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Općinski  načelnik Općine Poličnik  na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o zaštiti 
pučanstva od zaraznih bolesti  (“Narodne novine” 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 – RUSRH, 
130/17, 114/18, 47/20 I 134/20)  i  članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik 
Općine Poličnik“ br.  02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21 I 15/21), a na prijedlog  Zavoda za 
javno zdravstvo Zadar,  donosi 
 

Program mjera i Provedbeni plan 
obvezatne preventivne  dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za području Općine 

Poličnik u 2022. godini 
 

Članak 1. 
Donosi se Program mjera i Provedbeni plan obvezatne preventivne  dezinfekcije, dezinsekcije 
i deratizacije (u daljnjem tekstu: Program i Plan)  za području Općine Poličnik u 2022. godini.  
Programom se utvrđuju mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i 
provedba Programa. 
Sastavni dio ove odluke  čini Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih 
člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno 
suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za 
Općinu Poličnik u 2022. godine (ur. broj: 04-2873/21 od 3012.2021. g.).i Provedbeni plan 
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Općine 
Poličnik za 2022. godinu, koje je izradio Zavod za javno zdravstvo Zadar (ur. broj: 04-
2874/21 od 3012.2021. g. . 

Članak 2. 
Suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca 
mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provodi osoba ovlaštena za obavljanje 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, koja s Općinom ima sklopljen 
ugovor o provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine. 
 

Članak 3. 
Stručni nadzor nad provedbom ovoga Programa provodi Zavod za javno zdravstvo Zadar. 
Stručni nadzor iz stavka 1. ovoga članka financira se iz proračunskih sredstava Općine. 

 
Članak 4. 

Program i Provedbeni plan iz članka 1.  ovoga Programa čine njegov sastavni dio i nisu 
predmetom objave u “ Službenom glasniku Općine Poličnik ”. 
 

Članak 5. 
Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “ Službenom glasniku Općine 
Poličnik”. 
 
 

Općinski načelnik 
Davor Lončar 

  
KLASA: 363-02/22-08/1 
URBROJ: 2198-6-2-22-5 
U Poličniku, 18. siječnja 2022.godine 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA  ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA  POLIČNIK 
OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA:810-05/21-01/2 
URBROJ:2198/06-02-21-1 
Poličnik, 23.11.2021.g. 
 

Općinski načelnik Općine Poličnik, na temelju članka 17. stavaka 3. Zakona o sustavu civilne 
zaštite („Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21 ), točke II. članka 2. stavak 1. Pravilnika o 
vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16), i članka 52. 
Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ 02/18, 03/18, 15/18 i 03/20), donosi: 
 

 
 

PLAN VJEŽBE  
U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE POLIČNIK  

U 2022. GODINI 
 
 
 
I 

    Donosi se Plan vježbe u sustavu civilne zaštite za područje Općine Poličnik u 2022. godini u 
suradnji s drugim sudionicima  i to kako slijedi: 
 
 
Održavanja vježbe (mjesec) 
 

studeni 2022. 
 

Nositelj vježbe/Organizator 
 

OPĆINA POLIČNIK 

Naziv i tema vježbe 
 

Rad stožera Civilne zaštite općine Poličnik u 
uvjetima požara otvorenog tipa 

Broj sudionika MUP RCZ 2 
Ostali 10 

10Financijska sredstva za provedbu vježbe 
 

Općina Poličnik 

Vježba prema razini 
 

lokalna 

Lokacija Održavanja vježbe 
 

prostor Centra za edukaciju i razvoj  
Poličnik – poslovna zona Grabi 

Vrsta/tip vježbe 
 

stožerno-zapovjedna vježba 

Planirani sudionici vježbe Stožer CZ Općine Poličnik 
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II 
 
Obvezuju se sudionici vježbe - osposobljavanja i to: 

- Stožer civilne zaštite Općine Poličnik: načelnik, zamjenik načelnika i članovi, 
za sudjelovanje na istom, a ovaj Plan ima im se dostaviti. 

 
 

III 
Ovaj Plan stupa na snagu slijedećeg dana od dana donošenja i objaviti će se u  „Službenom glasniku 
Općine Poličnik“. 
 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                              Davor Lončar 
 
 
 
Dostaviti: 

1. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite 
Područni ured CZ Split, Služba Civilne zaštite Zadar 

2. Stožer civilne zaštite Općine Poličnik 
3. Članovima Stožera civilne zaštite Općine Poličnik 
4. Objava („Službeni glasnik Općine Poličnik“ i web stranica www.opcina-policnik.hr) 
5. Pismohrana, ovdje 
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 Općinsko vijeće Općine Poličnik  na 7. sjednici  održanoj dana 18.02.2022. 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, 03/20. 01/21 i 15/21)  donosi  

 
ZAKLJUČAK  

o  donošenju Plana djelovanja Općine Poličnik  u području prirodnih nepogoda  za 
2022. godinu 

 
 
1. Prihvaća se Plan djelovanja Općine Poličnik  u području prirodnih nepogoda za 2022. 
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: 320-12/22-01/1 
URBROJ: 2198-6-1-22-1 
Poličnik, 18.02.2022. godine 

PREDSJEDNIK  
            Darijo Buljat    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN 
DJELOVANJA OPĆINE POLIČNIK   U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA   

ZA 2022. GODINU 
 

1. UVOD 

Ovim se Planom djelovanja Općine Poličnik  u području prirodnih nepogoda za 2022.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.  
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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 
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 
2022. godini 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Poličnik u 2022. 
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. („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 30/20) 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   
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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  
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. 
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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 
prirodne nepogode 

osam (8) dana od dana 
proglašenja Odluke o 
proglašenju prirodne 
nepogode 

Povjerenstvo Općine za 
procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda 

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 
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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  
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  



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 02/22   

07. ožujka 2022.          Godina XVIII  
 

10 
 
 

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. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Poličnik – usklađenje je (usvojila 
ga Općinsko vijeće  13.prosinca 2021.g., objavljena u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ 
br. 15/21 
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.  

U Planu djelovanja sustava civilne zaštite Općine Poličnik, (izrađenom 2019. 
godine a ažuriranje podataka,  donio Općinski načelnik, 08. rujna 2021. , objavljeno u 
„Službenom glasniku općine Poličnik“ br.12/21)  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 
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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,  
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,  
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 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 
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. 

Potres uzrokuje 
oštećenje objekata, 
prekid opskrbom 
struje, vode, plina, 
probleme u opskrbi i 
nedostatak hrane, 
reducirane 
mogućnosti u 
telekomunikacijama, 
psihoze, depresije i 
panika kod ljudi, 
mogućnost gubitka 
stambenog 
prostora. 

Protupotresno 
projektiranje, kao i 
gradnja građevina, 
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 

Operativne 
snage sustava 
civilne zaštite  
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. 
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koje koristi veći 
broj različitih 
korisnika treba 
osigurati prijem 
priopćenja 
nadležnog 
županijskog centra 
112 o vrsti 
opasnosti i 
mjerama koje je 
potrebno poduzeti. 

2. POŽARI 
OTVORENOG 
TIPA 

Ugroženost od 
požara dolazi do 
izražaja u 
ljetnim 
mjesecima te u 
sušnim 
vremenskim 
razdobljima. 
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 

U slučaju požara 
mogući je nastanak 
štete na šumskim i 
poljoprivrednim 
područjima, 
građevinama, 
pokretninama kao i 
određeni broj 
stradalih osoba 
(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.  

U cilju zaštite od 
požara potrebno je 
provoditi 
preventivne mjere 
zaštite od požara, 
educirati 
stanovništvo kako 
bi se spriječio 
nastanak požara, 
jer je najčešći 
način izazivanja 
istog nemar ili 
nepažnja (paljenje 
korova, biootpada, 
nepažnja sa 
ložištima za roštilje 
i sl.) 

Operativne 
snage sustava 
civilne zaštite  
U slučaju 
požara većih 
razmjera na 
području 
Zadarske 
županije 
postojeće 
operativne 
snage sustava 
civilne zaštite ne 
bi bile dovoljne 
za otklanjanje 
posljedica 
uzrokovane 
požarom. 
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iziskuju posebnu 
zaštitu. 

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 

 

 
4.3. Prijašnji događaji na području općine  

Na području Općine Poličnik u 2021. 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  
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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 
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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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA  ŽUPANIJA 

 

 

OPĆINA  POLIČNIK 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'' br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 

i 127/19) i članka 4. Odluke o osnivanju ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik 

(''Službeni glasnik Općine Poličnik'' br. 03/20 i 07/20) načelnik Općine Poličnik, d o n o s i 

 

 

O D L U K U  

o razrješenju člana Upravnog vijeća 

Centra za razvoj i edukaciju Poličnik 

 

 

Članak 1. 

 

Katarina Colić razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća ustanove Centar za razvoj i 

edukaciju Poličnik. 

 

Članak 2. 

 

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Općine 

Poličnik. 

 

          Općinski načelnik 

              Davor Lončar 

 

 

 

KLASA: 302-01/20-01/1 

URBROJ: 2198-6-04-03-22-6 

U Poličniku, 01. veljače 2022. godine 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA  ŽUPANIJA 

 

 

OPĆINA  POLIČNIK 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'' br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 

i 127/19) i članka 4. Odluke o osnivanju ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik 

(''Službeni glasnik Općine Poličnik'' br. 03/20 i 07/20) načelnik Općine Poličnik, d o n o s i 

 

 

O D L U K U  

o imenovanju člana Upravnog vijeća 

Centra za razvoj i edukaciju Poličnik 

 

 

Članak 1. 

 

Petar Bogović - imenuje se za člana Upravnog vijeća ustanove Centar za razvoj i edukaciju 

Poličnik. 

 

Članak 2. 

 

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Općine 

Poličnik. 

 

          Općinski načelnik 

              Davor Lončar 

 

 

 

KLASA: 302-01/20-01/1 

URBROJ: 2198-6-04-03-22-7 

U Poličniku, 01. veljače 2022. godine 
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Općinsko vijeće Općine  Poličnik. na 7.  sjednici održanoj dana 18.02.2022. godine, na 
temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 82/15, 
118/18, 31/20 i 20/21), članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 
Poličnik“ br. 02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21 i 15/21) donosi  

 
ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite  
Općine Poličnik za 2021. godinu 

 
1. Prihvaća se Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Poličnik za 
2021. g, koju je predložio Općinski načelnik 
2. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Poličnik za 2021. 
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: 240-10/22-01/1 
URBROJ: 2198-6-1-22-1 
Poličnik, 18.02.2022.g. 

PREDSJEDNIK  
            Darijo Buljat    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Općinski načelnik Općine  Poličnik, na temelju članka 17. stavka 1.  Zakona o sustavu 

civilne zaštite (N.N. br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 52. Statuta Općine Poličnik 
(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21 i 15/21) donosi  

 
 

GODIŠNJA ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU OPĆINE POLIČNIK U 2021. GODINI 

 
I. UVOD  

Sukladno članku 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne 
novine«, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) 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.  
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II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
2.1. PLANSKI DOKUMENTI 
Na temelju zakonskih propisa Općina je do sada izradila, donijela i provodi 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). .  

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) 

U 2021.g. Općina je donijela slijedeće akte: 
1. Godišnju analizu stanja civilne zaštite u 2020.g., ( usvojilo ga Općinsko vijeće 15. 

ožujka 2021.g., objavljeno u „Službenom glasniku općine Poličnik“ br.03/21,  
2. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Poličnik, 

(donio je Općinski načelnik 28. lipnja 2021.g. ,  objavljena u „Službenom glasniku 
općine Poličnik“ br.06/21,   

3. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene, (usvojilo je Općinsko 
vijeće, 17. kolovoza 2021. , objavljeno u „Službenom glasniku općine Poličnik“ 
br.10/21, 
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4. Rješenje o imenovanju zapovjednike i članova postrojbe civilne zaštite opće namjene 
Općine Poličnik, (donio Općinski načelnik, KLASA:810-01/21-01/3, 
URBROJ:2198/06-02-21-2, od 07. studenog 2021.g. 

5. Plan djelovanja sustava civilne zaštite Općine Poličnik- ažuriranje podataka,  (donio 
Općinski načelnik, 08. rujna 2021. , objavljeno u „Službenom glasniku općine 
Poličnik“ br.12/21   

6. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Poličnik – usklađenje (usvojila ga 
Općinsko vijeće  13.prosinca 2021.g., objavljena u „Službenom glasniku Općine 
Poličnik“ br. 15/21. 

7. Plan vježbi civilne zaštite Općine Poličnik u 2022.g. (donio Općinski načelnik 22. 
studenog 2022.g. , objavljen u Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 15/21. 

8. Evidencija pripadnika članove Stožera civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite opće 
namjene 

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 15 članova koje je Odlukom imenovao Načelnik Općine, 28. lipnja  2021.g. 
(„Službeni glasnik općine Poličnik“ br.06/21), 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 
Članovi stožera civilne zaštite Općine Poličnik: 

1. ŠIME ZDRILIĆ, Načelnik Stožera, direktor Komunalne tvrtka Poličnik d.o.o.,  
2. MARKO KOVAČEVIĆ, zamjenik načelnika, Općina Pločnik, pročelnik UO za  
3. gospodarstvo, kom. gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
4. NENAD BULIĆ, član, Općina Poličnik, Viši stručni suradnik za poljoprivredu, zaštitu 

okoliša i civilnu zaštitu 
5. IVICA STARČEVIĆ, član, MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne 

zaštite Split, Služba Civilne zaštite Zadar 
6. MARIO MOLNAR, član, MUP, Policijska uprava Zadarska, II Policijska postaja 

Zadar – vođa III. područnog sektora 
7. LJUBO MAJICA, Hrvatska gorska služba spašavanja stanica Zadar – gorski 

spašavatelj 
8. ŠIME LISICA, član, Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zadar 

Roko Jureško, zamjenik člana, djelatnik interventnog tima za djelovanje u katastrofama 
Gradskog društva Crvenog križa Zadar 
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9. BRANISLAV KUKURUZOVIĆ, član, dr. vet. med.,Veterinarska stanica Zadar d.o.o. 
10. ZLATKO KOŽAR, član, dr. med, Ustanova za zdravstvenu skrb „Kožar“ Murvica 
11. MARINA LUČIĆ, član, Općina Poličnik – pročelnica UO za poslove opć. načelnika, 

pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti 
12. DALIBOR JURLINA, član, Općina Poličnik – pročelnik UO za financije, proračun i 

nadzor, javnu nabavu i EU fondove 
13. MARIJANA BARIĆ, član, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvončić“ Poličnik 
14. ELVIS ALIĆ, član, ravnatelj osnovne škole Poličnik 
15. IVA JUKIĆ, član, direktorica Turističke zajednice Općine Poličnik 

Određen je  Stožer civilne zaštite Općine Poličnik u užem sastavu i to od članova sa područje 
Općine Poličnik: Šime Zdrilić, Marko Kovačević, Nenad Bulić, Marina Lučić, Marijana 
Barić, Elvis Alić, Iva Jukić i Dalibor Jurlina. Samo manji broj članova  Stožera sa područje 
Općine Poličnik završili su  program osposobljavanja (Š. Kovačević i N. Bulić)  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 Davor Lončar.  
je završio osposobljavanje 21.11.2017.g. Za ostale članova  Stožera sa područje Općine 
Poličnik (njih sedmero) planira se osposobljavanje u proljeće 20220.g. u suradnji sa Službom 
civilne zaštite Zadar. 

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.  

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 oko 26.000,0 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  
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.  
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 
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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 od  12. kolovoza 2021. godine, objavljeno u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 
10/'21. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Poličnik sastoji se od: jedne upravljačke 
skupine i tri operativne skupine. Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a jedna 
operativna skupina sa 10 pripadnika i dvije operativna skupina sa po devet pripadnika. Svaka 
operativna skupina ima svoga voditelja. Općinski načelnik. načelnik donio je 7 studenog 
2021.g.  rješenje o imenovanju zapovjednika i članova postrojbe CZ opće namjene Općine 
Poličnik. 
U upravljačku skupinu i operativne skupine imenovani su:  

 za zapovjednika: Šime Zdrilić, Poličnik 
 za zamjenika zapovjednika: Petar Bogović, Poličnik 
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  

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.  



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 02/22   

07. ožujka 2022.          Godina XVIII  
 

23 
 
 

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 09. ožujka 2021. godine donio je Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Poličnik  
za 2021. godinu („Slkojim je utvrđeno organiziranje i provođenje Vježbe osposobljavanja 
Stožera i zapovjednika civilne zaštite Općine Poličnik. Planirani sudionici vježbe su: Stožer 
CZ, povjerenici CZ. 
 Situacija sa epidemijom virusa COVID-19 u 2021.g. odgodila je navedenu vježbu. 

 
3. Aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja bolesti COVID-19 virusom SARS-
CoV-2 

I 2021. godina  obilježena je epidemijom korona virusa (SARS-CoV-2) kako u svijetu, tako i u našoj zemlji. 

Podaci o oboljelim od Covida-19 na području Općine Poličnik tijekom 2021.g.  
 

Datum Oboljeli Novooboljeli Ukupno 
oboljelih 

Ozdravljeni umrli Aktivni 
slučajevi 

10.01. 210 1 211 194 2 15 
22.01. 222  222 212 2 8 
18.03. 277 2 279 266 2 11 
17.04. 373 4 377 357 2 18 
23.04. 388 2 390 375 2 13 
10.05. 408  408 402 3 3 
14.05. 410  410 405 3 2 
22.05 412 2 414 407 3 4 

01.06. 415 1 416 411 3 2 
02.06. 416  416 412 3 1 
03.06 416 3 419 412 3 4 

04.06. 419 - 419 412 3 4 
05.06 419 1 420 412 3 5 

07.06. 420 - 420 411 4 5 
08.06. 420  420 411 4 5 
09.06. 420 1 421 412 4 5 
10.06. 421  421 415 4 2 
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15.06. 421 1 422 415 5 2 
17.06. 422 1 423 416 5 2 
18.06. 423 1 424 416 5 3 
20.06. 425 1 426 416 5 5 
21.06. 426  426 416 5 5 
22.06. 426 1 427 417 5 5 
23.06. 427 1 428 418 5 5 
27.06. 433  433 419 5 9 
29.06. 433 2 435 421 5 9 
01.07.  438 2 440 424 5 11 
04.07. 443 1 444 429 5 10 
05.07. 444  444 430 5 9 
06.07. 444  444 432 5 7 
08.07. 445 1 446 436 5 5 
09.07. 446 1 447 438 5 4 
12.07. 448  448 439 5 4 
18.07. 456  456 443 5 8 
19.07. 456  456 445 5 6 
20.07. 456 1 457 447 5 5 
21.07. 457 3 460 448 5 7 
24.07. 461  461 451 5 5 
26.07.  461  461 453 5 3 
27.07. 461  461 454 5 2 
28.07. 461  461 455 5 1 
29.07. 461 1 462 455 5 2 
30.07. 462 1 463 456 5 2 
31.07. 463  463 456 5 2 
01.08. 463  463 456 5 2 
03.08. 463 1 464 457 5 2 
05.08. 465 2 467 457 5 5 
06.08. 467  467 458 5 4 
08.08. 476 3 479 459 5 15 
09.08. 479  479 460 5 14 
11.08. 482 4 486 462 5 19 
12.08. 486  486 465 5 16 
13.08. 486 2 488 471 5 12 
17.08. 489 2 491 482 5 4 
19.08. 491 3 494 484 5 5 
20.08. 494  494 484 5 5 
25.08. 496 1 497 488 5 4 
26.08. 497 2 499 489 5 5 
28.08. 500  500 490 5 5 
29.08. 500  500 490 5 5 
30.08. 500 1 501 492 5 4 
02.09. 502 2 504 495 5 4 
03.09. 504 2 506 496 5 5 
05.09. 509 1 510 496 5 9 
06.09. 510  510 497 5 8 
07.09. 510 2 512 498 5 9 
08.09. 512 3 515 499 5 11 
09.09. 515 2 517 502 5 10 
10.09. 517 6 523 505 5 13 
11.09. 523 2 525 506 5 14 
12.09. 525 1 526 508 5 13 
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14.09. 526 1 527 511 5 11 
15.09. 527 5 532 511 5 16 
16.09. 532 4 536 512 5 19 
18.09. 537 3 540 523 5 12 
19.09. 540 3 543 528 5 10 
20.09. 543  543 530 5 8 
21.09. 543  543 532 5 6 
22.09. 543 6 549 533 5 11 
23.09. 549 2 551 533 5 13 
24.09. 551  551 535 5 11 
26.09. 552  552 538 5 9 
28.09. 552 2 554 540 5 9 
01.10. 558  558 548 5 5 
03.10. 559 1 560 550 5 5 
05.10. 560  560 551 5 4 
07.10. 561 1 562 552 5 5 
08.10. 562 2 564 553 5 6 
11.10. 566  566 557 5 4 
12.10. 566  566 558 5 3 
13.10. 566 8 574 558 5 11 
15.10. 579 1 580 558 5 17 
19.10. 587 1 588 564 5 19 
21.10. 593 2 595 569 5 21 
22.10. 595 6 601 578 5 18 
26.10. 613 4 617 592 5 20 
27.10. 617 2 619 596 5 18 
28.10. 619 7 626 598 5 23 
29.10. 626 10 636 636 5 29 
30.10. 636 2 638 608 5 25 
02.11. 644  644 619 5 20 
03.11. 644 4 648 625 5 18 
04.11. 648 11 659 627 5 27 
05.11. 659 8 667 636 5 26 
07.11. 679 6 685 642 5 38 
08.11. 685 1 686 645 5 36 
09.11. 686 1 687 648 5 34 
10.11. 687 5 692 654 5 33 
11.11. 692 14 706 662 5 39 
12.11. 706 8 714 670 5 39 
13.11. 714 7 721 670 5 46 
14.11. 721 6 727 690 5 32 
17.11. 731 7 738 707 5 26 
20.11. 753 6 759 722 6 31 
22.11. 762  762 729 5 27 
24.11. 767 10 777 740 6 31 
29.11. 787  787 762 6 19 
30.11. 787 3 790 773 6 11 
04.12. 800 3 803 781 6 16 
05.12. 803 2 805 782 6 17 
06.12. 805  805 784 6 15 
07.12. 805 4 809 788 6 15 
15.12. 867 9 876 813 7 56 
19.12. 897 2 899 844 7 48 
22.12. 910 6 916 875 7 35 
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24.12. 925 3 928 885 7 36 
25.12. 928 4 932 891 8 33 
27.12. 933 4 937 903 8 26 
28.12. 937 3 940 903 8 29 
29.12. 940 7 947 914 8 25 
30.12. 947 10 957 914 8 35 
01.01. 965 9 974 928 8 38 

Izvor podataka: Stožer CZ Zadarske županije /ŽC 112 Zadar 
 
28.07.  Zaključak stožera civilne zaštite općine poličnik i općine poličnik 
S obzirom na situaciju uzrokovanu epidemijom korona virusa i porastom broj oboljelih, 
Stožer civilne zaštite Općine Poličnik i Općina Poličnik mole sve organizatore da na području 
općine Poličnik ne organiziraju manifestacije i druga događanja koja uključuju okupljanje 
ljudi kako bi se na taj način priječilo daljnje širenje bolesti i izbjegle štetne posljedice iste. 
 
15.11.  Odluka Općinskog načelnika 

Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja 
dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim 
službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te 
zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21), općinski načelnik 
je donio odluku za rad upravnih tijela Općine Poličnik  u svezi s pojavom  koronavirusa  
covid-19. 
Ova Odluka primjenjivala se od 16. studenog 2021. godine.   
 
09.12.  i 10.12. Stožer je dao suglasnost za dva razreda u osnovnoj školi Poličnik za online 
nastavu 
15.12.   Poziv mještanima  uputio je Stožer civilne zaštite Općine Poličnik i Općina Poličnik 

Pozivamo sve mještane Općine Poličnik da se zbog povećanja broja zaraženih virusom 
SARS-CoV-2, osobito u posljednjih nekoliko dana, suzdrže od raznih oblika okupljanja, 
organiziranja događanja i slično jer u suprotnome upozorenja koja dobivamo od strane 
Stožera civilne zaštite RH i Stožera civilne zaštite Zadarske županije mogla bi utjecati na 
donošenje strožih epidemioloških mjera, a što svakako nije poželjno u nadolazeće blagdansko 
vrijeme. 

Razlog ovog poziva koji je ujedno i zamolba našim mještanima je i upozorenje 
zdravstvenih ustanova koje apeliraju na poziv mještanima da se pridržavaju svih propisanih 
epidemioloških mjera nadležnih stožera. 
Stožer civilne zaštite Općine Poličnik će u nadolazeće vrijeme poduzeti sve radnje kako bi 
pojačao nadzor nad poštivanjem propisanih epidemioloških mjera. 

Objavljeno na www.opcina-policnik.hr 

 
Inspekcijski nadzor provedbe Zakona o sustavu civilne zaštite 

13.05.'21.:  Služba Civilne zaštite Zadar, odjel inspekcije izvršio je inspekcijskom 
nadzoru i donio rješenje o tome. 

Dostavljamo mjere po rješenje o nadzoru: 
1. Odluka o osnivanje postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Poličnik 

(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 10/21) 
2. Rješenje o imenovanju zapovjednika i članove postrojbe civilne zaštite  opće 

namjene Općine Poličnik 
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3. Evidencija članova stožera CZ Općine Poličnik E-SCZ tablica 
4. Evidencija pripadnika postrojbe opće namjene CZ Općine Poličnik E-PPCZ 

tablica. 
 
 

ZAŠTITA OD POŽARA 
 
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za Republiku Hrvatsku na područje Općine Poličnik u 2021. godini 

 Napravljen temeljem  članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („NN“, 92/10), 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 
2021. godini („NN“, br. 04/21) 

01.03.'21. Prihvatio ga Opć. načelnik. Objavljen u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 03/21 
14.04. Vatrogasna zajednica Zadarske županije uputila dopis o pripremi sezone  2021.g. u skladu s 
točkom 26. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 
2021.g. 
 
01.03.'21. PU Zadarska uputila je apel građanima „OPREZNO PRILIKOM SPALJIVANJA 
BILJNOG OTPADA I SUHE TRAVE“ da savjesnim i odgovornim ponašanjem izbjegnu štetne 
posljedice koje mogu nastati neopreznim spaljivanjem suhe trave, korova ili biljnog otpada 

 Tijekom vikenda na području Policijske uprave zadarske evidentirano je deset požara na 
otvorenim prostorima. U subotu poslijepodne zaprimljene su dojave o požarima na području 
Islama Latinskog, Škabrnje, Poličnika, Krneze te Donjih Biljana, a jučer na području Gračaca, 
Benkovca i Gornjeg Poličnika. Požare su ugasili vatrogasci, a radilo se o  požarima suhe trave 
i niskog raslinja 

 Obavijest objavljena na www.opcina-policnik.hr 
 
01.06.'21.  SEZONA POŽARA: STUPA ZABRANA LOŽENJA VATRE NA SVIM 
OTVORENIM PROSTORIMA OD 1. LIPNJA DO 31. LISTOPADA 

Obavijest Policijska uprava Zadarska objavljeno na www.opcina-policnik.hr 
 
12.08. Poziv na oprez zbog velike opasnosti od izbijanja požara – objavljeno na www.opcina-
policnik.hr 
 
 
III. ZAKLJUČAK  
Na temelju ove analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine može se zaključiti 
sljedeće: 

1. Očit je stalan napredak u organizaciji  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.  

4. Vatrogasne snage (JVP Zadar) zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani zakonom i 
podzakonskim propisima, kao i da je njihova organiziranost, opremljenost i obučenost 
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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.  

6. Potrebno je sustavno ulagati u podizanje obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih 
snaga civilne zaštite u cilju čim učinkovitijeg sustava zaštite ljudi i imovine na 
području Općine. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                        Davor Lončar 
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Općinsko vijeće  Općine Poličnik  na svojoj 7. sjednici održanoj dana  18.02.2022. 
godine,  temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 
82/15, 118/18, 31/20 I 20/21) i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine 
Poličnik“,  broj 02/18, 03/18, 15/18, 03/20. 01/21 i 15/21)  d o n o s i  

 
ZAKLJUČAK 

 
o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Poličnik  za  2022. 

godinu  
s financijskim učincima za 2022. - 2024. godinu 

 
 
1. Prihvaća se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Poličnik  za  2022. godinu 
s financijskim učincima za 2022. - 2024. godinu, koju je predložio Općinski načelnik 
 
2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Poličnik  za  2022. godinu s 
financijskim učincima za 2022. - 2024. 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: 240-11/22-01/1 
URBROJ: 2198-6-1-22-1 
Poličnik, 18.02.2022.g.  

PREDSJEDNIK  
            Darijo Buljat    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Općinski načelnik Općine  Poličnik, na temelju članka 17. stavka 1.  Zakona o sustavu 
civilne zaštite (N.N. br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 52. Statuta Općine Poličnik 
(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21 i 15/21) donosi  
 
 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 02/22   

07. ožujka 2022.          Godina XVIII  
 

30 
 
 

OPĆINE POLIČNIK  za  2022. GODINU  
S FINANCIJSKIM UČINCIMA  

ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINU 
 
 
 
 

Zakonom o sustavu civilne zaštite određeno je da  sustav civilne zaštite obuhvaća 
mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) 
kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i 
način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno 
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja 
građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od 
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica 
terorizma i ratnih razaranja. 

Također je definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i 
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje. 

Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je s mogućnostima 
financijskih sredstava Proračuna Općine koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne 
zaštite. 
 
 
Tijekom 2022.g. potrebno je: 
 
Opće mjere: 

1. Nastaviti provoditi epidemiološke mjere na suzbijanju epidemijske bolesti uzrokovane 
korona virusom COVID – 19, 

2. Ažurirati plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite 
3. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Poličnik  u 2022.g. 
4. Donijeti Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Poličnik za 2023.g. 
5. Otvoriti na web stranici Općine Poličnik poseban dio za sustav civilne zaštite općine 

 
Operativne snage: 

1. Dostavljate izvode iz procjene rizika od velikih nesreća ua područje Općine Poličnik i 
Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Poličnik 

2. Potpisivati ugovorer o suradnji u slučaju katastrofa i velikh nesreća 
3. Ažurirati evidenciju postrojbe civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite i zamjenika 

povjerenika, koordinatora na lokaciji i pravcnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite 

4. Kontakt podatke operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni 
telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirat 
 

a) Stožer civilne zaštite Općine Poličnik: 
1. Izvršiti osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite 
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2. Provesti vježbu civilne zaštite 
 

b) Javna vatrogasna postrojba Zadar 
1. Nastaviti financiranje Javne vatrogasne postrojbe Zadra, kao okosnice ukupnog 

sustava civilne zaštite na području Općine Poličnik. 
 

c)  Hrvatski Crveni križ 
1. Nastaviti financiranje 

 
d) Hrvatska gorska služba spašavanja 

1. Nastaviti financiranje 
 

e) Postrojba civilne zaštite opće namjene: 
1. Izvršiti opremanje postrojbe 
2. Donijeti dugoročni plan nabave opreme za postrojbu 
3. Ažurirati evidenciju postrojbe opće namjene 
4. Javnim pozivima pozvati građane na dragovoljno uključivanje u postrojbe civilne 

zaštite Općine Poličnik, 
5. Provoditi osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe 

 
f) Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici 
1. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika civilne zaštite na dužnosti povjerenika i 

zamjenika povjerenika civilne zaštite općine 
 

g) Koordinatori na lokaciji 
1. Imenovati koordinatore na lokacijama 
 

h) Pravne osobe i udruge od interesa za civilnu zaštitu 
1. Održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne 

zaštite, 
2. Potpisati ugovor o međusobnoj suradnji, 
3. Dostaviti izvadak iz Plana zaštite i spašavanja odnosno Plana civilne zaštite 
4. Pravne osobe i udruge imaju obavezu dostaviti Općini sljedeće: kontakt podatke o 

odgovornoj osobi, broj operativnih članova, podatke o raspoloživim materijalno- 
tehničkim, sredstvima i spremnosti za operativno djelovanje.  

 
Vježbe civilne zaštite: 

1. Održati vježbe civilne zaštite u 2022.g.  
2. Ponijeti Odluku o Planu vježbi za 2023.g. 

 
 
Edukacija stanovništva  

1. Izraditi naputak (letak) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa 
naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim 
tvarima u stacionarnim objektima, 
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2. Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan 
Crvenog križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju 
biti u funkciji edukacije stanovništva, odnosno za prezentaciju rada i dostignuća 
sudionika civilne zaštite.  

 
Suradnja na području civilne zaštite  

1. Razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, 
2. Dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu s pozitivnim 

propisima, 
3. Nastaviti suradnju s Službom za civilnu zaštitu Zadar s ciljem jačanja i usavršavanja 

operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Općine. 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno 
je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih 
snaga.  

Financiranje sustava civilne zaštite po projekciji Proračuna Općine Poličnik za 
razdoblje od 2022. do 2024. godine je slijedeće: 

 
R.B. OPIS POZICIJE PLANIRANO  

ZA 2022.g.(kn) 
PLANIRANO  
ZA 2023.g.(kn) 

PLANIRANO  
ZA 2024.g.(kn) 

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

 
 
 

260.000,00 

 
 
 

260.000,00 

 
 
 

260.000,00 
Ukupno 260.000,00 260.000,00 260.000,00 

2. 2. REDOVNE SLUŽBE, DJELATNOSTI 
UDRUGE, PRAVNE OSOBE U SUSTAV 
U CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 
POLIČNIK 

   

2.1. Održavanje komunalne infrastrukture    
2.2. Hrvatski Crveni križ 45.000,00 50.000,00 50.000,00 
2.3. Razminiranje    
2.4. Vatrogasna  dom (izgradnja) 500.000,00                                                                                                                      -  - 
2.5. Zaštita bilja    
2.6. Zaštita kulturne baštine    
2.7. Udruge građana    
       2.7.1. Hrvatska gorska služba spašavanja 20,000,00 20,000,00 20,000,00 
       2.7.2. Klub za podvodne aktivnosti    
       2.7.3. Aero klub    
       2.7.4. Kinološka i lovačka društva    
       2.7.5. Izviđači    
       2.7.6. Dobrovoljni davaoci krvi Poličnik  5.000,00 5.000,00 5.000,00 
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       2.7.6. Ostalo    
2.8. Javno zdravstvo    
2.9. Zaštita okoliša – zbrinjavanja životinja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
2.10. Zaštita okoliša –deratizacija, 
dezinsekcija, dezinfekcija 

75.000,00 75.000,00 75.000,00 

2.11. Zaštita okoliša – saniranje divljih 
odlagališta otpada 

65.000,00 50.000,00 50.000,00 

Ukupno 725.000,00 215.000,00 215.000,00 
3. 3. OPREMANJE I OBUKA 

ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBI  
CIVILNE ZAŠTITE 
3.1. stožer civilne zaštite  
3.2 Popuna postrojbi  civilne zaštite 
(pozivanje, putni troškovi, refundacija) 
3.3. Obuka  i trenaža  članova 
3.4. Opremanje postrojbi  

 
 
 
 
 
                     

50.000,00 

 
 
 
 
 
                     

 
 
 
 
 
                     

Ukupno      50.000,00t30      0,00t30      0,00t30

4.  4. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA 
ODRŽAVANJE SKLONIŠTA  
4.1. Investicijsko održavanje 
4.2. Tekuće održavanje 

   

Ukupno    
5. 5. FINANCIJSKA PRIČUVA ZA 

POTREBE CIVILNE ZAŠTITE 
   

Ukupno  0,00   
SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 1.035.000,00 475.000,00 475.000,00 
 
Financiranje sustava civilne zaštite za 2022., 2023. i 2024. godinu bit će utvrđeno Projekcijom 
proračuna Općine Poličnik za navedene godine. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA  ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA  POLIČNIK 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 
KLASA: 601-01/18-01/2 
URBROJ: 2198-6-2-22-3 
Poličnik, 01. ožujka  2022. godine 
 

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka  34. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“  broj 10/97, 107/07, 94/13 I 98/19), članka 22. 
Dječjeg vrtića”Zvončić, članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprava 
(“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) i članaka 52. i 52.a. Statuta Općine Poličnik (“Službeni 
glasnik Općine Poličnik” 02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21 i 15/21), d o n o s i 
 

R J E Š E N J E 
o  imenovanju  članova 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Zvončić” 
 

Članak 1. 
 
Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Zvončić” Poličnik  imenuju  se: 
 

1. Marko Ćustić  (OIB: 25779683167) 

2. Iva Marinović  (OIB:45804718692) 

3. Ivana Šušić      (OIB:62794778693) 

 
Članak 2. 

 
Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića  “Zvončić”  imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) 
godine. 

 
Članak 3. 

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

NAČELNIK 

     Davor  Lončar  


