

utvrđene Zakonom.  

 

II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
2.1. PLANSKI DOKUMENTI 

Na temelju zakonskih propisa Općina je izradila, donijela i provodila slijedeće akte iz 

područja civilne zaštite:  

1. Plan djelovanja sustava Civilne zaštite Općine Poličnik („Službeni glasnik općine 

Poličnik“ br.08/19) 

2. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Zadra i 

Općina Poličnik, Bibinje i Zemunik Donji – usklađenje 1. (Službeni glasnik općine 

Poličnik“ br. 03/20). Usklađivanje Procjene  izvršena je u srpnju 2019. g.  

3. Plan zaštite od požara za područje grada Zadra i Općina Poličnik, Bibinje i Zemunik 

Donji („Službeni glasnik Općine Poličnik“, br. 03/20). .  
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4. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Poličnik („Službeni glasnik 

općine Poličnik“ br. 11/18)   

5. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite („Službeni glasnik općine 

Poličnik“ br.12/19, 05/20)   

6. Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Općine Poličnik i plan pozivanja („Službeni 

glasnik općine Poličnik“ br.05/20)   

7. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Poličnik,  

Klasa:810-01/11-01/04, Ur. broj:2198/06-02-11- 1 od 24.11.2011.  

8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Poličnik za razdoblje 

2021. – 2023. g. („Službeni glasnik općine Poličnik“ br.17/20)   

9. Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite („Službeni glasnik općine Poličnik“ br.12/19) 

10. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite („Službeni glasnik općine Poličnik“ 

br.10/17)  

11. Odluka o određivanju pravnih osoba od osobitog interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Poličnik, („Službeni glasnik općine Poličnik“ br.10/17)  

12. Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Zadar ( klasa: 214-02/12-01/01, 

Ur.broj: 2198/06-02-14-10 od 24. prosinca 2014.g. 

13. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju na području Općine Poličnik(„Službeni 

glasnik općine Poličnik“ br.02/14) 

Općina je kroz proteklu godinu financirala troškove vatrogastva i civilne zaštite u skladu 

sa svojom obvezom i financijskim mogućnostima..  

 

2.2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE 

POLIČNIK  

2.2.1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE POLIČNIK 

Stožer civilne zaštite Općine je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža 

stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Načelnik Stožera. 

Stožer ima 16 članova koje je Odlukom imenovao Načelnik Općine, 6. rujna 2019.g. 

(„Službeni glasnik općine Poličnik“ br.12/19), a po prethodnom prijedlogu službe koje se u 

sustavu civilne zaštite zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću. Sastav stožera 

ustrojen je i imenovan u skladu sa odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o 

sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 

članova Stožera civilne zaštite ,te je kao takav kompetentan za pripremu i provedbu zadaća u 

području zaštite i spašavanja, odnosno pružanja maksimalne pomoći Načelniku u izvršavanju 

njegovih obaveza u slučaju većih nesreća ili katastrofa 

Općinski načelnik donio je odluku o imenovanju članova Stožera civilne zaštite i  za 

načelnika Stožera imenovana je Šime Kovačević, direktor općinske tvrtke „Poličnik“ d.o.o. 

Dana 6. ožujka 2020. u Stožer je imenovao nove članove: Josip Šarić (predstavnika MUP-a 

PU Zadarska), pročelnike Općine: Marka Kovačevića, Marinu Lučić i Dalibora Jurlinu, 

Marijanu Barić ravnateljicu Dječjeg vrtića,  Elvisa Alić ravnatelja osnovne škole Poličnik i 

Ivu Jukić, direktoricu Turističke zajednice Poličnik. Općinski načelnik je donio i odluku o 

Stručnom stožeru u užem sastavu Š. Knežević, M. Kovačević, N. Bulić, Zlatko Kožar, Lučić, 

Barić, Alić, Jukić. Dana 26. lipnja 2020.g. Mario Molnar zamijenio je  Josipa Šarić  

(predstavnik MUP-a PU Zadarska) 

Članovi stožera civilne zaštite Općine Poličnik: 

https://www.hlebine.hr/images/pdf/zastitaispasavanje/2018/Odluka_o_odre%C4%91ivanju_pravnih_osoba_od_interesa_za_sustav_civilne_za%C5%A1tite_2018.pdf
https://www.hlebine.hr/images/pdf/zastitaispasavanje/2018/Odluka_o_odre%C4%91ivanju_pravnih_osoba_od_interesa_za_sustav_civilne_za%C5%A1tite_2018.pdf
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1. ŠIME ZDRILIĆ, Načelnik Stožera, direktor Komunalne tvrtka Poličnik d.o.o.,  

2. MARKO KOVAČEVIĆ, zamjenik načelnika, Općina Pločnik, pročelnik UO za  

     gospodarstvo, kom. gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

3. NENAD BULIĆ, član, Općina Poličnik, Viši stručni suradnik za poljoprivredu, zaštitu 

okoliša i civilnu zaštitu 

4. IVICA STARČEVIĆ, član, MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 

Split, Služba Civilne zaštite Zadar 

5. MARIO MOLNAR, član, MUP, Policijska uprava Zadarska, II Policijska postaja Zadar – 

vođa III. područnog sektora 

6. LJUBO MAJICAHrvatska gorska služba spašavanja stanica Zadar – gorski spašavatelj 

7. BORE GALAC, član, Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zadar 

Roko Jureško, zamjenik člana, djelatnik interventnog tima za djelovanje u katastrofama 

Gradskog društva Crvenog križa Zadar 

8. BRANISLAV KUKURUZOVIĆ, član, dr. vet. med.,Veterinarska stanica Zadar d.o.o. 

9. ZLATKO KOŽAR, član, dr. med, Ustanova za zdravstvenu skrb „Kožar“ 

10. MARINA LUČIĆ, član, Općina Poličnik – pročelnica UO za poslove opć. načelnika,  

    pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti 

11. DALIBOR JURLINA, član, Općina Poličnik – pročelnik UO za financije, proračun i nadzor, 

javnu nabavu i EU fondove 

12. MARIJANA BARIĆ, član, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvončić“ Poličnik 

13. ELVIS ALIĆ, član, ravnatelj osnovne škole Poličnik 

14. IVA JUKIĆ, član, direktorica Turističke zajednice Općine Poličnik 

15. VATROSLAV KOVAČEVIĆ, član, Poličnik 

16. ANTE DOKOZA, član, Murvica 

Članovi Stožera završili su i to 14.03.2018. koje je provela Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje, Stanica Zadar, prema Programu osposobljavanja članova Stožera civilne zaštite a 

općinski načelnik je završio osposobljavanje 21.11.2017.g.  

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Poličnik donesen je 09.03.'20. i objavljen u 

„Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 05/20.   
 

2.2.2.  JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR 

Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, 

najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj 

na ovom području, stoga je kroz posebne proračunske stavke potrebno predvidjeti financijska 

sredstva za vatrogastvo za 2021. godinu uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno 

propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim potrebama.  

Općina Poličnik zajedno sa Gradom Zadrom i Općinama Bibinje  i Zemunik Donji 

osnivač je Javne vatrogasne postrojbe Zadar. Sporazumom o osnivanju Javne vatrogasne 

postrojbe Zadar, djelatnost iste je: vatrogasna djelatnost (sudjelovanju u provedbi 

preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i dr. i na području ove 

Općine. 

Općina Poličnik je preuzela obvezu financiranje JVP što godišnje iznosi 262.650,50 kn 

Općina je donijela Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zadar, 

Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji (usklađenje 1.).i Plan zaštite od 

požara za područje grada Zadra i Općina Poličnik, Bibinje i Zemunik Donji  
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Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku na području Općinu Poličnik  U ovom Programu utvrđeni su i zadaci, odnosno 

obveze koje su dužne izvršiti i jedinice lokalne samouprave. Program temeljni je dokument 

koordinacije godišnjih aktivnosti državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija u provedbi mjera zaštite od 

požara. Na temelju Zakona o zaštiti od požara i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu, Načelnik Općine donosi Godišnji 

plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na 

području Općine. 

2.2.3.  HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZADAR 

Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa Zadar 

koje je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama u 

izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, 

Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima. Osim navedenog Gradsko 

društvo Crvenog križa Zadar traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć za potrebe na 

području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih 

prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja i 

epidemija, vodi posebnu skrb o žrtvama oružanih sukoba i drugih izvanrednih situacija, pruža 

psihosocijalnu potporu stanovništvu, osigurava tehničku pomoć i drugo. 

2.2.4.  HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA, STANICA ZADAR 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja koje djeluju na području Republike 

Hrvatske kao neprofitna pravna osoba, operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim 

propisima kojima se uređuje područje djelovanja HGSS.  HGSS - Stanica Zadar organizira, 

unapređuje i obavlja djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama, na svim 

drugim nepristupačnim područjima kao i svim izvanrednim okolnostima. Obučena za 

planiranje i vođenje akcije traganja i spašavanja za nestalim ili izgubljenim osobama. 

2.2.5.  POSTROJBA I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Poličnik, osnovana je odlukom Općinskog 

vijeća 2. studenoga 2018. godine. Imenovani su povjerenici civilne zaštite po naseljima u 

skladu s gore navedenom procjenom te Pravilnikom.  

Tablica 1. Prikaz planirane popune civilne zaštite na području Općine   

Stožer civilne zaštite Povjerenici i zamjeni Postrojba civilne 

zaštite opće namjene 

UKUPNO 

15 20 1 / 23 58 

 

Do sada nije provedeno osposobljavanje povjerenika, ali bi se osposobljavanje trebalo 

provesti.  Povjerenici civilne zaštite na području Općine Poličnik mobiliziraju se po nalogu 

Općinskog načelnika u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice 

nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Općine Poličnik, a sve sukladno  Planu civilne 

zaštite Općine Poličnik. Općina Poličnik je Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite 

na području Općine Poličnik imenovala 10 povjerenika civilne zaštite. Koordinator na lokaciji 

procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu, te u suradnji s nadležnim stožerom 

civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. Koordinatora na 

lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne 

zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

2.2.6.  PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  
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U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito 

pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom 

nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne 

zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne 

zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera 

i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih propisa i 

njihovih općih akata. Općina  donijela je Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog 

interesa za sustav civilne zaštite.  

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Poličnik su: 

Komunalno poduzeće Poličnik d.o.o., SONIK“ d.o.o., trgovina mješovite robe, Poličnik, „TO 

BAKMAZ“ d.o.o., trgovina mješovite robe, Poličnik, Ljekarna POLIČNIK, Poličnik,  

Ljekarna MURVICA, Murvica, Ceste Zadarske županije d.o.o., Poslovna zona Grabi, Mišlov 

d.o.o., Poslovna zona Grabi, Marikomerc d.o.o., Poslovna zona Grabi, Društveni dom 

Briševo, Društveni dom Murvica, Društveni dom Suhovare, Športska dvorana Poličnik i 

Osnovna škola Poličnik. 

2.2.7.  UDRUGE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE POLIČNIK 

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su 

dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih 

mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti 

temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se 

uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona 

i planovima jedinica lokalne samouprave. Udruge od značaja za sustav civilne zaštite na 

području Općine Poličnik je Lovačko društvo „Kuna“ 

VJEŽBE 

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite, Općinski načelnik 

dana 19. rujna 2019. godine („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 12/19) donio je Plan 

vježbi civilne zaštite na području Općine Poličnik  za 2020. godinu kojim je utvrđeno 

organiziranje i provođenje Vježbe osposobljavanja Stožera i zapovjednika civilne zaštite 

Općine Poličnik. Planirani sudionici vježbe su: Stožer CZ, povjerenici CZ, pravne osobe od 

interesa za CZ, udruge, zapovjednici postrojbi. Situacija sa epidemijom virusa COVID-19 u 

2020.g. odgodila je navedenu vježbu za 2021.g. 

 

3. Aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja bolesti COVID-19 virusom SARS-

CoV-2 

Godina 2020. je obilježena pandemijom korona virusa (SARS-CoV-2) kako u svijetu, tako i u našoj zemlji. 

Nakon pojave prvog slučaja zaraze korona virusom u Hrvatskoj  i daljnjim razvojem 

epidemije, Općinski načelnik općine Poličnik je 17. ožujka donio odluku o aktiviranju Stožera 

civilne zaštite Općine. Kao načelnik Stožera civilne zaštite Općine  u izvještajnom razdoblju 

radio je na svim zadaćama vezanim uz pojavu COVID-19 (praćenje odluka i preporuka 

HZJZ-a i Nacionalnog stožera civilne zaštite, postupanje po preporukama, donošenje odluka, 

organizacija sastanaka sa članovima civilne zaštite i javnih službi, svakodnevno praćenje 

novih informacija, organizacija rada na izdavanju propusnica i ostalo). Treba odati priznanje 

Stožerima civilne zaštite, zdravstvenim djelatnicima, policiji, trgovcima, volonterima i 

ostalim službama koji se trudili da sustav bude stabilan. Epidemiju koronavirusa dočekali smo 
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spremni, najviše zahvaljujući njihovom predanom radu. U ovoj krizi pokazalo se da su naši 

građani odgovorni, ali i solidarni jer je velik broj pojedinaca i ustanova pokazao veliko srce i 

uključio se u akcije za opremanje Opće bolnice Zadar potrebnim uređajima. 

Stožer CZ Općine Poličnik vrlo se aktivno uključio u sprečavanje širenja ove epidemije. 

Ovdje treba istaknuti najvažnije događaje i aktivnosti:  
25. veljače 2020.  U Republici Hrvatskoj zabilježen prvi slučaj zaraze korona virusom 

26. veljače 2020.  Aktivirani su stožeri Civilne zaštite po županijama, po modelu kako je organiziran Stožer 

Civilne zaštite Republike Hrvatske, kako bi bili u potpunosti koordinirani 

05. ožujka 2020.g. Općinski načelnik je sazvao sastanak Stožera civilne zaštite općine Poličnik sa temom: 

provođenje preventivnih mjera zbog opasnosti od koronavirusa:  predložene su provođenje preventivnih mjera u 

javnim prostorima 

10. ožujka 2020. Stožera civilne zaštite RH: Preporučuje se do daljnjega odgoditi sve skupove i organizirana 

okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi 

11. ožujka Ministar zdravstva donio je Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID19 na području čitave 

Republike Hrvatske. Riječ je o epidemiji uzrokovanoj korona virusom.  

13. ožujka 2020.  Vlada RH donijela Odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i 

osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na 

daljinu („NN“ br. 29/20.). 

16. ožujka 2020.g.  Općinski načelnik sazvao je sastanak Stožera Civilne zaštite Općini Poličnik u užem 

sastavu. Tema sastanka: provođenje preventivnih mjera zbog opasnosti od korona virusa. Općinski načelnik 

Davor Lončar, kratko je objasnio situaciju zbog opasnosti od korona virusa, temeljim preporuka Stožera civilne 

zaštite RH, Stožera civilne zaštite Zadarske županije i ostalih mjerodavnih tijela i zatražio da se donesu 

preporuke Stožera u cilju provođenje preventivnih mjera zbog opasnosti od korona virusa. 

16. ožujka 2020.   Općinski načelnik je donio odluku o mjerama sprečavanja širenja  virusa covid-19 na 

području Općine Poličnik, sukladno službenim preporukama. 

17. ožujka 2020.   Stožer Civilne zaštite RH donio je nalog o aktiviranju i stavljanju u funkciju stožera civilne 

zaštite jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.  

Općinski načelnik je donio odluku o službenom aktiviranje  o aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine 

Poličnik.  Stožer civilne zaštite Općine Poličnik na čelu sa Načelnikom stožera je aktiviran, u stanju pripravnosti 

i u iščekivanju daljnjih uputa. Načelnik stožera je gospodin Šime Zdrilić,  koji se posebno istakao svojim 

angažiranošću. 
19. ožujka 2020.  Stožer RH je donio odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, 

uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja kojima su zabranjena javna okupljanja više od 

pet osoba na jednom mjestu. Zatvorene su i trgovine koje ne prodaju nužne prehrambene, higijenske i 

medicinske proizvode. Rad kulturnih djelatnosti je obustavljen, kao i rad svih ugostiteljskih objekata, uslužnih 

djelatnosti, sportskih natjecanja, treninga, radionica te su obustavljena vjerska okupljanja, dok su poslodavci bili 

obavezani organizirati rad od kuće. Tad je bio privremeno zabranjen i prelazak preko granica. 

21. ožujka 2020. Javni prijevoz privremeno je obustavljen, a tad je i strogo ograničeno zadržavanje na ulicama i 

javnim mjestima, a trgovine su radile skraćeno.  
23. ožujka 2020.  Stožer RH donio Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u 

Republici Hrvatskoj („NN“, br. 35/20.), kojom se, s obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno 

povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti 

zabranjuje napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka a građani su za opravdana putovanja morali imati 

propusnicu.  
Od sredine ožujka do kraja travnja 2020.  Razdoblje je intenzivnijeg djelovanja Stožera civilne zaštite 

Općine, institucija i ustanova uključenih u provođenje mjera i preporuka. U provođenje mjera uključen je 

određen broj službenika svih upravnih odjela općinske uprave –  aktivirani su radi pravodobnog provođenja 

preporučenih mjera (izdavanje propusnica, izrada pratećih pravnih akata, vođenje evidencija, pravovremena 

komunikacija s Službom civilne zaštite Zadar, Stožerom civilne zaštite Zadarske županije te ostalim službama i 

dr.) te nesmetanog odvijanja redovnih poslova čija obustava bi poremetila normalno funkcioniranje Općine 

(donošenje odgovarajućih odluka i drugi poslovi od interesa za građane).  

31.ožujka 2020. Općinski načelnik je donio zaključak o umanjenju osnovice. Zbog izvanrednih okolnosti i 

posljedica nastalih epidemijom korona virusom svim zaposlenicima Općine Poličnik i ostalih ustanova kojih je 

Općina Poličnik osnivač ili vlasnik umanjuje se 10% od osnovice za obračun plaće radi solidarnosti financijskog 

opterećenja proračuna Općine Poličnik. 
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Zbog dobre epidemiološke situacije, mjere popuštaju u travnju, pa je tako u svibnju proradio javni prijevoz, 

ugostiteljski i vjerski objekti, a dio škola je i dalje bio online. 

1. travnja 2020.  Stožer RH je  donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta 

prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj („NN“, br. 39/20.), a kojom je određeno da se propusnice za 

ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju putem sustava e-Propusnica. 

 Općinski načelnik Općine Poličnik donosi zaključak o dječjem vrtiću: 

1. Izuzetno zbog obustave rada Dječjeg vrtića Zvončić  Poličnik od 16.03. 2020. godine, u skladu 

sa mjerama i uputama Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH, mjesečni iznos za navedeni 

mjesec za djecu koja su pohađala vrtić roditelji plaćaju 50 % od ukupne mjesečne cijene 

usluge.  

2. Od 16. ožujka 2020. godine obustavlja se naplaćivanje potraživanja za usluge  Dječjeg vrtića 

Zvončić do opoziva odluka  Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH.  

Stožer civilne zaštite Općine Poličnik i načelnik Općine Poličnik  gosp Davor Lončar mole stanovništvo Općine 

Poličnik da ne  odlaze nepotrebno u grad Zadar  i traže propusnice, da ne napuštaju  svoje domove te da se strogo 

drže propisanih mjera izdanih od  Stožera civilne zaštite RH. Ovo sve u cilju zaštite svoga zdravlja i zdravlja 

svih nas.   Na području Općine Poličnik postoje mnogobrojni dućani koji su jako dobro opremljeni sa svim 

potrebnim osnovnim  namirnicama kao i ljekarne. 

Zahtjev za fizičke osobe koje nemaju registriran OPG  Stožer CZ Zadarske županije dao je uputu da fizička 

osoba koja želi doći na svoju parcelu kako bih ju obrađivao ili se brinuo o životinjama, podnosi zahtjev 

općinskom ili gradskom stožeru civilne zaštite ovisno gdje mu se nalazi parcela.  

02. travnja 2020.  Općinski načelnik je dana godine donio zaključak kojim nalaže zaposlenicima općinske 

uprave i ustanova kojih je Općina Poličnik osnivač ili vlasnik da solidarno bez obzira na sistematizaciju radnih 

mjesta postupaju po izdanim uputama i zadacima općinskog načelnika i Stožera civilne zaštite Općine Poličnik. 

U slučaju neizvršenja, odbijanja ili zlonamjernog postupanja po svom nahođenju zaposleniku će se izreći teža 

povreda službene dužnosti.  

05. travnja 2020. U Općoj bolnici u Zadru noćas je preminula prva osoba oboljela od koronavirusa u Zadarskoj 

županiji. 

08. travnja 2020.  Općinski odbor HDZ-a Općine Poličnik  suglasan je da se sredstva osigurana za redovito 

godišnje financiranje  HDZ-a u proračunu Općine Poličnik za 2020. godinu sukladno Odluci o raspoređivanju 

sredstava političkim strankama u  Općinskom vijeću Općine Poličnik  za 2020. godinu („Službeni glasnik 

Općine Poličnik 03/20) rasporedi Općoj bolnici Zadar, Ortopedskoj bolnici Biograd na moru i gradu Zagrebu 

22. travnja 2020.  Općinsko vijeće Općine Poličnik  na svojoj 29. sjednici  održane putem  elektroničke pošte 

donijelo je: 

 Odluku o privremenom oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za sve ugostiteljske 

objekte na području Općine Poličnik  čije je obavljanje djelatnosti sukladno odlukama Stožera 

civilne zaštite RH zabranjeno do opoziva iste 

 Odluku o privremenom oslobođenju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu 

Općine Poličnik koji obavljaju djelatnost čije je obavljanje sukladno odlukama  Stožera 

civilne zaštite RH zabranjeno do opoziva iste 

 Odluku o oslobađanju plaćanja zateznih kamata na zakašnjela plaćanja koje se odnose na 

isporučene račune, a dospijeće kojih računa počinje teći od 16. ožujka 2020. godine pa do 

prestanka okolnosti uzrokovanih epidemijom te se odgađa pokretanje ovrhe na neplaćene 

obveze dospjele na naplatu od dana 16. ožujka 2020. godine do prestanka novonastalih 

okolnosti. 

04. svibnja 2020.  Po odluci Općinskog načelnika, svi djelatnici  upravnih tijela Općine Poličnik, ustanova kojih 

je osnivač Općina Poličnik i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Općine Poličnik vraćaju se na svoja radna 

mjesta uz obvezno pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera do daljnjega. Upravna tijela Općine 

Poličnik, ustanove kojih je osnivač Općina Poličnik, trgovačka društva koja su u vlasništvu Općine Poličnik i 

dalje ograničavaju izravan rad sa strankama do daljnjega, a kontakt će biti moguć isključivo putem telefona, 

pošte ili putem e-maila. Na službenoj internetskoj stranici Općina oformljena je poveznica koja se odnosi na 

Stožer civilne zaštite Općine i gdje se redovito objavljuju informacije od važnosti za građane  u svezi epidemije 

korona virusa. 

https://www.opcina-policnik.hr/vijesti/obavijesti/zahtjev-za-fizicke-osobe-koje-nemaju-registriran-opg
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11. svibnja 2020.  Nakon privremene obustave rada uslijed epidemije virusom COVID-19, Dječji vrtić 

„Zvončić“ Poličnik nastavlja rad uz pridržavanje mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprečavanje i 

suzbijanje epidemije COVID-19, te preporuka izdanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja od 

06.05.2020 god.  Radi zaštite zdravlja djece i njihovih obitelji, dječji vrtić će raditi u uvjetima prilagođenim 

uputama HZJZ-a., te je ustanova poduzela  sve za prilagodbu novonastaloj situaciji. 

20.svibnja 2020. Općinski načelnik je donio odluku o radu sa strankama za vrijeme epidemije bolesti Covid-19 

Uzimajući u obzir posebne okolnosti uzrokovane širenjem koronavirusom, sukladno Zakonu o  zaštiti pučanstva 

od zaraznih bolesti i   aktualne preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, ovom Odlukom o radu sa 

strankama za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 propisuju se zaštitne i protuepidemijske mjere u izravnom 

radu sa strankama s ciljem osiguranja uspješnog sprečavanje širenja bolesti. Ova Odluka biti će vidljivo 

istaknuta na ulazu u radne prostorije Općine Poličnik. 

Usprkos visokim ljetnim temperaturama, virus je i dalje bio prisutan te je u ljetnim mjesecima 

zabilježen veći dnevni broj zaraženih nego u proljeće. Ipak, život je bio gotovo normalan, a Hrvatska je bila 

otvorena za turiste te je uspjela ostvariti relativno uspješnu turističku sezonu.  

Do kraja kolovoza Hrvatska je imala više od 10.000 zaraženih i 186 umrlih. Dnevni broj novozaraženih varirao 

je, a tad najviši broj novozaraženih iznosio je 358 i to 26. kolovoza. Sličan se trend nastavio i u rujnu, ali 

sredinom listopada epidemiološka situacija postaje znatno lošija.  

28.08.2020.  Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod križa u dvorištu crkve sv. Nikole, otvaranjem Centra za 

razvoj, edukaciju i preradu meda u Poslovnoj zoni Grabi vrijednog 25,9 milijuna kuna te dodjelom godišnjih 

nagrada i svečanom sjednicom Općinskog vijeća u velikoj multimedijalnoj dvorani nove zgrade Centra 

nastavljeno je obilježavanje Dana općine Poličnik i nebeskog zaštitnika Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja. 

Simboličnim presijecanjem vrpce Centar su otvorili ministrica poljoprivrede Marija Vučković, zadarski župan 

Božidar Longin, saborska zastupnica Grozdana Perić i načelnik Davor Lončar. Obred blagoslova je predvodio 

župnik don Damir Juričin. 

- Ukupna vrijednost projekta je 25.857.850 kuna, od čega sredstva Europske unije iznose 20 milijuna kuna ili 78 

posto, dok Općina sudjeluje s 22 posto ili 5,8 milijuna kuna, kazao je Davor Lončar. 

Općinski načelnik poslao je poruku žiteljima Općine: „Uz sva nastojanja i želje Općine Poličnik da 

budemo tradicionalno opet zajedno na proslavi Dana Općine Poličnik gdje ste imali priliku svojom nazočnošću 

uveličati sam taj događaj, žao nam je što ove godine zbog pandemije koronavirusa nismo u mogućnosti 

organizirati proslavu u našoj sportskoj dvorani. Dan Općine Poličnik će se održati otvorenjem Centra za razvoj i 

edukaciju Poličnik ( pčelarski centar) u Poslovnoj zoni ''Grabi'' uz ograničeni broj uzvanika sukladno prostornim 

mogućnostima multimedijalne dvorane unutar Centra. Vas molimo da prihvatite ovu ispriku i uzmete u obzir 

činjenice koje nam nisu dozvolile bogat program proslave kao i do sada. Svakako ovim putem želim svim 

žiteljima od srca čestitati Dan Općine Poličnik i Blagdan Glavosjeka Sv. Ivana Krstitelja uz obećanje da ćemo 

činiti sve kako bi nastavili daljnji put razvoja. Svima skupa želim obilje sreće, zdravlja i zahvaljujem na 

razumijevanju. 

31. kolovoza 2020. Održan je sastanka sa predstavnicima Službe civilne zaštite Zadar (Miroslavom Andrićem 

,voditelj Službe civilne zaštite Zadar, i Markom Buljevac, voditeljem županijskog centra 112)  u prostorijama 

Općine. Prema prognoza očekuje se teška epidemiološka jesen te se predlaže slijedeće: provođenje odluka i 

preporuka Stožera civilne zaštite RH i Zadarske županije, održati sastanak sa ravnateljima osnovne škole i 

dječjeg vrtića o priprema za tekuću pedagošku godinu sa temom što Općina može pomoći, detektirati žarišta, 

provoditi nadzor nad provođenjem epidemioloških mjera prebačen na lokalnu samoupravu, aktivirati sve članove 

Stožera, aktivirati i ažurirati povjerenike, aktivirati i ažurirati članove postrojbe opće namjene, aktivirati članove 

udruga u postrojbu opće namjene, komunalni redar, pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu, financijska 

pomoć za mobilizaciju: dnevnice, benefiti (manja komunalna naknada, dječji vrtić,..), slanje izvješća, sa razine 

MO javiti Stožeru ako je problem, vršiti nadzor – povjerenici, provođenje gospodarskih mjera i dr. 

7.09.2020.  Započeo rad u dječjem vrtiću  „Zvončić“ Poličnik kao i učenika osnovne škole Poličnik. 

10.09.2020. Na prijedlog  Stožera civilne zaštite Zadarske županije,  Nacionali stožer donio je odluku 

kojom se ograničenja u Zadarskoj županiji produžuju sve do 1. studenog 2020. godine . Do tada je na snazi 

zabrana posjeta domovima za starije, održavanje organiziranih zabavnih okupljanja na brodovima, kao i 

svadbenih svečanosti s više od 50 osoba. Broj ljudi ograničen je i na ostalim privatnim svečanostima i 

proslavama te karminama na kojima  može biti prisutno najviše 25 osoba. 

11.09.2020. Ispred Opće bolnice Zadar postavljena dva šatora za smještaj oboljelih od koronavirusa te 

3 stambena kontejnera 

14. rujna do 14. listopada 2020. U Republici Hrvatskoj proveden je  Popis poljoprivrede. 
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21.10.2020.  Sjednica Županijske skupštine danas je  održana u Centru za razvoj i edukaciju u Poslovnoj 

zoni Grabi u Poličniku. Moderno opremljeni prostor danas je omogućio održavanje 20. Sjednice po svim 

epidemiološkim preporukama.  

22.10.2020.  Potpredsjednik Vlade i ministar Božinović izvijestio o aktivnostima Stožera civilne zaštite RH: 

„Raste broj zaraženih, hospitaliziranih, ali nažalost i broj umrlih sugrađana. Uzrok tome, u velikoj mjeri, jest 

činjenica da se određeni dio sugrađana ne pridržava zadanih mjera što doprinosi brzini širenja virusa. Naša 

strategija je održavanje ekonomije, školstva, ali i drugih djelatnosti i aktivnosti koje je moguće samo uz striktno 

pridržavanje mjera“, objasnio je ministar Božinović. S obzirom na pogoršanje situacije, Ravnateljstvo civilne 

zaštite definiralo je lokacije i krenulo s pripremama za organizaciju izvanbolničkih smještajnih kapaciteta. 

Određene su lokacije u pet gradova. U Zagrebu to je Arena Zagreb, u Splitu Spaladium Arena, u Rijeci Dvorana 

mladosti, u Varaždinu se smještajni kapaciteti nalaze na četiri lokacije te u Osijeku na tri lokacije. Radi se o 

ukupno 2.360 kreveta koji se mogu staviti u funkciju u roku 48 sati. 

„Pozivamo sve građane da izbjegnu sve kontakte koji nisu nužni, sva druženja bez kojih se može, sastajanja, 

obiteljska slavlja, privatne proslave jer to je najveći izraz zajedništva, solidarnosti i humanosti koje u ovim 

vremenima može pokazati bilo tko od nas“, istaknuo je ministar Božinović. 

  

27.10.2020.:  Ministar zdravstva Vili Beroš naredio je potpunu mobilizaciju cijelog javnozdravstvenog sustava u 

Hrvatskoj zbog aktualne situacije s koronavirusom. “Naredio sam kao ministar zdravstva potpunu mobilizaciju 

cijelog javnozdravstvenog sustava u Hrvatskoj. Upravo je ovo vrijeme da pokažemo istinsku predanost našem 

pozivu”, napisao je Beroš na facebooku. Aktualno stanje s koronavirusom tjera nas sve u zdravstvenom sustavu 

na izvanredni angažman, od liječnika primarne zdravstvene zaštite, hitne pomoći, zavoda za javno zdravstvo do 

svih bolnica koje skrbe za sve oboljele, dodao je. 

U Zagrebu se krajem listopada mobilizirala sportska dvorana Arena kao tercijarni centar za prihvat 

oboljelih od koronavirusa. Prvi pacijenti primljeni su 28. studenoga, a krajem siječnja stavljena je u mirovanje. 

KB Dubrava početkom studenoga postala je isključivo covid-bolnica. 

do 01.11.2020 god. odgađa provedba kraćeg programa predškole  zbog epidemiološke situacije i protokola 

postupanja. 

 03.11.2020. Na prijedlog Stožera civilne zaštite Zadarske županije, donesena je Odluka kojim se uvodi 

nužna epidemiološka mjera zabrane posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe te korisnicima 

drugih ustanova koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi na području Zadarske županije. 

Ova Odluka stupa na snagu 5.  i  traje do 30. studenog 2020. Mjera je donesena zbog pogoršanja  

epidemiološke slike u Hrvatskoj i zaštite najugroženijih stanovnika.  

05.11.2020. Stožer civilne zaštite Općine Poličnik i Općina Poličnik poslali su obavijest stanovnicima Općine: 

„Pozivamo stanovništvo Općine Poličnik da se zbog povećanog broja  zaraženosti dijela stanovništva 

naše Općine, a koje je svaki dan u povećanju što manje organiziraju razno razni susreti bez obzira na broj te da 

se drže svih  uputa koje su na snazi, jer samo tako možemo  svi zajedno i svim  naporima  zaustaviti bar manji 

postotak zaraženosti. Budimo odgovorni!“ 

16.11.2020. Po nalogu načelnika promijenjen način rada općinske uprave. Rad po odjelima organiziran je da dva 

djelatnika rade, a dvojica su slobodni. 

 Započeo kraći program predškole u trajanju od 2 sata dnevno. 

20.11.2020. Stožer RH je  dodatno ograničio broj okupljenih na događanjima i okupljanjima na 25, broj ljudi na 

privatnim okupljanjima na 10, ograničio broj ljudi u trgovinama, svadbenim svečanostima i sprovodima, 

obustavio rad noćnih klubova i kasina, zabranio prodaju alkohola od 22 do 6 sati te propisao obavezno korištenje 

maski za lice i na otvorenome.  

22.11. do 15.12.2020. Stožer civilne zaštite dana 20. studenog 2020. godine donosi Odluku o izmjenama Odluke 

o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere 

i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. S obzirom na rizik prijenosa 

koronavirusa, prilikom okupljanja većeg broja osoba na istom mjestu uvode se nužne epidemiološke mjere 

načina održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja te se ograničava broj osoba na 25, što je smanjenje od 

dosadašnjeg dopuštenja od 30 ljudi, s tim da se sućut ne smije izražavati bliskim kontaktom.  stoga vas molimo 

da se pridržavate nužnih epidemioloških mjera iz odluke!“ priopćenje je Stožera Općine i komunalne tvrtke 

Poličnik d.o.o. 

27.11.2020. Te mjere su dodatno postrožene  pa je tako obustavljen rad ugostiteljskim objektima i teretanama, 

obustavljene su i svadbe i sajmovi, a broj putnika u javnom prijevozu je ograničen. Potom je na snagu ponovno 

stupila privremena zabrana i ograničavanje prelaska granica. 
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Vrhunac epidemije bio u prosincu kad je zabilježen najveći broj novozaraženih u jednome danu - 4620 i 

umrlih u jednome danu - 92, kao i najveći ukupni broj aktivnih slučajeva - 25.270, osoba na bolničkom liječenju 

- 2976 te osoba na respiratoru - 306.  

04.12.2020.  Upućen je poziv mještanima Općine: „Pozivamo sve mještane Općine Poličnik da zbog velikog 

povećanja broja zaraženih sa COVID-19 na području Općine Poličnik dostave mišljenje na prijedlog Stožera 

civilne zaštite Općine Poličnik, Općine Poličnik, Dječjeg vrtića ''Zvončić'' i Osnovne škole Poličnik da se 

privremeno obustavi rad u Dječjem vrtiću ''Zvončić'' i Osnovnoj školi Poličnik do kraja ove kalendarske godine. 

Osnovna škola bi nastavila sa radom putem on-line nastave, a dječji vrtić na način kako je i u prvom valu širenja 

pandemije.“ Stožer civilne zaštite Općine Poličnik, Općina Poličnik, Dječji vrtić Zvončić i Osnovna škola 

Poličnik 

07.12.2020. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, a u skladu s preporukama epidemiološke službe Zavoda 

za javno zdravstvo, nastava za učenike Osnovne škole Poličnik od 5. do 8. razreda od  07. prosinca 2020. odvijat 

će se na daljinu po Modelu C. 

Nastava za učenike razredne nastave odvijat će se kao i do sada, po Modelu A. Tableti za sve učenike (od 5.-8. 

razreda) preuzimati će se na glavnom ulazu u školu. 

U prosincu su se produljile postojeće mjere te su donesene dodatne blagdanske epidemiološke mjere 

koje uključuju zabranu putovanja među županijama i vraćanje propusnica, preporuku korištenje godišnjih 

odmora te održavanje misa putem radio, TV programa ili na drugi način. 

23. prosinca 2020. Od danas je na snazi Odluka  o zabrani napuštanja područja županije prema  mjestu 

prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj. Stožer civilne zaštite Zadarske županije do jutros u 8 sati 

zaprimio je 3.400 zahtjeva preko sustava e-građani i preko maila, a izdano je 2112 propusnica. 

 29.12.2020. u 12:19 sati potres magnitude 6,4 MW  u utorak, pogodio je Sisačko-moslavačku županiju s 

epicentrom 3 km jugozapadno od grada Petrinje. Poginulo je sedmero osoba i uništene mnoge zgrade. 

Epicentar potresa bio je u Strašniku. Dubina potresa iznosila je 10 km. 

 Stožer RH donio Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja županije prema 

mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj, koja stupa na snagu 29. prosinca 2020. 

30.12.2020. Općinski načelnik uputio je poziv: „Općina Poličnik i Stožer civilne zaštite Općine Poličnik 

pozivaju i mole stanovništvo da se uključe u akciju prikupljanja dobrovoljne pomoći za potresom stradala 

područja. Svi oni koji žele sudjelovati u ovom solidarnom činu mogu dostaviti svoje priloge u Športsku dvoranu 

u Poličniku dana 30.12. i 31.12.2020. te 02.01. i 03.01.2021. godine u vremenu od 08.00 do 18 sati. Molimo Vas 

također da, po preporuci lokalnih stožera iz stradalog područja pomognete sa nekvarljivom hranom (konzerve, 

mlijeko, sokovi, voda i slično), higijenskim potrepštinama i posteljinom (dekama, jastucima, plahtama i slično) 

te je iste potrebno pakirati u pakete ili vreće po vrsti, a sve radi jednostavnije dostave i praktične primjene. 

Prikupljenu donaciju Općina Poličnik i Stožer civilne zaštite Općine Poličnik organizirano će odvesti na stradala 

područja- Petrinju, Sisak i Glinu, a po potrebi i druga stradala mjesta. Općina Poličnik će iz vlastitih sredstava 

donirati hranu i ostale pomoći u vrijednosti od 30.000,00 kuna.“ 

Tijekom 2020. Hrvatska je bila ujedinjena s ostatkom svijeta u borbi protiv novog koronavirusa. Borba protiv 

covida-19 još uvijek traje s obzirom na nove sojeve virusa i poteškoće oko isporuke registriranih cjepiva. 

U godinu dana u Hrvatskoj zaraza je zabilježena kod ukupno 241.048 osoba, a 5477 ih je umrlo uslijed 

posljedica zaraze. Državni zavod za statistiku objavio je da je od ožujka, kad je službeno proglašena epidemija u 

Hrvatskoj, pa do prosinca 2020., broj umrlih porastao za 13,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, pa do kraja 

2020. godine imamo slijedeće ukupne podatke  na dan 31.12.2020.g. o oboljelim, ozdravljeni 

i umrlim sa područja zadarske županije i ove Općine 

 Oboljelih Novooboljelih Ukupno 
oboljelih 

Ozdravljeni Umrli Aktivni 
slučajevi 

Zad. 
žup. 

6730 83 6813 6333 116 364 

Općina 
Poličnik 

194 4 198 187 2 9 

 

 

 

 

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Richterova_ljestvica
https://hr.wikipedia.org/wiki/Sisa%C4%8Dko-moslava%C4%8Dka_%C5%BEupanija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Petrinja
https://hr.wikipedia.org/wiki/Epicentar
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III. ZAKLJUČAK  

 

Na temelju ove analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine može se zaključiti 

sljedeće: 

 1. Očit je stalan napredak u organizaciji svih dijelova sustava civilne zaštite Općine Poličnik. 

 2. Iz analize je vidljivo da su općinskim aktima regulirani gotovo svi segmenti sustava civilne 

zaštite potrebni za njegovo učinkovito djelovanje (Procjenu rizika od velikih nesreća , Plan 

djelovanja civilne zaštite i Odluku o imenovanju pravnih osoba od interesa za Općinu) 

 3. Ustrojen je Stožer civilne zaštite Općine, a članovi Stožera imenovani su u skladu sa svim 

pozitivnim zakonskim propisima. Stožer ja sastavljen od stručnih osoba sa područja Općine i 

šire, te je na visokoj razini kompetencije za ispunjavanje zadaća u sustavu civilne zaštite. 

Stožer civilne zaštite Općine će na temelju Zakona obavljati poslove iz područja civilne 

zaštite: koordinirati u slučaju većih nesreća i katastrofa, surađivati sa svim nositeljima 

poslova, aktivnosti i mjera (jedinice lokalne samouprave, javne službe, pravne osobe i dr.).  

4. Može s konstatirati da vatrogasne snage (JVP Zadar) zadovoljavaju sve kriterije koji su 

propisani zakonom i podzakonskim propisima, kao i da je njihova organiziranost, 

opremljenost i obučenost na zavidnoj razini. One su u ovom trenutku najbrojnija i najbolje 

organizirana snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine. 

5. Smjernicama za razvoj sustava civilne zaštite za Općinu u razdoblju 2020.- 2023.godine, 

definirana su međusobna prava i obveze svih subjekata u sustavu civilne zaštite plansko 

pripremanje, osposobljavanje, opremanje i uvježbavanje njihovih organiziranih operativnih 

snaga kao i način međusobne koordinacije u izvršavanju zadaća zaštite i spašavanja sa ciljem 

što kvalitetnijeg razvoja sustava civilne zaštite.  

5. I dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanje obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti 

svih snaga civilne zaštite u cilju čim učinkovitijeg sustava zaštite ljudi i imovine na području 

Općine. 

6. Situacija sa epidemijom korona virusom u 2020.g. pokazala je kako je zbog situacije sa 

širenjem virusa istaknula važnost organiziranog sustava civilne zaštite. U realnosti, Općina 

ima operativne snage civilne zaštite ali i kako  je cijeli sustav potrebno još više dorađivati, 

nastojati usavršavati organizaciju sustava civilne zaštite kao i djelovanje svih operativnih 

snaga na području Općine pazeći na ugroženost svojih stanovnika, materijalnih i kulturnih 

dobara i zaštitu okoliša.  
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Općinsko vijeće Općine Poličnik  na  39, sjednici  održanoj dana 15. ožujka 2021. 

godine, temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19.) i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni 

glasnik Općine Poličnik“,  broj 02/18, 03/18, 15/18 i 03/20)  donosi  

 

ZAKLJUČAK  

o  donošenju Plana djelovanja Općine Poličnik  u području prirodnih nepogoda  za 

2021. godinu 

 

 

1. Prihvaća se Plan djelovanja Općine Poličnik  u području prirodnih nepogoda za 2021. 

godinu, koja je sastavni dio ove Odluke.  

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Poličnik“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

KLASA: 320-12/21-01/1 

URBROJ: 2198/06-01-21-1 

Poličnik, 15. ožujka 2021. godine 
PREDSJEDNIK  

            Darijo Buljat    

 

 

 

PLAN 

DJELOVANJA OPĆINE POLIČNIK   U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA   

ZA 2021. GODINU 

 

1. UVOD 

Ovim se Planom djelovanja Općine Poličnik  u području prirodnih nepogoda za 2021.g. (u 

daljnjem tekstu: Planom) određuju se mjere i postupanja djelomične  sanacije štete od 

prirodnih napogoda, uređuju kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena 

štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda nastalih na području JLS, Registar šteta od prirodnih nepogoda te druga 

pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih 

nepogoda.  

Predstavničko tijelo jedinice lokalne  samouprave donosi Plan djelovanja u području 

prirodnih nepogoda.  

 

2. SADRŽAJ  PLANA 

Plan djelovanja sadržava:  

1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode  

2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja 

imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva 
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3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz Zakona i/ili drugih 

tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda 

 

2.1. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Poličnik u 

2021. godini 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Poličnik u 2021. 

godini (prema Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Poličnik 

tekstu pripremljenom od strane tvrtke Alfa atest d.o.o. iz Splita u studenom 2019.g., koji je 

sastavni dio ove Odluke i  Planu djelovanja Zadarske županije u području prirodnih nepogoda 

za 2021. g, listopad 2020.g.) sadrži: 

1. Moguće ugroze na području Općine Poličnik  

a. Ugroze definirane zakonom   

b. moguće ugroze na području Općine Poličnik  

2. Proglašenje prirodne nepogode, procjena štete i postupanje nadležnih tijela   

a. Proglašenje prirodne nepogode   

b. Registar šteta, prva procjena štete te sadržaj prijave prve procjene štete  

c. Konačna procjena štete  

d. Žurna pomoć te izvori sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično 

uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda  

e. Općinsko i stručno povjerenstvo   

3. Popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode  

4. Procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje 

stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva   

5. Druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz zakona i/ili drugih 

tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda  

6. Prirodne nepogode  

a. Potres   

i. Popis mjera i nositelja mjera u slučaju potresa  

ii. Druge mjere koje uključuju suradnju u slučaju potresa s nadležnim 

tijelima i raznim institucijama  

b. Poplava   

i. Popis mjera i nositelja mjera u slučaju poplava 

ii. Druge mjere koje uključuju suradnju u slučaju poplava s nadležnim 

tijelima i raznim institucijama   

c. Olujno ili orkansko nevrijeme i jak vjetar   

i. Popis mjera i nositelja mjera u slučaju olujnog ili orkanskog nevremena 

i jakog vjetra  

ii. Druge mjere koje uključuju suradnju u slučaju olujnog ili orkanskog 

nevremena i jakog vjetra s nadležnim tijelima i raznim institucijama  

d. Suša   

i. Popis mjera i nositelja mjera u slučaju suše  

ii. Druge mjere koje uključuju suradnju u slučaju suše s nadležnim tijelima 

i raznim institucijama  

e. Ekstremne temperature – toplinski val  
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i. Popis mjera i nositelja mjera u slučaju toplinskog vala   

ii. Druge mjere koje uključuju suradnju u slučaju toplinskog vala s 

nadležnim tijelima i raznim institucijama  

f. Tuča  

i. Popis mjera i nositelja mjera u slučaju tuče 

ii. Druge mjere koje uključuju suradnju u slučaju tuče s nadležnim tijelima 

i raznim institucijama   

g. Snijeg i led   

i. Popis mjera i nositelja mjera u slučaju snijega i leda 

ii. Druge mjere koje uključuju suradnju u slučaju snijega i leda s 

nadležnim tijelima i raznim institucijama 

h. Požar otvorenog tipa   

i. Popis mjera i nositelja mjera u slučaju požara otvorenog tipa  

ii. Druge mjere koje uključuju suradnju u slučaju požara otvorenog tipa s 

nadležnim tijelima i raznim institucijama  

i. Mraz   

i. popis mjera i nositelja mjera u slučaju mraza   

ii. druge mjere koje uključuju suradnju u slučaju mraza s nadležnim 

tijelima i raznim institucijama   

7. Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi   

8. Zaključak  

 
2.3. Proglašenje prirodne nepogode  

Odluku o proglašenju prirodne nepogode za Općinu  donosi Župan na prijedlog 

Načelnika Općine, u slučaju da je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20 % vrijednosti 

izvornih prihoda Općine za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30 % 

od prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području Općine ili ako je nepogoda umanjila 

vrijednost imovine na području Općine najmanje 30 %. Ispunjenje ovih uvjeta utvrđuje 

općinsko povjerenstvo. U smislu ovoga Zakona, štetama od prirodnih nepogoda ne smatraju 

se one štete koje su namjerno izazvane na vlastitoj imovini te štete koje su nastale zbog 

nemara i/ili zbog nepoduzimanja propisanih mjera zaštite.  

Šteta od prirodnih nepogoda se procjenjuje na: 1. Građevinama, 2. Opremi, 3. Zemljištu, 4. 

Dugogodišnjim nasadima, 5. Šumama, 6. Stočarstvu 7. Obrtnim sredstvima. 
 

2.4. Mjere, rokovi i nositelji mjera po proglašenju prirodne nepogode na području 

Općine Poličnik 
MJERA ROK NOSITELJ 

Dostava prijedloga o 
proglašenju prirodne 
nepogode na području Općine 

osam (8) dana od nastanka 
nepogode 

Općinski načelnik  

Objava javnog poziva za 
dostavom obrazaca prijave 
štete od prirodne nepogode na 
području  Općine 

po objavi Odluke o 
proglašenju prirodne 
nepogode 

Povjerenstvo Općine za 
procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda 

Prikupljanje podataka o šteti 
na području Općine temeljem 
obrazaca prijave štete od 

osam (8) dana od dana 
proglašenja Odluke o 
proglašenju prirodne 

Povjerenstvo Općine za 
procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda 
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prirodne nepogode nepogode 

Prema potrebi, dostava 
zahtjeva za produljenjem roka 
za prvu prijavu štete u registar 
šteta povjerenstvu za procjenu 
šteta od prirodnih nepogoda 
zadarske županije 

osam (8) dana od dana 
proglašenja Odluke o 
proglašenju prirodne 
nepogode  

Povjerenstvo Općine za 
procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda 

Prva prijava u registar šteta petnaest (15), iznimno 
dvadeset i tri (23) dana od 
dana proglašenja Odluke o 
proglašenju prirodne 
nepogode 

Povjerenstvo Općine za 
procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda 

Prijava konačne procjene štete 
u registar šteta 

pedeset (50) dana od dana 
donošenja Odluke o 
proglašenju prirodne 
nepogode (iznimno, najkasnije 
četiri (4) mjeseca od dana 
donošenja Odluke o 
proglašenju prirodne 
nepogode) 

Povjerenstvo Općine za 
procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda 

Dostava konačne procjene 
štete u registar šteta 

pedeset (50) dana od dana 
donošenja Odluke o 
proglašenju prirodne 
nepogode (iznimno četiri (4) 
mjeseca od dana donošenja 
Odluke o proglašenju prirodne 
nepogode) 

Povjerenstvo za procjenu šteta 
od prirodnih nepogoda 
Zadarske županije 

Potvrda konačne procjene 
štete 

 Državno povjerenstvo za 
procjenu šteta u suradnji s 
nadležnim ministarstvima i 
drugim znanstvenim ili 
stručnim institucijama 

Dostava izvješća o utrošku 
sredstava za ublažavanje i 
djelomično uklanjanje 
posljedica prirodnih nepogoda 

šezdeset (60) dana primitka 
sredstava za ublažavanje i 
djelomično uklanjanje 
posljedica prirodnih nepogoda 

Povjerenstvo Općine za 
procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda 

 

 

3. PRIRODNE NEPOGODE 

Prirodnom nepogodom, smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim 

vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju 

normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na 

javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu 

 

3.1. Ugroze definirane Zakonom  
Prirodnom nepogodom smatraju se:  

1. potres  

2. olujni i orkanski vjetar  

3. požar  

4. poplava  

5. suša  

6. tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom  



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 03/21   

16.ožujka 2021.          Godina  XVII 

82 
 

7. mraz  

8. izvanredno velika visina snijega  

9. snježni nanos i lavina  

10. nagomilavanje leda na vodotocima  

11. klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta  

12. druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne 

poremećaje u životu ljudi na određenom području.  

 

 

3.2. Ugroze zabilježene na području Zadarske županije  
Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća za Zadarsku županiju od listopada 2019. kao i 

proglašenih prirodnih (elementarnih) nepogoda u zadnjih 10 (deset) godina, na teritorijalnom 

području Zadarske županije moguća je pojava sljedećih prirodnih nepogoda:  

 Potres  

 Poplava  

 Suše  

 Olujno i orkansko nevrijeme  

 Snježne oborine  

 Poledice  

 Tuča  

 Mraz  

 Ekstremne vremenske pojave - toplinski val  

 Epidemije i pandemije 

Procjenom rizika od velikih nesreća kao i pripadajućim Planom djelovanja civilne zaštite 

analiziraju se rizici od sljedećih prirodnih nepogoda:  

 Potres  

 Poplava  

 Ekstremne temperature  

 Epidemije i pandemije  

 Olujno i orkansko nevrijeme i jak vjetar  

 Požari otvorenog tipa  

 Industrijske nesreće  

 

3.4. Obaveze Općine Poličnik iz područja civilne zaštite, a koje se tiču prirodnih 

nepogoda 

Općina Poličnik donijela Procjenu rizika od velikih nesreća u rujnu 2018. godine 

(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ br.   11/18) u kojoj je provedena analiza sustava civilne 

zaštite Općine.  

Zaključuje se da je procijenjena spremnost cjelovitog sustava civilne zaštite za upravljanje 

rizicima od velikih nesreća (područje preventive) i za spašavanje svih kategorija društvenih 

vrijednosti izloženih štetnim utjecajima u velikim nesrećama (područje reagiranja) na 

području Općine Poličnik niska. Općina Poličnik mora raditi na unapređenju sustava civilne 

zaštite kontinuiranim osposobljavanjem snaga civilne zaštite, educiranjem stanovništva o 

mogućim opasnostima od evidentiranih rizika te provođenjem vježbi kako bi svi sudionici 

civilne zaštite bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju mogućih rizika na području 

Općine.  
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U Planu djelovanja sustava civilne zaštite Općine Poličnik, izrađenom 2019. 

godine, utvrđen je način organizacije, aktiviranja i djelovanja sustava civilne zaštite, zadaća i 

nadležnosti, ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava te mjera i postupaka za 

provedbu civilne zaštite u slučaju određenih rizika. 
Na području Općine, Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu potencijalnu 

prijetnju za stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te poljoprivrednu proizvodnju 

predstavljaju sljedeće prirodne nepogode: 

a) Ekstremne temperature, 

b) Padaline – Mraz, 

c) Padaline – Tuča, 

d) Suša, 

e) Poplava, 

f) Potres. 

 

4. POPIS MJERA I NOSITELJA MJERA U SLUČAJU POJAVE PRIRODNE 

NEPOGODE NA PODRUČJU OPĆINE  

Pod pojmom mjere u smislu Zakona smatraju se sva djelovanja od strane Općine  

vezana za sanaciju nastalih šteta, ovisno o naravi, odnosno vrsti prirodne nepogode koja je 

izgledna za određeno područje, odnosno o posljedicama istih. Kako se prirodne nepogode 

uglavnom javljaju iznenada i ne nastaju uvijek štete istih razmjera, u ovom dijelu moguće je 

provesti: 

 preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode,  

 mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode. 

 

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode obuhvaćaju: 

uređivanje kanala i propusta uz prometnice, uređivanje korita potoka, izgradnju barijera za 

sprečavanje odnošenja zemlje izvan poljoprivrednih površina, rušenje starih i trulih stabala, 

postavljanje zaštitnih mreža protiv tuče i slično. 

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode 

podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija 

obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode – pružanje prve 

pomoći unesrećenima ako ih je bilo, čišćenje stambenih, gospodarskih i drugih objekata od 

nanosa mulja, šljunka, drveća i slično, odstranjivanje odronjene zemlje, mulja i šljunka s cesta 

i lokalnih putova, te sve ostale radnje kojima se smanjuju nastala oštećenja. 

Ove mjere provode se organizirano na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini sukladno 

pravima i obvezama sudionika. U cilju pravovremenog i učinkovitog ublažavanja i uklanjanja 

izravnih posljedica, procjena štete od ekstremnih prirodnih uvjeta u pravilu se obavlja odmah 

ili u najkraćem roku. 

 

4.1. Mjere kod nastanka prirodnih nepogoda  
1. Mjere radi utvrđivanja nastanka prirodne nepogode,  

1.1. Obilazak terena i utvrđivanje stanja na terenu,  
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1.2. Prikupljanje podataka za utvrđivanje mogućeg nastanka prirodne nepogode  

1.3. Pravilno utvrđivanje vrste štete,  

1.4. Prva procjena obima i visine štete,  

1.5. Pravodobno podnošenje zahtjeva za proglašenje elementarne nepogode – prvog 

priopćenja.  

2. Mjere radi utvrđivanje visine i obima štete od prirodne nepogode  

2.1. Prikupljanje prijava o nastaloj šteti,  

2.2. Utvrđivanje konačnog obima štete po prijavi,  

2.3. Unos i pravilno evidentiranje štete,  

2.4. Pravodobno podnošenje izvješća,  

3. Mjere radi sanacije šteta od prirodnih nepogoda,  

3.1. Pravilno raspoređivanje dodijeljene pomoći i žurne pomoći za ublažavanje šteta, 

sukladno uputama,  

3.2. Nadziranje namjenskog korištenja dodijeljene pomoći i žurne pomoći za ublažavanje 

i djelomično uklanjanje posljedica od prirodnih nepogoda,  

3.3. Pravodobno podnošenje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i 

sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica od prirodnih 

nepogoda  

4. Mjere na otklanjanju posljedica na infrastrukturi i dobrima, te kod spašavanja.  

 

Poslove na provedbi mjera od 1 do 3 iz prethodnog članka provodi Općinsko povjerenstvo za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda.  

Poslove na provedbi mjera na otklanjanju posljedica na infrastrukturi i dobrima, te kod 

spašavanja provodi tijela Javna vatrogasna postrojba Zadar, Civilne zaštite Općine i općinska 

komunalna tvrtka Poličnik d.o.o. 

Mjere iz točke 4. provode se na temelju Plana djelovanja civilne zaštite Općine.  

 

Za provedbu predviđenih mjera sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine i to:  

 Za rad Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,  

 Za rad i aktivnosti Civilne zaštite,  

 Za rad i aktivnosti JVP Zadar  

 Za subvencije u slučaju požara, poplava i drugih teških socijalnih stanja 

 

 

4.2. Mjere po vrstama prirodnih nepogoda 

Ovim Planom obrađivat će se mjere po vrstama prirodnih nepogoda čija je pojava 

vjerojatna ili evidentirana na području Općine, a koje su svojom pojavom nanijele značajne 

štete na građevinskoj i kritičnoj infrastrukturi, štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, 

poljoprivrednim površinama te su direktno činile prijetnju životu i zdravlju ljudi, odnosno one 

prirodne nepogode koje su vjerojatne na području Općine. 

RED. 

BR. 

PRIJETNJA  KRATAK OPIS 

SCENARIJA 

UTJECAJ NA 

DRUŠTVENE 

VRIJEDNOSTI 

PREVENTIVNE 

MJERE 

MJERE 
ODGOVORA  

1. POTRES  Potres je 

elementarna 

nepogoda 

Potres uzrokuje 

oštećenje objekata, 

prekid opskrbom 

Protupotresno 

projektiranje, kao i 

gradnja građevina, 

Operativne 
snage sustava 
civilne zaštite  
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uzrokovana 

prirodnim 

događajem koji 

je vjerojatno 

najveći uzrok 

stradavanja ljudi 

i uništenja 

materijalnih 

dobara. Potresi 

su uzrok 

katastrofa koje 

karakterizira brz 

nastanak, 

događaju se 

učestalo i bez 

prethodnog 

upozorenja. 

struje, vode, plina, 

probleme u opskrbi i 

nedostatak hrane, 

reducirane 

mogućnosti u 

telekomunikacijama, 

psihoze, depresije i 

panika kod ljudi, 

mogućnost gubitka 

stambenog 

prostora. 

treba se provoditi 

sukladno 

zakonskim 

propisima o 

građenju i prema 

postojećim 

tehničkim 

propisima za 

navedenu 

seizmičku zonu. 

Projektiranje, 

građenje i 

rekonstrukcija 

važnih građevina 

mora se provesti 

tako da građevine 

budu otporne na 

potres. Potrebno je 

osigurati dovoljno 

široke i sigurne 

evakuacijske 

putove, omogućiti 

nesmetan pristup 

svih vrsta pomoći u 

skladu sa važećim 

propisima. U 

građevinama 

društvene 

infrastrukture, 

športsko – 

rekreacijske, 

zdravstvene i 

slične namjene 

koje koristi veći 

broj različitih 

korisnika treba 

osigurati prijem 

priopćenja 

nadležnog 

županijskog centra 

112 o vrsti 

opasnosti i 

mjerama koje je 

potrebno poduzeti. 

Sustav 
zdravstvene 
zaštite  
Kapaciteti za 
zbrinjavanje i 
prehranu  
U slučaju 

razornog 

potresa 

postojeće 

operativne 

snage sustava 

civilne zaštite ne 

bi bile dovoljne 

te bi u 

navedenom 

slučaju bilo 

potrebno 

angažirati snage 

s državne 

razine. 

2. POŽARI 

OTVORENOG 

TIPA 

Ugroženost od 

požara dolazi do 

izražaja u 

ljetnim 

mjesecima te u 

sušnim 

vremenskim 

razdobljima. 

U slučaju požara 
mogući je nastanak 
štete na šumskim i 
poljoprivrednim 
područjima, 
građevinama, 
pokretninama kao i 
određeni broj 
stradalih osoba 

U cilju zaštite od 

požara potrebno je 

provoditi 

preventivne mjere 

zaštite od požara, 

educirati 

stanovništvo kako 

bi se spriječio 

Operativne 
snage sustava 
civilne zaštite  
U slučaju 

požara većih 

razmjera na 

području 

Zadarske 
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Požari 

otvorenog tipa 

stvaraju znatne 

izravne i 

neizravne štete, 

a njihovo 

gašenje 

ponekad iziskuje 

angažiranje 

velikog 

materijalnog, 

tehničkog i 

kadrovskog 

potencijala 

sustava civilne 

zaštite. Osim što 

šuma i sva 

ostala zemljišta 

obrasla 

vegetacijom 

imaju 

gospodarsku 

važnost kao 

izvori sirovina, 

poljoprivredna 

zemljišta za 

proizvodnju 

hrane, navedeni 

prostori 

predstavljaju i 

dobra od općeg 

interesa koja 

iziskuju posebnu 

zaštitu. 

(lake ozljede/teže 
ozljede/smrtno 
stradavanje), što se 
ne može uvijek 
izbjeći. Moguć je i 
kratkotrajni prekid 
(do par dana) 
opskrbe energijom, 
vodom, 
namirnicama ili 
zastoji u prometu. 
Ne očekuje se 
značajniji efekt na 
odvijanje turističke 
sezone, ali mjere 
oporavka vegetacije 
su dugoročne.  

nastanak požara, 

jer je najčešći 

način izazivanja 

istog nemar ili 

nepažnja (paljenje 

korova, biootpada, 

nepažnja sa 

ložištima za roštilje 

i sl.) 

županije 

postojeće 

operativne 

snage sustava 

civilne zaštite ne 

bi bile dovoljne 

za otklanjanje 

posljedica 

uzrokovane 

požarom. 

3. POPLAVA Plavljenje 
poljoprivrednih 
površina, 
gospodarskih i 
stambenih 
objekata  
Moguće 

posljedice: 

velike 

materijalne 

štete, 

devastiranje 

kulturnih dobara 

i štete po okoliš; 

uništenje 

poljoprivrednih 

kultura 

- utjecaj na život i 
zdravlje ljudi,  
- gospodarstvo,  
- društvena 

stabilnost i politiku 

- čišćenje  
vodotokova i  
kanala  
- mjere zaštite od  
poplava u  
prostorno-planskim  
dokumentacijama 
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4.3. Prijašnji događaji na području općine  
Na području Općine Poličnik u 2020. godini  nisu bile proglašene prirodne nepogode.  

U nastavku je prikazana tablica sa evidentiranim prirodnim nepogodama u posljednjih 13 

godina na području Općine Poličnik. 
 

TABLICA PROGLAŠENIH ELEMENTARNIH/PRIRODNIH  NEPOGODA NA PODRUČJU OPĆINE 

POLIČNIK: 

ELEMENTARNE 
NEPOGODE 

 

UNIŠTENE 
KULTURE/GRAĐEVINE 

 

ŠTETE USLIJED 
ELEMENTARNIH 

NEPOGODA 
 

MATERIJALNA 
ŠTETA 

 

GODINA UZROK   
26.04.2007. 

 
tuča   na području  
Ruplja i Suhovara 

dugogodišnji nasadi i 
obrtna sredstva u  
poljoprivredi 

449.860,00 kn 
    

08.06.2007. 
 

tuča i olujno nevrijeme na 
području Ruplja i Suhovara 

dugogodišnji nasadi i 
obrtna sredstva u  
poljoprivredi 

1.592.465,90 kn 

02.05.2012. mraz 
 

dugogodišnji nasadi i 
obrtna sredstva u  
poljoprivredi 

1.672.798,60  kn 

Kolovoz 2012. suša 
 

dugogodišnji nasadi i 
obrtna sredstva u  
poljoprivredi 

2.664.922, 98 kn 

kolovoz.2015. 
 

dugotrajna suša i 
visoke temperature 

dugogodišnji nasadi i 
obrtna sredstva 

- 

travanj.2016. 
 

mraz 
 

dugogodišnji nasadi i 
obrtna sredstva 

Neznatna šteta 

22.09.2017. 
 

poplava 
 

građevine, oprema, 
zemljište, 
dugogodišnji nasadi, 
stoka, obrtna sredstva 

7.172.458,40 kn 

 

 

5. ZAKLJUČAK  

Ovim planom evidentirane su moguće prirodne nepogode na području Općine Poličnik 

te preventivne i posljedične mjere koje se planiraju poduzimati. Analizom učestalosti pojave 

istih kao i dosadašnjih šteta moguće je doći do procjene mogućih budućih šteta na području 

Općine. Preventivne radnje koje je Općina u mogućnosti provesti, kontinuirano će se 

provoditi tokom godine, kojima će provesti mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih 

posljedica prirodne nepogode. Treba voditi računa da će se planske aktivnosti po ovom Planu 

provoditi u uvjetima provođenja protuepidemijskih mjera (virus SAR-CoV-2 tj. bolest 

COVID 19). 

Potresi, požari  (i drugi rizici) kao najveći rizik detaljno su obrađene u Procjeni rizika 

od velikih nesreća i Planu djelovanja CZ Općine. 

Treba naglasiti da je postotak osiguranja imovine je iznimno malen. Općina je 

osigurala svoji imovinu (općinska zgrada i oprema u njoj, dio sportske dvorane, zgrade 

društvenih domova u mjesnim odborima, mrtvačnice, pročišćivač otpadnih voda u poslovnoj 

zoni Grabi, parkirališta, ceste i putevi i sportski tereni) kao i Centar za razvoji i edukaciju u 

poslovnoj zoni Grabi. Potrebno je u većoj mjeri osiguravati imovinu, što bi  pozitivno utjecalo 
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na građane  kao i gospodarstvo jer pomoć iz državnog proračuna i/ili proračuna jedinica 

lokalne samouprave nije dostatna za pokriće svih nastalih šteta, a posebice za stabiliziranje 

poslovanja oštećenika koji se bavi određenom gospodarskom djelatnošću. 
U cilju sprječavanja nastanka i ublažavanja posljedica prirodnih nepogoda veoma je 

bitna suradnja Općine, Općinskog povjerenstva, operativnih snaga sustava civilne zaštite te 

stanovnika Općine, koji svojim djelovanjem mogu u znatnoj mjeri spriječiti nastanak nekih 

prirodnih nepogoda i ublažiti njihove posljedice. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 39. sjednici održanoj dana 15. ožujka  

2021. godine, na temelju članka 36. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“ broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 32. Statuta Općine Poličnik ("Službeni 

glasnik Općine Poličnik" br. 02/18, 03/18, 15/18 i 03/20), donosi  

ODLUKU 

o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije 

na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada 

na području Općine Poličnik za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Odlukom o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na 

kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Općine Poličnik 

za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se posebne mjere sprječavanja 

odbacivanja otpada na lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno 

odbacivanje otpada na području Općine Poličnik.  

Članak 2. 

Temeljem Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Poličnik za 2020. godinu 

i Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog 

otpada i provedbi mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Poličnik 

za 2020. godini,  a koje je nepoznata osoba odbacila u okoliš, utvrđuju se lokacije na kojima 

će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada.  

 Briševo - Lug 

 Dračevac Ninski - Kulina-Zekići 

 Dračevac Ninski  - Sv. Martin 

 Lovinac - Šipkovac 

 Lovinac - Crnjca  (zapadni dio naselja uz ulicu Ante Baljak -Pajo) 

 Murvica - Opačići 

 Murvica – gospodarska zona Murvica IK  (istočno uz zonu) 

 Murvica  - ulica kralja Tomislava i ulica Tina Ujevića 

 Murvica  - ograda Grgeča 

 Murvica Gornja - Vlaka 

 Poličnik – poslovna zona Grabi  (jugo-zapadno od zone) 

 Poličnik - Barjašića lug 

 Poličnik - Perići 

 Poličnik - Lug 

 Poličnik Gornji -  Alića gaj 

 Poličnik Gornji -  Lončarev tor 

 Rupalj -  Rupljanuša  (zapadna strana uz auto-put) 

 Rupalj -  Rupljanuša  (istočna strana uz auto-put) 

 Suhovare - Drage 

 Suhovare - Kosa 

 Suhovare -  Mantovac 

 Visočane - Greda-Krčevine 
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 Visočane - Grabi 

 Visočane -  Debela Klačina 

Članak 3. 

Na lokacijama iz članka 2. ove Odluke prema potrebi će se provoditi sljedeće posebne mjere 

radi sprječavanja odbacivanja otpada:  

 učestala kontrola lokacija od strane komunalnog redara,  

 suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Zadarskom i 

Hrvatskim šumama u provedbi kontrole nad lokacijama 

 upoznavanje sa sustavom evidencije lokacija odbačenog otpada (ELOO) koji je 

razradilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  

 postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada u okoliš,  

 objava informacija o načinu prijave nepropisno odbačenog otpada,  

 distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem ovlaštenih osoba,  

 po potrebi ograđivanje površine fizičkim barijerama 

 postavljanje video nadzora,  

 izraditi plan sanacije navedenih lokacija. 

U 2021.g. osigurana su sredstva u proračunu Općine Poličnik za  sanacija lokacija divljeg 

odlagališta u iznosu od 30.000,00 kn.  

Na području Općine Poličnik vršiti će se edukacija i informiranje građana o pravilnom 

postupanju s otpadom i o načinu zbrinjavanja različitih vrsta otpada u skladu sa zakonskim 

odredbama i općim aktima Općine Poličnik. Isto će se vršiti  putem mrežne stranice Općine,  

putem edukativno-informativnih aktivnosti TD Čistoća d.o.o. i Općine,  uz suradnji s 

Mjesnim odborima Općine.  

Članak 4. 

Mjere za uklanjanje otpada provest će se sukladno odredbama Odluke o mjerama za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na 

području Općine Poličnik („Službeni glasnik općine Poličnik“ br. 03/20). 

Članak 5. 

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

Poličnik“.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

PREDSJEDNIK 

Darijo Buljat 

KLASA: 351-02/21-01/2 

URBROJ: 2198/06-01-21-1 

Poličnik, 15. ožujka 2021. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik  na  38. sjednici  održanoj dana 15. ožujka 2021. 

godine, na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ RH br. 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik 

Općine Poličnik“,  broj 02/18, 03/18, 15/18 i 03/20),  donosi  

 

Zaključak 

o Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada  

i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine 

Poličnik za 2020. godini 

 

1. Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja 

otpada na području Općine Poličnik za 2020. godini, koji sadrži podatke o lokacijama 

i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi 

mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada. 

2. Izvješće o provedenim mjerama sprečavanja odbacivanja otpada za 2020. godinu je 

sastavni dio ovog Zaključka.  

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Poličnik“. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

KLASA: 351-02/20-01/1 
URBROJ: 2198/06-1-21-3  
Poličnik, 15. ožujka 2021. 

PREDSJEDNIK  

            Darijo Buljat    

 

 

IZVJEŠĆE 

 

O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA, TROŠKOVIMA 

UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA I PROVEDBI MJERA SPRJEČAVANJA 

NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE POLIČNIK 

ZA 2020. GODINI 

 

 

I. UVOD 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom  u odredbi članka 36. stavka 9. propisano 

je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno izvješće o provedenim mjerama 

sprečavanja odbacivanja otpada koje sadrži podatke o o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš podnijeti 

predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu 

kalendarsku godinu. 

Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 13. sjednici održanoj 26. lipnja 2018. 

godine, na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, donijelo 

je Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
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uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Poličnik, ( u daljnjem testu: Odluka) 

objavljena u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 03/20. 

Navedenom Odlukom utvrđuje se način provedbe:  

 mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

 mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.  

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se naročito:  

 otpad odbačen u okoliš, 

 glomazni otpad ostavljen na javnoj površini,  

 opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama.  

 

II. LOKACIJE I KOLIČINE ODBAČENOG OTPADA 

Unatoč organiziranom sakupljanju komunalnog otpada s područja Općine, komunalni 

otpad se nezakonito odlaže na više lokacija, najčešće na slučajno odabranom prostoru koji je 

idealan za takvo odlaganje otpada (laka dostupnost i teža kontrola).  

Na područjima gdje se nekontrolirano odlaže otpad i na kojima se isti duže zadržava može 

doći do pojave raznih neželjenih utjecaja, kao što su onečišćenje tla, onečišćenje podzemnih i 

površinskih voda, neugodni mirisi, onečišćenje zraka uzrokovano izbijanjem požara, 

raznošenje laganog materijala vjetrom i dr. 

 

U nastavku je prikazan popis lokacija onečišćenih otpadom - divljih odlagališta u naseljima 

na području Općini Poličnik: 

 

Red. 

br. 
NASELJE 

TOPONIM LOKACIJE 

DIVLJEG 

ODLAGALIŠTA 

VRSTA ODLOŽENOG 

OTPADA 

KOLIČINA 

ODLOŽENOG 

OTPADA (m³) 

 

1. POLIČNIK 
GRABI 

( jugo-zapadno od zone ) 
građevinski, mješoviti 7.950 

 

2. 
POLIČNIK BARJAŠIĆA LUG građevinski, mješoviti 1.200 

3. POLIČNIK PERIĆI građevinski, mješoviti 900 

4. POLIČNIK LUG građevinski, mješoviti 600 

 

5. 
MURVICA OPAČIĆI građevinski, mješoviti 4.000 

 

6. MURVICA 
MURVICA IK 

 ( istočno uz zonu ) 
građevinski, mješoviti 2.500 

 

7. MURVICA 
Ulica kralja Tomislava 

Ulica Tina Ujevića 
građevinski, mješoviti 50 

 

8. 
MURVICA OGRADA GRGEČA građevinski, mješoviti 150 

 

9. 

 

MURVICA 

GORNJA 
VLAKA građevinski, mješoviti 300 

 

10. RUPALJ 
RUPLJANUŠA  

(zapadna strana uz auto-put ) 
građevinski, mješoviti 100 

 

11. 

 

RUPALJ 
RUPLJANUŠA  

(istočna strana uz auto-put  

građevinski  (iskopi sa 

izgradnje auto-puta ) 
100.000 
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12. 

 

POLIČNIK 

GORNJI 
ALIĆA GAJ građevinski, mješoviti 1.400 

 

13. 
POLIČNIK 

GORNJI 
LONČAREV TOR građevinski, mješoviti 200 

 

14. 
LOVINAC ŠIPKOVAC građevinski, mješoviti 600 

 

15. LOVINAC 

CRNJCA 

( zapadni dio naselja uz  

Ulicu Ante Baljak -Pajo ) 

građevinski, mješoviti 50 

 

16. 
SUHOVARE MANTOVAC građevinski, mješoviti 5.000 

 

17. 
SUHOVARE DRAGE građevinski, mješoviti 200 

 

18. 

 

SUHOVARE KOSA građevinski, mješoviti 5.500 

 

19. 
DRAČEVAC 

NINSKI 
KULINA-ZEKIĆI građevinski, mješoviti 900 

20. DRAČEVAC 

NINSKI 
SV. MARTIN građevinski, mješoviti 1.300 

21. 
VISOČANE GRABI građevinski, mješoviti 50 

22. 
VISOČANE GREDA-KRČEVINE građevinski, mješoviti 50 

23. 
VISOČANE DEBELA KLAČINA građevinski, mješoviti 50 

24. 
BRIŠEVO LUG građevinski, mješoviti 2.500 

 

 

III. TROŠKOVI UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA 

U 2020. godini čistila se stambena zona Grabi i put prema Lugu u Grabima.   

Na temelju Ugovora o sakupljanju, odvozu i deponiranju glomaznog otpada koji je Općina 

Poličnik sklopila sa ČISTOĆA d.o.o. Zadar, kontinuirano se otklanja glomazni otpad, pa je 

tako tijekom 2020. godine bilo odvezeno 22 kontejnera 

 Za 2021.g. planirano je u proračunu 30.000,00 kn za sanaciju divljih odlagališta. 

 

IV. PROVEDBA MJERA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA 

OTPADA 

 Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu 

- Općina  zaprima obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Općina Na svojoj 

Internet stranici stavila je  obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. 

 

 Uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada (ELOO)  

- Općina  evidentira lokacije odbačenog otpada, koji je razradilo Ministarstvo 

gospodarstva i održivog razvoja 

 Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja Općine radi utvrđivanja 

postojanja odbačenog otpada 
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- Svake godine se provodi godišnji nadzor područja Općine radi utvrđivanja postojanja 

odbačenog otpada, a tijekom cijele godine se provode ciljani nadzori područja gdje je 

učestalo odbacivanje otpada. 

 

 Edukacija stanovništva za odgovorno gospodarenje s otpadom 

- Općina u suradnji s davateljem javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada provodi trajnu edukaciju 

stanovništva za odgovorno gospodarenje otpadom sukladno Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom. 

Na području Općine će se i dalje vršiti edukacija i informiranje građana o načinu 

zbrinjavanja različitih vrsta otpada u skladu sa zakonskim propisima i općim aktima 

Općine. 

 

 Druge mjere 

- učestala kontrola problematičnih lokacija   

- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada.  

Cijelo područje Općine obuhvaćeno je redovitim odvozom otpada s kućnog praga a 

moguće je i preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada na kućnom pragu.  

Slijedom gore navedenog mišljenja smo da nema nikakve potrebe da se  krupni otpad 

odbacuje u okoliš. 

 

V. PROVEDBA MJERA ZA UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ 

Prikazom aktivnosti u 2020. godini vidljivo je da se mjere za uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš provode u skladu s financijskim mogućnostima Općine i mogućnostima 

dobivanja sredstava iz drugih izvora.  

Uklanjanje odbačenog otpada je tijekom 2020. godine provedeno u skladu s prijavama 

komunalnih redara, općinske komunalne tvrtke Poličnik d.o.o.  i građana te kroz redovan 

odvoz miješanog komunalnog otpada, ukoliko su lokacije odbačenog otpada bile 

pozicionirane uz same posude za sakupljanje miješanog komunalnog otpada te je sastav 

otpada bio takav da ga se moglo odvesti u redovnoj liniji sakupljanja otpada.  

Prikazom aktivnosti u 2020. godini vidljivo je da se mjere za uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš provode u skladu s financijskim mogućnostima Općine i mogućnostima 

dobivanja sredstava iz drugih izvora.  

 

Nažalost, uočava se i dalje odlaganje otpada u okolišu, najčešće uz nerazvrstane ceste, 

šumske i poljske puteve, pa će biti potrebno učestalije kontrole te razvijati sustavu 

zbrinjavanja otpada, pa time utjecati na svijest građana o potrebi veće zaštite okoliša. 
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Općinski načelnik na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne 

novine“, br. 92/10), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („NN“, br. 04/21) u dijelu koji se odnosi na 

područje Općine kao jedinice lokalne samouprave i članaka 52. Statuta Općina Poličnik 

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

 

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku  

na područje Općine Poličnik 

u 2021. godini 

 

 

 

I.   U V O D 

 

Ovim Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku na područje Općine Poličnik  u 2021. godini (u daljnjem tekst: Program) 

provodi se temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („NN“, br. 04/21) u dijelu koji se odnosi na 

područje Općine kao jedinice lokalne samouprave. Mjera zaštite od požara  potrebno je 

planirati posebno na šumskim i poljoprivrednim područjima koja neposredno okružuju naselja 

Općine, da se tijekom požarne sezone onemogući zahvaćanje istih s otvorenih prostora. Na 

ovim površinama je potrebno predvidjeti provođenje svih preventivnih mjera zaštite od 

požara, sukladno pozitivnim  propisima, uvažavajući sve specifičnosti ove Općine i Županije 

Svrha i cilj Programa aktivnosti  Program aktivnosti je izvršni dokument za učinkovito 

preventivno i operativno (kurativno) djelovanje u cilju smanjenja broja požara raslinja na 

otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite 

kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine. 

 

 

II. MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI 

 

1. NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA 

 

a. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Zadra i 

Općina Poličnik, Bibinje i Zemunik Donji – usklađenje 1. (Službeni glasnik općine 

Poličnik“ br. 03/20). Usklađivanje Procjene  izvršena je u srpnju 2019. g.  

b. Plan zaštite od požara za područje grada Zadra i Općina Poličnik, Bibinje i Zemunik 

Donji („Službeni glasnik Općine Poličnik“, br. 03/20).  

c. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Poličnik („Službeni glasnik 

općine Poličnik“ br. 

d. Plan djelovanja sustava Civilne zaštite Općine Poličnik („Službeni glasnik općine 

Poličnik“ br.08/19) 

e. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite („Službeni glasnik općine 

Poličnik“ br.12/19, 05/20)   

f. Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Općine Poličnik i plan pozivanja („Službeni 

glasnik općine Poličnik“ br.04/18)   
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g. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Poličnik,  

Klasa:810-01/11-01/04, Ur. broj:2198/06-02-11- 1 od 24.studenog 2011.  

h. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Poličnik za razdoblje 

2021. – 2023. g. („Službeni glasnik općine Poličnik“ br.17/20)   

i. Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite („Službeni glasnik općine Poličnik“ br.12/19) 

j. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite („Službeni glasnik općine Poličnik“ 

br.10/17)  

k. Odluka o određivanju pravnih osoba od osobitog interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Poličnik,  („Službeni glasnik općine Poličnik“ br.10/17)  

l. Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Zadar ( klasa: 214-02/12-01/01, 

Ur.broj: 2198/06-02-14-10 od 24. prosinca 2014.g. 

 

U cilju izvršavanja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine, potrebno je od strane 

ustanova i institucija vatrogastva, pravnih i fizičkih osoba u gospodarstvu poduzeti slijedeće 

mjere: 

 

14. Stožer civilne zaštite Općine Poličnik  

Zbog provođenje epidemioloških mjera   suzbijanja epidemije korona virusa COVID-

19 neće se organizirati informativno- savjetodavni sastanak Županijske vatrogasne zajednice s 

predstavnicima jedinica lokalne samouprave u povodu pripreme požarne sezone 2021.g. i 

operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („NN“, br. 04/21). 

Vatrogasna zajednica Zadarske županije uputila je dopis o pripremi požarne sezone 

2021. i provedba Programa posebnim mjera o zaštite od požara od interesa za RH u 2021.g. u 

kojem su upoznali za planiranim aktivnostima: 

- Izraditi Operativni plan i raspored podizanja snaga za gašenje požara otvorenog 

prostora za 2021.g. . 

- Upošljavanje sezonskih vatrogasaca u periodu od 15. lipnja do 15. rujna 2021.g. 

- Ažuriranje operativnih planova iz područja zaštite od požara, 

- Izdvajanje financijskih sredstava za realizaciju istog,  

- Poduzimati i druge radnje sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini. 

 

Doneseno u 2020.g. 

 Plana zaštite od požara za područje grada Zadra i Općina Poličnik, Bibinje i Zemunik 

Donji („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 03/20)   

 Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zadar, Općine 

Poličnik, Bibinje i  Zemunik Donji (usklađenje 1.) („Službeni glasnik Općine 

Poličnik“ br. 03/20)   

 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne 

zaštite Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 05/20)   

 Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 

Poličnik“ br. 05/20)     
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 Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Poličnik 

(pročišćeni tekst) („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 05/20)     

 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne 

zaštite Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 14/20)     

 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Poličnik za razdoblje 

2020. –2023. g. („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 17/20)   

 

 

15. Javna vatrogasna postrojba Zadar 

Javna vatrogasna postrojba Zadar,  kao okosnica ukupnog sustava zaštite od požara na 

području Općine Poličnik i u 2021. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet tog 

sustava  - u spremnosti 24 sata dnevno.  

JVP Zadar Centar ustrojena je kao vatrogasna postrojba Vrste 5, postaja Gaženica 

ustrojena je kao postaja Vrste 2, te dislokacija Kožino i dislokacija Poličnik. U JVP trenutno 

je zaposleno 103 djelatnika, rad se odvija u četiri smjene. JVP Zadar djeluje s 4 lokacije i to: 

1. Put Murvice 24 (centar) 2. Industrijska zona Gaženica (postaja) (Gaženička cesta b.b., 21 

vatrogasac, 9 vozila) 3. Dislokacija Kožino 4. Dislokacija Poličnik Vrste i količina 

vatrogasnih vozila i drugih ureĊaja, opreme i sredstava koje ima JVP Zadar u skladu su sa 

Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. br. 43/95) i 

izračunima prikazanim u Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje 

grada Zadra i Općina Poličnik, Bibinje i Zemunik Donji – usklađenje 1.  

Za ljetnu požarnu sezonu 2021. godine pored JVP Zadar, dodatno će se angažirati pet 

vatrogasaca sa dva vozila koji će biti smješteni u Dislokaciji Poličnik – smještenoj u Mjesnom 

domu u Murvici Gornjoj, kako bi se učinkovito skratilo  vrijeme dolaska na intervenciju 

tijekom požarne sezone te se na taj način smanjila potencijalna opasnost od požara za ljudi i 

imovinu na ovom području, obzirom da Općina nema organiziranu vlastitu vatrogasnu službu. 

Općina je osigurala smještaj za iste. 

Prema izračunima prikazanim u ovoj Procjena, za gašenje najnepovoljnijih i 

najugroženijih građevina/prostora potrebno je minimalno sedam vatrogasaca. Temeljem broja 

stanovnika na području Grada Zadra i Općina Bibinje, Zemunik Donji i Poličnik (85 576 

stanovnika) te prema Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija (NN 35/94 i 110/05) odnosno izračunu količine vode potrebne za gašenje požara 

uzima se mogućnost nastanka dva istodobna požara. Sukladno izračunima za dva istodobna 

požara potrebno je minimalno 15 vatrogasaca, što zadovoljava naputak od strane MUP-a. Svi 

vatrogasci su operativni, posjeduju potrebnu stručnu spremu, liječnički pregled te opremu 

propisanu Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju 

pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 031/2011). U 

vatrogasnom dojavnom centru radi dvanaest vatrogasaca, odnosno tri po smjeni. 

b) Agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina i mjere zaštite od požara 

Sva općinska, gradska vijeća i Gradska skupština Grada Zagreba, sukladno članku 12. 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu, obvezna su propisati potrebne mjere za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina i provesti ih u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara. 

Općinsko vijeće  donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Poličnik, objavljeno 

u  “Službeni glasnik Općine Poličnik” br.  08/18 

Posebne mjere zaštite od požara: 
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Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici bi se trebali pridržavati 

sljedećih mjera: 

1. održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske puteve  

2. uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, 

berbe i sl., najkasnije do 1. lipnja tekuće godine  

3. odstraniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šume, puteva i međa na šumskom 

zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem  

4. uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom  

5. spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i korova na poljoprivrednom i šumskom 

zemljištu vršiti samo uz poduzimanje odgovarajućih propisanih preventivnih mjera 

opreza sukladno Zakonu o zaštiti od požara. 

 

Zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru u sljedećim uvjetima: 

u razdoblju od 01.lipnja do 30.rujna tekuće godine i za vrijeme jakog vjetra i noću ( od 19,00 

do 05,00 sati). Izuzetno, pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenom u 

navedenom periodu, dužne su zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe. 

Općinsko vijeće je donjelo Odluku o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih 

mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Poličnik za 

2019. godinu,  objavljeno u  “Službeni glasnik Općine Poličnik” br.  03/20. 

 

 

II. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD 

NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA 

 

a) Sustavno praćenje i nadzor stanja odlagališta otpada  
    Na svom području i trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« 

odlagališta. Inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i prirode u suradnji s inspekcijama 

Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravlja, osobito za područje priobalja, planirat 

će, organizirati i izvršiti pojačani nadzor i pregled odlagališta otpada na kojima se 

kontrolirano odlaže komunalni otpad. 

Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija i zdravstvene zaštite 

odlagališta otpada određenih posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje odgovarajućih 

mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta i ostale mjere 

za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta. 

Pri gospodarenju otpadom nužno je dosljedno primjenjivati odredbe Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom ("NN" broj 94/13., 73/17 i 14/19.).  

Općina je donijela slijedeće akte: 

 Plan gospodarenja otpadom Općine Poličnik 2017. – 2022., 

 Godišnje izvješće o izvršenju Plan gospodarenja otpadom Općine Poličnik za 2019.g., 

 Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada  na 

području Općine Poličnik u 2019. g.,  

 Odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na 

lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na 

području Općine Poličnik za 2019. godinu 

 

Nadležna tijela Općine (komunalni redar, Komunalna tvrtka „Poličnik“ d.o.o.) 

sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom području i trajno poduzimati 
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mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta izvršiti pregled deponije za odlaganje 

komunalnog otpada, te poduzeti odgovarajuće mjere na prevenciji sprečavanja 

nekontroliranog paljenja otpada nadeponiji, ustrojiti stalna ili povremena dežurstva odnosno 

obilaska deponije, a u cilju pravovremenog postupanja i sprečavanja širenja požara na šumske 

i druge površine. 

Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija odlagališta 

otpada određenih posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje odgovarajućih mjera u 

smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta i ostale mjere za 

sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta. 

b)  Šume, poljoprivredne površine i drugi požarom ugroženi otvoreni prostori  

Očistiti i održavati čistim od gorivih tvari zaštitne rubne pojase zapuštenih poljoprivrednih 

površina, te rubne pojase uz šume u najmanjoj širini od 10 m i to posebno prije razdoblja 

visokih temperatura zraka, povećane insolacije i ekspozicije. Provesti određene aktivnosti u 

svrhu kvalitetnijeg obavljanja njege i prorjeđivanja šumskih sastojina koje su u vlasništvu 

fizičkih osoba (privatno vlasništvo). 

Opće mjere: zabrana pušenja i uporabe otvorenog plamena te uređaja i alata koji u radu 

može proizvesti iskru u zonama opasnosti od eksplozije (osim za od strane nadležnih tijela 

propisno odobrene, nadzirane i osigurane radove kao npr. radove spaljivanja i čišćenja u 

sklopu održavanja šuma, radove zavarivanja i srodnih tehnika rada), loženje vatre, spaljivanje 

korova, biljnih otpadaka i drugih materijala, termička obrada prehrambenih namirnica, te 

izvođenje radova zavarivanja i srodnih tehnika rada na otvorenom prostoru provoditi u skladu 

sa Odlukom o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima donesenom od strane 

Zadarske županije, zabrana odlaganja otpada u naseljima na otvorenim prostorima, izvan za to 

namijenjenih kontejnera i odlagališta otpada, redovito održavanje električnih mreža koje su u 

funkciji prijenosa električnog napona (dalekovodi, stupovi, izolatori) kroz šumske površine, 

održavanje protupožarnih prosjeka i putova za vatrogasce u provoznom, odnosno prohodnom 

stanju, nadzor prijevoza opasnih tvari prometnicama koje prolaze uz ili kroz šumske površine, 

Provedba kvalitetnog nadzora stanja zaštite šuma od požara od strane nadležne 

Motriteljsko-dojavne službe, koja mora biti ustrojena i tehnički opremljena u skladu sa 

Planom zaštite šuma od požara, izrađenim od strane Hrvatskih šuma – Šumarija Zadar. 

Posebne mjere (preporuka): pošumljavanje vršiti biljakama pirofobnih značajki i šumskim 

vrstama nižeg stupnja ugroženosti od požara te saditi takve nasade uz prometnice u širini 10 

do 15 metara.   

Motrenje opasnosti od nastanka požara i nastanak požara za područje općine Poličnik vrši 

se sa motrilačkih postaja (mjesta) koje se nalaze na slijedećim predjelima:  

1. Motrionica „Musapstan“- motrionica je metalne konstrukcije visine 14 metara. 

Radijus vidljivosti je Murvica, Briševo, Zadar, Poljica, Poličnik i Visočane. 

Motrenje se obavlja u vremenu od 00:00 do 24:00.  

2. Motrionica „Ninski stanovi“ – motrionica je betonske konstrukcije visine 2 metra. 

Radius vidljivosti je: Bokanjac, Kožino i Visočane. Motrenje se obavlja u dvije 

smjene od 06:00 do 22:00.  

Potrebno je sačiniti plan uvjeta, ustroja i načina korištenja teške građevinske 

mehanizacije za eventualne potrebe hitne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih putova 

rad zaustavljanja širenja šumskih požara i drugih požara na otvorenim prostorima, te 

osiguranje ljudskih potencijala za takve namjene. 
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c) Nadzor i skrb nad cestama  
Obvezan je nadzor i skrb nad autocestom, državnim, županijskim i lokalnim cestama 

te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog 

sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je 

obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje 

bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje. 

Sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek 

prohodne u svrhu nesmetane intervencije. Osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i 

putova evakuacije u većim kompleksima pravnih osoba.  

Izvršiti cjelovito čišćenje trave, raslinja i gorivog otpada koji se nalazi u zaštitnim 

pojasevima uz cestovne prometnice te zaštitne pojaseve održavati uvijek čiste od svih gorivih 

tvari, a posebno tijekom ljeta kada su visoke temperature zraka i isušena vegetacija. Lokalne 

ceste i nerazvrstane ceste održavati na način da su svakodobno provozne za vatrogasna vozila. 

Tijekom zimskih razdoblja prilikom nastanka poledice skrbiti o provoznosti cestovnih 

prometnica, posebno kada se radi o nerazvrstanim cestama, održavanje kojih se često 

zanemaruje. 

U 2020.g. utrošeno je: 

 Za održavanje poljskih puteva 474.345,77 kn. 

 Za održavanje lokalnih puteva 837.318,88 kn, 

 Za asfaltiranje lokalne ceste LC 63059 u Lovincu  1.033.888,72 kn 

 Za sanaciju nerazvrstane ceste u Dračevcu Ninsko – Put Lokvina  32.450,03 kn 

 Za sanaciju županijske ceste ŽC 6014 u Poličniku   417.633,69 kn 

c) Edukacija  

U svrhu edukacije pučanstva i turista, a naročito školske djece, za što bolju i 

djelotvorniju prevenciju nastanka šumskih požara tijekom cijele godine, a posebice tijekom 

mjeseca svibnja, potrebno je pripremiti i provoditi različite promidžbene programe s ciljem 

prevencije nastanka šumskih požara.  

 

Turističke tvrtke / turistička zajednica/ 

Turističke tvrtke koje u svom vlasništvu imaju ili upravljaju hotelima, autokampovima i 

turističkim naseljima dužne su u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave: 

 izraditi, odnosno ažurirati planske dokumente iz svoje nadležnosti. Iste su dužne 

izraditi i Godišnji plan čišćenja zaštitnih koridora i pravaca za evakuaciju i 

zbrinjavanje turista i osoblja za slučaj nastanka požara ili drugih velikih nesreća 

 do propisanog roka izvršiti provjeru funkcionalnosti planova i osposobljenosti osoblja 

za provedbu zadaća evakuacije i zbrinjavanja turista 

 planove evakuacije i zbrinjavanja uskladiti s Planovima zaštite i spašavanja, odnosno 

Planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne samouprave na čijem se području 

nalaze objekti pravnog subjekta (hoteli, autokampovi, turistička naselja). 

 

IV. FINANCIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ OVOG 

PROGRAMA 
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Općina Poličnik  je osigurala u svom Proračunu  za 2021. godinu 260.000,00 kn za 

financiranje rada JVP Zadar, temeljem sklopljenog Sporazuma o financiranju ove postrojbe. 

 

V.  Stožer Civilne zaštite  Općine Poličnik, Javna vatrogasna postrojba Zadar, općinska 

komunalna tvrtka Poličnik d.o.o. i Upravni odjel Općine za gospodarstvo, komunalno 

gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, zadužuju se za izvršenje, koordiniranje, 

praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti iz predloženog Programa, na svim 

razinama. 

 

VI. Ovaj Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2021. godini na područje Općine Poličnik stupa na snagu osmog dana 

nakon objave u „Službenom glasniku Općine Poličnik“.  

                                      

Općinski načelnik 

                                                                                                  Davor Lončar 

 

KLASA: 214-02/21-01/1 

URBROJ: 2198/06-02-21-1 

Poličnik, 01. ožujka   2021. godine 


