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REPUBLIKA HRVATSKA 
  ZADARSKA  ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA  POLIČNIK 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
KLASA: 013-03/21-01/1 
UR.BROJ: 2198/06-02-21-2 
Poličnik, 26. srpnja 2021. godine 
 

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta 
Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik”, broj 02/18, 03/18, 03/20 i 01/21), 
Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, 
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika Općinskih načelnika,  
gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika 
hrvatskog naroda („Narodne novine“ broj 41/2021) i  Konačnih rezultata izbora za općinskog 
načelnika Općine Poličnik donosi 

 
 

Odluku 
o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika 

Općine Poličnik 
 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor 

Općinskog načelnika Općine Poličnik. 
 

Članak 2. 
Pravo na naknadu iz članka 1. ove Odluke imaju kandidati koji na izborima za 

općinskog načelnika dobiju najmanje 10 % važećih glasova birača od ukupnog broja birača 
koji su izašli na izbore. 
 

Članak 3. 
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ostvaruje se temeljem objave Konačnih 

rezultata izbora za općinskog načelnika Općine Poličnik od 21. svibnja 2021. godine, po 
kojem su kandidati dobili sljedeći broj glasova: 

 
1. Kandidat: DAVOR LONČAR                                                     1.559 glasova  

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ  
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HRVATSKA STRANKA PRAVA- HSP           
 
2. Kandidat: IVICA UKALOVIĆ                                                   326 glasova       

       KANDIDAT GRUPE BIRAČA 
 
 

Članak 4. 
Temeljem članka 3. ove Odluke, utvrđuje se naknada troškova izborne promidžbe 

kandidatima: 
1. Davor Lončar - HDZ                                                            6.498,54 kuna 
2. Ivica Ukalović – Kandidat grupe birača                               2.244,00 kuna 

 
 

Članak 5. 
Naknada troškova isplaćuje se na poseban račun kandidata otvoren za financiranje 

troškova izborne promidžbe, a isplatiti će se iz proračuna Općine Poličnik. 
 

Članak 6. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

 
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE POLIČNIK 

Davor Lončar 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA  ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA  POLIČNIK 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
KLASA: 810-03/21-01/2 
URBROJ: 2198/06-02-21-1 
Poličnik, 28. srpnja  2021. godine 
 

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka  17. stavak 3. podstavak 7. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“  broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), 
članka 7. stavak 2. i stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa 
i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“  broj 65/16), Smjernica za izradu procjena rizika od velikih 
nesreća za područje Zadarske županije (KLASA: 810-01/16-1/5,  URBROJ: 2198/1-01-17-5 
od 21. veljače 2017. godine), i članaka 52. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine 
Poličnik” broj 02/18, 03/18, 15/18, 03/20 i 01/21) d o n o s i 
 
 

ODLUKU 
o postupku izrade usklađenja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine 

Poličnik  
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom pokreće se postupak i uređuje se  

 postupak izrade usklađenja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine 
Poličnik (u daljnjem tekstu: Procjena) donesena 18.10.2018.g., objavljena u 
„Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 11/18,  

 osniva Radna skupina za izradu usklađenja Procjene  te  
 određuju koordinatori za svaki pojedini rizik, te nositelji i  izvršitelji izrade Procjene i 

konzultant. 

Usklađenje Procjene izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih 
nesreća za područje Zadarske županije (Klasa: 810-01/16-1/5, Urbroj: 2198/1-01-17-5 od 
21.02.2017. godine). 
Postupak izrade usklađenja Procjene obuhvaća prikupljanje, obradu i analiziranje podataka. 

 
Članak 2. 

U grupu rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za 
područje Općine Poličnik  spadaju slijedeći rizici:  

1. Potres  
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2. Požar otvorenog prostora  
3. Poplava  
4. Epidemije i pandemije  
5. Ekstremne temperature  

 
Članak 2. 

Ovom Odlukom određuje se Alfa atest d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 32, ovlaštenik za prvu 
grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite kao konzultant.   
Koordinatori organiziraju i koordiniraju izradu svakog pojedinog rizika, dok su izvršitelji 
dužni surađivati te u okviru svoje nadležnosti doprinositi razradi rizika.  
Lista koordinatora, nositelja za pojedine rizike, izvršitelja i konzultanta nalazi se u Privitku 1. 
koji je sastavni dio ove Odluke. 

 
Članak 3. 

Osniva se Radna skupina za izradu Procjene. 
Članovi Radne skupine, istovremeno i nositelji za pojedine rizike, osim općinskog načelnika 
kao glavnog koordinatora,  imenuju se:  

1. Šime Zdrilić,  Načelnik Stožera CZ, koordinator   
2. Marko Kovačević, član Stožera CZ, za identificiranu prijetnju i rizik (poplava) 
3. Nenad Bulić, član Stožera CZ, za identificiranu prijetnju i rizik  (potres i požar 

otvorenog tipa) 
4. Marina Lučić, član Stožera CZ,  za identificiranu prijetnju i rizik (epidemije i 

pandemije) 
5. Dalibor Jurlina, član Stožera CZ,  za identificiranu prijetnju i rizik (ekstremne 

temperature). 

 
Članak 4. 

Koordinator ima slijedeće obveze: 
 organizaciju i vođenje sastanaka Radne skupine, 
 koordiniranje i nadziranje procesa izrade Procjene rizika,  
 predlaganje izmjena i dopuna Procjene, 

 
 

Članak 5. 
Nositelji imaju slijedeće obveze: 

 izrađuje scenarije za određene rizike, 
 odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz svoje nadležnosti, 
 sudjeluju u analizi i evaluaciji rizika za koji su prema Prilogu 1. ove Odluke utvrđeni 

nositeljima, sukladno uputama, 
 kontaktiraju s nadležnim tijelima, te znanstvenim institucijama u svrhu prikupljanja 

informacija, 
 o tijeku procesa prikupljanja podataka redovito obavještavaju koordinatora, 
 dostavljaju koordinatoru tražene podatke u zadanim rokovima te surađuju tijekom rada 

na procjeni. 
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Članak 6. 

Izvršitelji imaju slijedeće obveze: 
 prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju rizika, 
 sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik. 

 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“. 

Općinski načelnik 

Davor Lončar 


