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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj   8. sjednici održanoj dana 04. travnja 2022. 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, 15/18, 03/20, 01/21, 
15/21)   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 2021. do 
31. prosinca 2021. godine. 
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje od 01. srpnja 2021. do 31. srpnja 
2021. 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:  022-06/22-01/1 
URBROJ:  2198-6-1-22-4 
Poličnik,    04. travnja 2022.  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 i 03/18) podnosi Općinskom vijeću sljedeće 
 

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
za razdoblje 01. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. 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 6 službenih glasnika. 
 
Donešene su slijedeće odluke: 
Plan razvoja Općine Poličnik 2021.-2030. 
Prihvaćanje  polugodišnjeg izvješća načelnika  
Prihvaćanje polugodišnjeg financijskog izvješća Općine Poličnik 
Prihvaćanje polugodišnjeg financijskog izvješća DV Zvončić 
Prihvaćanje polugodišnjeg financijskog izvješća Centra za razvoj i edukaciju 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i sufinanciranje izgradnje 
vodovodnih krakova 
Odluka o proglašenju statuta nerazvrstane ceste u Suhovarima 
Odluka o proglašenju statuta nerazvrstane ceste u Dračevcu Ninskom 
Odluka o ispravku greške u UPU Stambene zone Grabi  
Odluka  o pokretanju postupka  IID Prostornog  plana Općine Poličnik 
Odluka o IID  Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik 
Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vl. Općinu Poličnik broj 04/21 
Odluka o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine i komunalne naknade za poslovne 
prostore ugostiteljske namjene  
Odluka o  visini naknade članova Općinskog vijeća Općine Poličnik  
Odluka  o raspoređivanju sredstava političkim strankama  za 2021. godinu 
Odluka o javnim priznanjima  za 2021. godinu 
Odluka o prihvaćanju  sporazuma o prijateljstvu  sa Općinom Bogdanovci 
Odluka  o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Poličnik 
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Odluka o  osnivanju i imenovanju općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
Općine Poličnik 
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Poličnik u „Rekonstrukcija 
natkrivene i otkrivene sportske građevine i pratećih sadržaja“ 
Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 06/21  
Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 07/21 
Izmjene i  dopune odluka o  planovima i programima javnih potreba za 2021. 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 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i  2023. godinu 
26. Odluka o  planovima i programima javnih potreba za 2022.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 
Proračun za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023 i 2024. godinu sa planom razvojnih 
programa 
Odluka o  izvršenju proračuna Općine  Poličnik za 2022.g.  
Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Poličnik 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o  koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine  
Poličnik 
Odluka o utvrđivanju granica naselja  Rupalj-Općina Poličnik i naselja Islam Latinski-Općina Posedarje  
Odluka o izmjeni Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik 
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Zvončić 
Odluka o davanju suglasnosti na usvajanje godišnjeg izvješća o ostvarivanju Plana i program rada DV 
Zvončić za pedagošku godinu 2020/21 
Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program rada DV Zvončić za pedagošku godinu 2021/22 
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Plana i programa rada  Ustanove Centar za 
razvoj i edukaciju Poličnik za 2022. godinu 
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu  Poličnik 
 
      2. Javni natječaji za prijam u službu 
  
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme 
U izvještajnom razdoblju raspisan Javni natječaj za prijam u službu službenika/ice na neodređeno 
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.  Nakon završenog postupka  primljena je Josipa Baljak Aviani.  
Oglas  za  prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta 
„Ispunite svoju zlatnu dob“ socijalnog asistenta za pružanje usluge potpore i podrđke osobama starije 
životne dobi i osobama s invaliditetom, 6 osoba, primljene 2 osobe, Jadranka Lonić iz Bibija i Josipa 
Špar iz Preka. U skladu  sa  Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju 
iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u 
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okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava  „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te 
razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija /područja Osijek, 
Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.1.1.12) 
 
RADNI ODNOSI 
Na temelju Pravilnika o radu («Službeni glasnik Općine Poličnik» broj 17/20  i 22/20) donešeno je 15 
rješenja o godišnjim odmorima za 2021. godinu.   
 
 
SUDSKI SPOROVI 
 
PASTUOVIĆ NEDILJKO C/A OPĆINA POLIČNIK 
ŽILIĆ MARJAN C/A OPĆINA POLIČNIK 
ALIĆ NENAD C/A OPĆINA POLIČNIK 
 
Također tijekom Izvještajnog razdoblja  vođeni su i ostali predmeti koji još nisu okončani te je bilo 
potrebno sudjelovati u njima.  
5.  KATASTARSKA IZMJERA 
 
U izvještajnom razdoblju i dalje je u tijeku sređivanje zemljišnih knjiga za k.o. Poličnik, za k.o. Murvicu i 
Briševo u prostoru OŠ Poličnik, gdje je Sud i Katastar, te je Općina Poličnik zaprimila  9  novih poziva 
na ročišta za k.o. Poličnik, 35 novih poziva za k.o. Briševo te 31 nova poziva za k.o. Murvicu.  
 
Izdano je 126 za k.o. Poličnik,  21 za k.o. Murvica i 69  za k.o. Briševo rješenja o sufinanciranju 
katastarske izmjere. 
 

6. DOKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA    
U izvještajnom razdoblju predano je 5 zahtjeva za dokup građevinskog 
zemljišta te izrađeni procjembeni elaborati.    
7. 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 06/21- Gospodarska zona Murvica jug  -  sklopljen 1 
kupoprodajni ugovor 
Javni natječaj za prodaju  neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu  
Općine Poličnik broj 07/21 – sklopljena 2  kupoprodajna ugovora 
Javni natječaj za prodaju  neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu  
Općine Poličnik broj 08/21 -  sklopljeno 3 kupoprodajna ugovora.   

 
8. UREDSKO POSLOVANJE 
U razdoblju od 1.07.2021. do 31.12.2021. evidentirano je 2905 predmeta od toga 1362 neupravnih, a 
1543 upravnih predmeta. U knjigu izlazne pošte evidentirano je ukupno 4044 pošiljki.  
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.  
 
9. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 

1. SOCIJALNA SKRB 

  Novorođena djeca 97.000,00 kn 

  Jednokratne novčane pomoći 28.000,00 kn 

  Pomoć pri studiranju 

  Dom Zemunik 
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  Pomoć kućanstvima u naravi 

  Troškovi stanovanja 1.661,71 kn 

  Prehrana socijalno ugroženih 24.885,18 kn 

  Dječji vrtić "Latica"  11.400,00 kn 

  Donacije zdravstvenim ustanovama 

  Sufinanciranje školske marende (O.Š. Poličnik) 7.232,00 

    

  Hrvatski crveni križ 71.452,36 

  Hrvatska gorska služba spašavanja 10.000,00 

  Sufinanciranje ukopa pokojnika 46.500,00 

    

2. ŽUPNI UREDI 

    44.200,00 kn 

    

3. SPORT 

  N.K. Dragovoljac 256.700,00 kn 

    

  N.K.Abeceda 35.000,00 kn 

  MNK Murvica 9.000,00 kn 

  MNK  Briševo 11.000,00 kn 

  MNK Futsal Super Chicks 

  MNK Samba Poličnik 5.000,00 kn 

  MNK Rupalj 5.000,00 kn 

  MNK Grusi Briševo 

  MNK Sv. Ante Visočane 5.000,00 kn 

  MNK Deportivo la Murvica 5.000,00 kn 

  MNK Futsal Suhovare 5.000,00 kn 

  MNK Lovinac 5.000,00 kn 

  MNK Futsal klub Murvica 10.000,00 kn 

  MNK Dasiaddo Poličnik 5.000,00 kn 

  BK Poličnik  

  BK Rupalj 21.000,00 kn 

  Atletski klub sv. Ante  6.000,00 kn 

  Abeceda sporta ''ABC''  

  BK Dračevac Ninski 6.000,00 kn 

  Kuglački klub Poličnik 10.000,00 kn 

  Rekonstrukcija igrališta Visočane  193.328,13 kn 

 Rekonstrukcija igrališta Murvica ( kod škole) 224.576,83 kn 

 Rekonstrukcija igrališta Lovinac 55.548,75 kn 

 Rekonstrukcija igrališta Dračevac Ninski 318.663,15 kn 

 Izgradnja zoga Dračevac Ninski 77.611,93 kn 

4. KULTURA  

  KUD "Carza"Poličnik 7.000,00 kn 

  KUD "Krš" Briševo  

  Pjevačka skupina Slavuji iz ravnih kotara  

  Klapa "Koporan" Poličnik  
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  Manifestacije u kulturi  

    

    

5. ŠKOLSTVO 

  Stipendije 94.000,00 kn 

  Sufinanciranje udžbenika za osnovnoškolce 85.190,00 kn 

  Prijevoz učenika srednjih škola 29.688,10 kn 

  Donacije školama 10.000,00 kn 

    

6. UDRUGE 

      

  Udruga "Žena"-Poličnik   

  Udruga "Maslinara" 6.000,00 kn 

  Udruga Umirovljenika  

  Donacije političkim strankama  

  Braniteljska zadruga Baljak Ante-Pajo  

  Lovačko društvo "Kuna" Poličnik  

  Udruga slijepih Zadarske Županije  

  Ostalo udruge i donacije 23.000,00 kn 

    

    

7. DJEČJI VRTIĆ "ZVONČIĆ" 

  Rekonstrukcija i dogradnja vrtića Murvica-Briševo 5.929.951,50 kn 

   Stručni nadzor Dječjeg vrtića- područni objekt Murvica-Briševo 112.725,51 kn  

 Projektantski nadzor  26.000,00 kn 

 Opremanje Dječjeg vrtića-područni objekt Murvica-Briševo 646.548,75 kn 
  
   
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 2 (dva) zahtjeva za pravo na pristup informacijama na 
koje je odgovoreno u zakonskom roku. 
 
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 
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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 – turizam - poljoprivreda 
Gospodarski poslovi se obavljaju u svrhu poticanja i razvoja poduzetništva, poljoprivrede i 
gospodarskog razvoja na području Općine Poličnik, te su obuhvaćali među ostalim: 
Organizacija predavača i skupa na temu EU fondovi zajedno sa partnerima HGK Zadar i Inovacijom 
Zadar – odazvalo se oko 50 tak gospodarstvenika i poduzetnika u Centru za edukaciju i razvoj u 
Poličniku 
Provedena anketa – potreba za plinom gospodarskih subjekata 
Komuniciranje sa Županijom, agencijama (AGRA, Zadra Nova, Inovacija) i Ministarstvima, te 
poslovnim subjektima sa područja Općine, 
Omogućavanje subjektima za praćenje natječaja te reagiranje po potrebama i zahtjevima da bi 
omogućili kvalitetniju proizvodnju, 
Planiranje i dogovaranje kulturnih događanja u turističkoj sezoni da bi se učinio boravak ugodniji i 
kvalitetniji za domaće stanovništvo i turiste 
Popisivanje OPG-ova da bi se dobili relevantniji podaci o aktivnostima OPG-ova. 
Sudjelovanje, praćenje i operativno vođenje procesa ishođenja građevinske dozvole za projekte 
Općine 
Planiranje podizanja razine turističke ponude 
Kontaktiranje i komuniciranje sa Turističkom zajednicom OP u iniciranju različitih manifestacija za 
promidžbu Općine. 
 
 
 
POLJOPRIVREDA 
 
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine 
6.07. 2021. g. Ministarstvo poljoprivrede dalo je suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem na području Općine Poličnik. 
12. 07.2021. Zadarska županija, UO za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni 
razvoj donio je  Odluku o donošenju navedenog Programa  
 
U međuvremenu je Općina krenula u postupak izdvajanje dijela k.č. 90/11 k.o. Suhovare iz 
šumskogospodarskog područja RH. 
9. 07. 2021. g. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje da se iz šumskogospodarskog područja 
RH izdvaja dio k.č. 90/11 k.o. Suhovare, pašnjak, površine 199320 m2. 
19. 10. Općina je zatražili od Agrodeta dopunu Programa raspolaganja za d k.č. 90/11 k.o. Suhovare 
28.10. Općinski načelnik donio Odluku o pokretanju postupka izmjene izmjena i dopuna programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Poličnik. 
 Došlo je do različitog tumačenja načina donošenja postupka izmjene izmjena i dopuna 
programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (skraćeni postupak ili potrebno je ponovno provesti 
cjelokupan postupak donošenja Programa sukladno čl. 29 st. 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
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(javni uvid, Odluka o prigovorima, Odluka o donošenju Programa, tražiti suglasnost Ministarstva…), pa 
Općinski načelnik 22.01.2022. g. donosi odluku o poništenju odluke o pokretanju postupka izmjene 
izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
 
Izdvajanje dijela  k.č. 90/11 K.o. Suhovare iz šumskogospodarskog područja RH površine 199.320 m2 
06.07.  Min. poljoprivrede, na zahtjev Općine, donio zaključak o osnivanju povjerenstva za terenski 
očevid za  08.07.  
08.07. obavljen očevid na terenu od strane predstavnika Min. poljoprivrede, Hrvatskih šuma, općine 
Poličnik (M. Kovačević, N. Bulić) i Gojko Poljak (Suhovare). 
Predlaže se donošenja rješenja kojim se prihvaća zahtjev Općine Poličnik o izdvajanju navede 
nekretnine, budući su troškovi privođenja poljoprivrednoj proizvodnji manji od iznosa 25-godišnje 
zakupnine. 
20.07. Dobili rješenje Ministarstva poljoprivrede 
Prihvaća se zahtjev Općine, te se iz šumskogospodarskog područja RH izdvaja nekretnina  u 
vlasništvu RH i to dio k.č. 90/11 k.o. Suhovare u površini 199.320 m2 
 
Rješenja o promjeni namjeni poljoprivrednog zemljišta  - doneseno je 11 rješenja 
 
Komasacija 
Radi provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., na mrežnim stranicama 
Ministarstva poljoprivrede 05.11.2021 godine objavljen je Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i 
jedinicama područne (regionalne) samouprave za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi 
Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. reformske mjere C1.5.R2 Unaprjeđenje sustava 
za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju.  Zainteresirane jedinice lokalne samouprave 
i jedinicama područne (regionalne) samouprave dužne su o svom trošku izrade jednostavno idejno 
rješenje komasacije (analizu podataka) temeljem kojeg će se planira određivanje prioritetnih područja 
za provedbu komasacije. Javni poziv traje 60 dana od datuma objave na mrežnim stranicama 
Ministarstva poljoprivrede. 
12.11. Ministarstvo poljoprivrede Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije održalo online 
radionicu putem MS Teams aplikacije 
 
 
Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetništva Šibenik 25-28.11 
LAG BURA uputila je poziv o sudjelovanju navedenom sajmu zainteresirani da predstavljanje 
proizvoda  (proizvode lokalnih OPG-ova i udruga, brošure turističkih zajednica, brošure jedinica 
lokalnih samouprava, brošure lokalnih udruga i dr.). 
Objavljeno na www.opcina-policnik.hr  17.11.'21. 
 
 
MASLINARSTVO: U Murvici 5. studenog: pokazna vježba rezidbe i cijepljenja za maslinare 
LAG "Bura" pod pokroviteljstvom Zadarske županije organizirao je  prvu pokaznu vježbu rezidbe i 
cijepljenja za maslinare.  
Iako je ova godina bila turbulentna za maslinare i maslinare i vrijeme optimalne rezidbe u proljeće, 
jesensko cijepljenje maslina . 
U sklopu projekta „Radionica zaštite maslinika na ekološkim osnovama i rezidbe/cijepljenja maslina 
Zadarske županije“ održana je edukativno-praktična radionica u kojoj će svi prisutni maslinari mogli 
naučiti stručne informacije o rezidbi i cijepljenju maslina. cijepljenje i gnojidba, odabir sortimenta, 
priprema tla za sadnju, agrotehnički zahvati nakon rezidbe itd. 
Obavijestili su našu Udrugu maslinara i uljara – oni su članovi LAG-a "Bura". 
03.11. objavljeno na www.opcina-policnik.hr 
 
MASLINARSTVO: 17. prosinca Radionica: zaštita maslinika“ u organizaciji LAG Bure 
U sklopu projekta „Radionica zaštite maslinika na ekološkoj bazi i rezidba/cijepljenje maslina na 
području Zadarske županije“  u Centru za razvoj i edukaciju u Poličniku,  održana je edukacija za 
maslinare na temu „Ekološka zaštita masline“. 
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Poziv je upućen svim dionicima koji se bave maslinarstvom, kako amaterski tako i profesionalno i žele 
više saznati o ekološkoj zaštiti masline, njenim štetnicima te dozvoljenim preparatima u ekološkoj 
proizvodnji. 
Prezentaciju na temu „Ekološka zaštita masline“ održao je Stjepan Dević, diplomirani magistar 
agronomije s odličnim poznavanjem sredstava za zaštitu bilja. 
Cilj seminara je educirati buduće i sadašnje maslinare koji razmišljaju ili su već u ekološkoj proizvodnji 
te ih upoznati s dozvoljenim preparatima za zaštitu bilja kao i sa ostalim agrotehničkim zahvatima 
dozvoljenim u ekološkoj proizvodnji 
Projekt provodi Lokalna akcijska grupa „Bura“ pod pokroviteljstvom Zadarske županije u okviru javnog 
poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih 
sredstava Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.  
Objavljeno na www.opcina-policnik.hr 
 
 
23. 11  Sastanak s predstavnicima LAG-a BURA 
 Općina.: Marko Kovačević, pročelnik, N. Bulić, savjetnik za poljoprivredu, Sanja Glavan, 
Centar za razvoj 
 LAG BURA:  Ana Škara, mag.iur., Voditeljica, Josip Šare,bacc.ing.agr, Zamjenik Voditelja 
Održana radionica 05.11 radionica rezidbe i cijepljena maslina u Murvici 
Demonstrirane -pokazne vježbe rezidbe i cijepljenja maslina  održao  ing.agr. Dominik Roth. 
Sudjelovalo oko 20 osoba u skladu s poštivanjem trenutnih važećih epidemioloških mjera u RH .  
Sudionicima radionice podijeljene su praktične brošure napravljene od strane zaposlenika LAG-a 
„Bura“ 
Planira još jedna edukativna radionica o načinu održavanja ekološkog maslinika i zaštitnim sredstvima 
dozvoljenim u ekološkoj poljoprivredi koja će se održati u prvoj polovici prosinca ove godine. 
Projekt “Razvoj održivog ruralnog turizma na primjeru Hrvatske “(“The development of sustainable 
nature tourism on the example of Croatia”) sa partnerima iz Poljske LAG „Poleska Dolina Bugu“ i LAG 
„Polesie“. 
Obavijestili nas o LAG natječaju: Ulaganje u javnu infrastrukturu 
Dogovoreno boravak jednom tjedno njihove stručne osobe (konzultacije) i  javne radionice za 
natječaje – sve bi se održavalo u našem  Centru za razvoj 
 
LOVSTVO 
Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Zadarske županije 
Zadarska županija ,Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni 
razvoj raspisao je Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na  području Zadarske županije 
Predmet javnog poziva je dodjela novčane naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova na području 
Zadarske županije. 
Pravo na novčanu naknadu imaju vlasnici zemljišta bez prava lova, na kojem je ustanovljeno državno 
ili zajedničko lovište na području Zadarske županije. 
Vlasnici zemljišta bez prava lova mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu predajom zahtjeva 
Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj i to isključivo 
na obrascu UOP- L. 
04.10. objavljeno na www.opcina-policnik.hr 
 
 
Zaštita bilja (obavijesti objavljene na www.opcina-policnik.hr) 
 
09.07.  Bolest zlatna žutica vinove loze 
09.07. Obavijest maslinarima - maslinine muhe  
21.07.  Obavijest vinogradarima - pepelnice i kasne peronospore  
02.08.   bolest zlatna žutica vinove loze 
02.08.  obavijest maslinarima maslinin svrdlaš  
09.08.  ambalažni otpad 
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Zaštita životnja 
17.08. ispunio upitnik Prijatelja životinja o vezan za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području 
JLS RH. 
 
Zabrana držanja pasa stalno vezanih 
27.07. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE –uputilo Pitanja za JLS o zabrani držanja pasa stalno 
vezanih 
 
 
NOVA  WEB STRANICA OPĆINE POLIČNIK 
29.09. napravio mapu foldera „POLJOPRIVREDA“ za novu web stranicu Općine 
POLJOPRIVREDA  
U ukupnoj površini Općine Poličnik, obradive površine ima čak 3,115 ha tj. 38%. Budući je udio 
površine Općine  u ukupnoj površini Zadarske županije svega 2.48%, proizlazi da po postotku 
obradivih površina znatno premašuje prosjek Zadarske županije od 23.24% i to je čini 
Poljoprivreda je jedna od važnijih grana razvoja gospodarstva Općine. Sukladno podacima Agencije 
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2019. na području Općine Poličnik djelovala 
su 344 obiteljska gospodarstva, 4 trgovačka društva, 3 zadruge te 3 ostale vrste poljoprivrednih 
gospodarstava, što ukazuje na činjenicu da područje našeg grada ima veliki potencijal za daljnji razvoj 
poljoprivredne proizvodnje. 
Zbog konfiguracije tla, pogodne klime i agroekoloških čimbenika, područje Općine pogodno je za 
poljoprivrednu proizvodnju općenito, ali napose za uzgoj voća i povrća, vinove loze i maslina. 
Radi zaštite te promicanja zajedničkih interesa i ciljeva, na području Općine djeluju slijedeće udruge 
na području poljoprivrede: 
Udruga maslinara i uljara „Maslina“ Općine Poličnik i  
Lovačko društvo „Kuna“ Poličnik 
Folderi: 
Vijesti 
Poljoprivredno zemljište  
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem 
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Poličnik 
Agrotehničke mjere 
Promjena namjene  poljoprivrednog zemljišta 
Prirodne nepogode 
Zaštita bilja 
Poljoprivreda u Planu razvoja Općine Poličnik 2021. – 2030.g. 
 
 
 
 
KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
U komunalne poslove spadaju obračuni i izdavanja rješenja za komunalnu naknadu, komunalni 
doprinos i legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata na području Općine Poličnik. 
Pristiglo je 23 predmeta za legalizaciju objekata, te je izdano 8 novih rješenja za komunalnu naknadu 
za poslovne korisnike i 22 rješenja za komunalnu naknadu-fizičke osobe 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. Izdano je 109 rješenje tj račun za reklame, te 16 rješenja za naknadu za vode. 
Mjesečni obračun za zakup poslovnog prostora – 9 obveznika.  
Pristigao je 71 novi dokument iz ZŽ za obračun komunalnog doprinosa (građe dozvole i prijave 
početka građenja) te se vodi evidencija za obročno plaćanje. 
 
Izdan je 57 poseban uvjet, te 29 suglasnosti (Hep, Ericsson Nikola Tesli, Vodovod), odobreno 7 
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 
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red) - prometni propisi, žalbe vezano za održavanje komunalnog reda terenski očevidi i nadzori, 
dogovaranje veterinarskog izlaza za napuštene pse i drugo. 
 
Poslovi su obuhvaćali i sljedeće radnje: 
Vođenje zahtjeva/dokumentacije za izgradnju potrebne vodovodne mreže – praćenje potreba 
dokumentiranje 
Rješavanje i pronalazak komunalnih pitanja uz potporu komunalnom redaru u obavljanju komunalnih 
poslova, organiziranju, vođenju, dokumentiranju te arhiviranju  istih. 
Obilasci Poslovnih zona i potpora u svim komunalnim pitanjima 
Omogućavanje nesmetanog odvijanja različitih procesa izdavanja potrebnih dokumenata i 
dokumentiranju, arhiviranju istih (fizički/elektronski/Sustavno) radi što bolje transparentnosti Odjela. 
Komuniciranja različitih obavijesti javnosti 
Svakodnevni upiti i rješavanje sporova 
Osvježavanje autobusnih stajališta sa promidžbenim sadržajem 
Definiranje, izrada i pisanje Pravilnika tj. Odluka 
Vođenje procesa operativnog dokumentiranja nerazvrstanih cesta 
Praćenje prometa i sudjelovanje u rješavanju pitanja – kao i pripremi, planiranju Odluka o uređivanju 
prometa na području Općine Poličnik 
 
 
Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu – donesena na Općinskom vijeću i objavljena u 
Službenom glasniku u kolovozu 
Nova Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine i financirnje vodovodnih krakova – 
donesena na Općinskom vijeću i objavljena u Službenom glasniku u kolovozu 
Pripremljeni i doneseni programi izgradnje i održavanja komunalni infrastrukture za 2021 godinu – 
listopad 
 
 
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. 
Informiranje zainteresiranih o područjima građevinske zone, te pojedinačnim parcelama 
Prijem, evidencija i dokumentiranje zahtjeva za promjenu namjene zemljišta 
 
Odluka o izradi VIII IiD PPU Općine poličnik – 23.08.2021 (SG 11/21): 
31.8 zatražena Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš od ZŽ 
02.09 upućena Obavijest za javnost i stavljena na oglasnu ploču 
03.09. upućena Obavijest o početku izrade IiD PPU na gradove, mjesene odbore 
10.09. zaprimljeno Mišljenje ZŽ 
12.11 Upućen zahtjev za smjernice i mišljenja od Javno pravnih tijela – njih 33 
Napravljene Izmjene Odluke o izradi VIII IiD PPU OP, te ponovno zatraženo mišljenje od ZŽ za 
procjenu utjecaja na okoliš – teje zaprimljeno mišljenje novo od ZŽ 
22.12. Zaključak Načelnika da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš  
U tijeku postupka do 31.12. zaprimljeno 24 zahtjeva za izmjenu građevinskog područja 
 
 
ZAŠTITA OKOLIŠA 
Poslovi su obuhvaćali i sljedeće radnje: 
 
Dogovor sa Čistoćom Zadar i komunalnom firmom Poličnik čišćenja divljeg odlagališta 
Koordinacija sa udrugama – podržavanje i potpora volonterski radova na opću dobrobit i osvještavanje 
bitnosti zaštite okoliša i očuvanja prirode. 
Analiziranje natječaja Fonda za zaštitu okoliša 
Odobravanje i komuniciranje spremnika za krupni otpad 
 
Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada 
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19.08. stigao od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor br. 2021/002413 o 
prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade za 
potpisati 
24.08. poslao Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan Ugovor 
 
22.09.  S predstavnikom Čistoće d.o.o. Zadar (gosp. Karamarko) dogovoreno oko podjelu spremnika   
05.10. započela podjele spremnika za reciklabilni otpad 
Obavještavamo sve stanovnike Općine Poličnik da će ista od 05. listopada 2021. godine  ( srijedom, 
četvrtkom, petkom ) započeti sa podjelom spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada, a 
po sljedećem redoslijedu podjele po naseljima: 1. Rupalj,   2. Gornji Poličnik,   3. Lovinac,  4. 
Visočane,  5.  Dračevac Ninski,  6.    Murvica Gornja,    7.   Suhovare,     8.   Briševo,    9.   Murvica, 
   10.   Poličnik. 
Spremnici se mogu preuzeti i osobno u prostorijama Općine Poličnik koje se nalaze u sklopu Sportske 
dvorane u Poličniku  svakog ponedjeljka i utorka u vremenu od  08:00 - 15:00 sati. 
Spremnici će vam biti podijeljeni besplatno, jer je nabavka  istih sufinancirana od strane Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Poličnik. 
U spremnike za prikupljanje reciklabilnog otpada se mogu odlagati: otpadni metal, otpadna plastika, 
otpadno staklo i otpadni tekstil. U iste neće biti moguće odlagati: tekući otpad, građevinski otpad, 
glomazni otpad, opasni otpad, elektronički otpad … 
Spremnici se dodjeljuju samo korisnicima koji su na listi, 
Spremnici se ne dijele poslovnim korisnicima, 
Korisniku koji ima dva zelena spremnika na istoj šifri kupca dodjeljuje se samo jedan reciklabilni 
spremnik. 
Akcija podjele spremnika još je u tijeku. 
Podijeljeno je oko 400 spremnika u 2021.g. 
 
Kontejneri za odvoz krupnog otpada – odobreno 7 kontejnera 
 
 
SVJETSKI DAN ČIŠĆENJA 18.rujan 2021. godine – u sklopu akcije Zelena čistka 
Poziv svim stanovnicima Općine Poličnik, udrugama, klubovima i ostalim organizacijama. 
Poštovani, pozivamo Vas da se uključite u akciju pod nazivom Zelena čistka tj. da sudjelujete svojim 
doprinosom u organizaciji Svjetskog dana čišćenja koji se održava na globalnoj razini u subotu 18. 
rujna 2021. godine. 
Predlažemo da se organizirate obiteljski u susjedstvu ili pojedinačno i odredite lokacije poznate za 
čišćenje i uređenje od otpada npr. manja divlja odlagališta ili zapuštena zemljišta u blizini kuća od 
drače, šikare i sličnog u Vašoj blizini. 
Više o akciji Zelena čistka, načinima uključivanja i Svjetskom danu čišćenja pročitajte u prilogu, ili na 
web stranici: http://www.zelena-cistka.org/ . 
Ukoliko planirate veću akciju u vašem mjestu obavijestite nas na email: marko.kovacevic@opcina-
policnik.hr i nenad.bulic@opcina-policnik.hr . 
Marko Kovačević, univ.spec.oec.  Pročelnik 
15.09. objavljeno na www.opcina-policnik.hr 
 
AKCIJE UDRUGE ANTE BALJAK-PAJO  -  ČIŠĆENJE ODBAČENOG OTPADA U LOVINCU 
25. rujna 2021 godine održana je akcija mještana naselja Lovinac okupljenih oko Udruge za održivi 
razvoj „Ante Baljak-Pajo“  - akcija je bila usmjerena ka čišćenju okoliša naselja Lovinac od otpada koji 
se tijekom godina odbacivao u šumi oko mjesnog groblja. 
Akcija je najavljena i dogovorena sa Općinom Poličnik koja je ujedno i financijski poduprla ovu hvale 
vrijednu  akciju koja doprinosi ljepšem naselju, povezuje ljude i svakako stvara bolje i ugodnije mjesto 
za življenje za stanovnike Lovinca ali i cijele Općine Poličnik. 
Prikupljeni otpad odveli su djelatnici „Čistoće“ d.o.o. iz Zadra. Općina je financijski pomogla navedenu 
akciju. 
22.ožujka 2021 godine na prvi dan proljeća, subota, Udruga za održivi razvoj „Ante Baljak-Pajo“ je 
održala veliku akciju čišćenja okoliša naselja Lovinac. 
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Akcija je podržana od članova Udruge, Čistoće Zadar, Općine Poličnik te komunalnog društva Poličnik 
d.o.o. – gdje je Šime Kovačević strojovođa na kombinirki svojim iskustvom i spretnošću znatno 
pomogao volonterima koji su traktorima i teretnim vozilima skupili otpad na jedno mjesto odakle će 
Čistoća Zadar pokupiti i zbrinuti isto.  Sanirane su značajne količine otpada koji se godina odbacivao u 
prirodu. Općina je financijski pomogla navedenu akciju. 
6. ožujka, održana je volonterska akcija mještana naselja Lovinac okupljenih oko Udruge za održivi 
razvoj „Ante Baljak-Pajo“  - akcija je bila usmjerena na čišćenje okoliša naselja Lovinac od otpada koji 
se tijekom godina odbacivao u prirodu.  
Općina je financijski pomogla navedenu akciju. 
 
 
ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je „Javni poziv za sufinanciranje energetske 
obnove obiteljskih kuća“. 
Predmet poziva: 
Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje energetske obnove 
postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu odnosno mjera sukladno Tehničkim uvjetima 
(Prilog 1. Poziva), a u okviru sljedećih aktivnosti: 
A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske 
ovojnice grijanog prostora i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. 
A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora na vanjskoj ovojnici 
obiteljske kuće. 
A3: ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. 
Rok za prijavu: Podnošenje prijava na Poziv započinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati. 
29.09. objavljeno na www.opcina-policnik.hr 
 
Portal Zaštita okoliša  https://zastitaokolisa.dashofer.hr/ 
Portal je jedinstvena baza aktualnih članaka iz područja zaštite okoliša koja sadrži i kompletan 
komentar svakog članka Zakona o okolišu.  
Sadržaj portala se svakodnevno aktualizira i nadopunjuje novim informacijama. 
Portal je namijenjen osobama koje su u tvrtkama zadužene za praćenje i poštivanje propisa vezanih 
za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. 
29.09. Općina se pretplatila na navedeni portal 
 
15. srpnja  usvojen Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
 
 
 
C  I  V  I  L  N  A       Z  A  Š  T  I  T  A 
 
Epidemiološke mjere: 
 
Podaci o oboljelim od koronavirusa na području Općine Poličnik 
 
Datum Oboljeli Novooboljeli Ukupno 

oboljelih 
Ozdravljeni umrli Aktivni 

slučajevi 
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 
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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 
31.08. 501 1 502 494 5 3 
 

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 
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 
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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 
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 
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 
02.01.  974 4 978 932 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 CZ 
Općine Poličnik i Općina Poličnik mole sve organizatore da na području općine Poličnik ne organiziraju 
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manifestacije i druga događanja koja uključuju okupljanje ljudi kako bi se na taj način priječilo daljnje 
širenje bolesti i izbjegle štetne posljedice iste. 
 
28.10.  U osnovnoj školi Poličnik jedan razred na online nastavi 
 Jedan razred u osnovnoj školi Poličnik dobio je suglasnost Stožera CZ općine Poličnik o 
promjeni modela izvođenja nastave, odnosno prelasku  iz modela A u model C – nastava na daljinu od 
28. listopada zbog loše epidemiološke situacije i većeg broja zaraženih učenika u tom razredu. 
02.11. Općinski načelnik izdao obavijest „Upute strankama“- objavljeno na www.opcina-policnik.hr i na 
vratima Općinske uprave 
 
15.11. Odluka Općinskog načelnika za rad upravnih tijela Općine Poličnik u svezi s pojavom  
koronavirusa  Covid-19 
          
09.12.   U osnovnoj školi Poličnik dva razreda na online nastavi 
 Dva razreda  u osnovnoj školi Poličnik dobili su suglasnost Stožera CZ općine Poličnik o 
promjeni modela izvođenja nastave, odnosno prelasku  iz modela A u model C – nastava na daljinu 
zbog loše epidemiološke situacije i većeg broja zaraženih učenika u tim razredima od 09. prosinca do 
13. prosinca 2021.godine za  učenike 6 a razreda i od 09. prosinca do 19. prosinca 2021.godine za  
učenike 5 razreda. 
 
10.12.   U osnovnoj školi Poličnik dva razreda na online nastavi 
 Dva razreda (6a i 6 b) u osnovnoj školi Poličnik dobili su suglasnost Stožera civilne zaštite 
općine Poličnik o promjeni modela izvođenja nastave, odnosno prelasku  iz modela A u model C – 
nastava na daljinu od 10 do 2. prosinca zbog loše epidemiološke situacije i većeg broja zaraženih 
učenika u tim razredima. 
15.12.   Poziv mještanima  Objavljeno na www.opcina-policnik.hr 
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 CZ Općine Poličnik će u nadolazeće vrijeme poduzeti sve radnje kako bi pojačao nadzor nad 
poštivanjem propisanih epidemioloških mjera. 
Stožer civilne zaštite Općine Poličnik 
Općina Poličnik 
 
Osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće namjene  Općine Poličnik 
12.08. Općinsko vijeće: Odluka o osnivanje postrojbe CZ opće namjene Opće namjene (Sg 10/'21.) 
07.11. Opć. načelnik donio rješenje o imenovanju zapovjednika i članova postrojbe CZ opće namjene  
 
Stožer civilne zaštite Općine Poličnik za razdoblje 2021.-2025.g., 
05.07.  Općin. Načelnik donio Odluku o osnivanju i imenovanju Stožer civilne zaštite Općine Poličnik 
za razdoblje 2021.-2025.g., 
28.09. Kontaktirao sa Miroslavo Antićem, ravnateljem Službe CZ Zadar o osposobljavanju članove 
stožera CZ  Općine  
Čeka se odluka MUP-a o načinu osposobljavanju stožera civilne zaštite, nakon toga će se moći ići u 
obuku 
 
Usklađenje Procjena rizika od velikih nesreća 
01.07.  ALFA ATEST d.o.o. iz Splita dostavio ponudu za izradu u iznosu  8.437,50 kn – Općina 
prihvatila ponudu 
09.07. Opć. načelnik donio Odluku o početku izrade izmjene Procjene 
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    „      Opć. načelnik donio Odluku o postupku izrade usklađenja Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje Općine Poličnik i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje Općine Poličnik 
13.12. usvojila ga Općinsko vijeće  na 6. sjednici 
14.12.  Objavljen u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 15/21 
 
Plan djelovanja civilne zaštite 
Plan izradio ALFA ATEST d.o.o. iz Splita za 4.587,50 kn 
05.07.2019. donesena od strane Općinskog vijeća, objavljena u „Službenom glasniku Općine“ br. 
08/19 
Po Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te 
načinu informiranja u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)  navedeni akt treba uskladiti jednom 
godišnje 
01.07.  ALFA ATEST d.o.o. iz Splita dostavio ponudu za izradu u iznosu  dostavljena ponuda u iznosu 
4.587,50 kn – Općina prihvatila ponudu 
08.09.  Općinski načelnik donio Plana djelovanja CZ   
09.09.  Stavio sam Odluku u akte Načelnika. 
13.10.  Plana djelovanja CZ  objavljen u  Službeni glasnik Općine br.  12/21 
 
 
Plan vježbi Civilne zaštite Općine Poličnik . 
28.09. Kontaktirao sa Miroslavo Antićem, ravnateljem Službe CZ Zadar: 
Vježba je predviđena za studeni '21. 
Naziv i tema vježbe: Osposobljavanje pripadnika CZ obuka JLS 
Vrsta/tip vježbe: stožerno-zapovjedna vježba 
Planirani sudionici vježbe: Stožer CZ i povjerenici CZ 
Zbog epidemiološke situacije vezano za bolest COVID-19, u dogovoru, vježba nije održana  
17.11. Služba CZ Zadar, Ivica Starčević, samostalni nadzornik za prevenciju i pripravnost poslao dopis 
: 
Vježbe JLS su vježbe koje samostalno planiraju, organiziraju i provode JLS uvježbavajući snage 
sustava civilne zaštite.  U vježbama mogu sudjelovati sve snage i  razine sustava civilne zaštite. 
Predlaže da za 2022. god u planu vježbi planira jedna vježba koja bi uzimajući  u obzir procjenu rizika 
Općine Poličnik i rizike koji bi mogli biti prijetnja, bila odgovarajuća.   
Vježba bi se održala ovisno o epidemiološkoj situaciji vezano za bolest COVID-19 tijekom 2022.god.  
23.11. Odluka o održavanju vježbe CZ općine Poličnik za 2022.g. – donio Općinski načelnik 
Održavanja vježbe: studeni 2022. 
Naziv i tema vježbe: Rad stožera Civilne zaštite općine Poličnik u uvjetima požara otvorenog tipa 
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 
30.11. Dostavljena Odluka  članovima Stožera CZ Općine Poličnik 
 
 
 
ZAŠTITA OD POŽARA 
 
12.08. Poziv na oprez zbog velike opasnosti od izbijanja požara  
Prema prognozi Državnog hidrometerološkog zavoda pred nama je još jedan toplinski val, a indeks 
opasnosti od šumskog požara vrlo je velik u priobalju. 
Stoga se pozivaju građani na dodatan oprez i apeliraju na pridržavanja općih mjera za sprečavanje 
izbijanja požara. 
Podsjećamo da su za neodgovorno ponašanje kojim se izazove požar predviđene visoke kazne.  
Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit 
će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar.  
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Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 
15.000,00 kn.  
Nepromišljenim spaljivanjem može se počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine 
za što se može izreći kazna zatvora do tri godina, ako je djelo počinjeno iz nehaja. 
Još jednom upozoravamo građane na zabranu paljenja bilo kakve vatre na otvorenom.  
Ukoliko primijetite dim ili požar odmah zovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112. 
 objavljeno na www.opcina-policnik.hr 
 
 
 
 
ZDRAVSTVO 
 
 
Adulticidne dezinsekcije (suzbijanje odraslih oblika komaraca 
08. – 09.07. obavili djelatnici Ciklon d.o.o., Zadar 
29. – 30.07. suzbijanje odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije) 
Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar proveli su mjere 
suzbijanja odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije) na području Općine. 
Suzbijanje komaraca obavili su metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice 
insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost. 
Koristio se preparat na bazi sintetskog piretrina (buhača), a.t. permetrin, piperonilbutoksid, S-bioaletrin 
niske toksičnosti za ljude i toplokrvne životinje. Formulacijski sistem osigurava evaporaciju vode iz 
kapljica spreja, produžujući tako korisno vrijeme djelovanja  insekticida. 
Upozoreno je građanstvo da u krugu svog stambenog prostora, okućnice ili vrta isprazne zaostalu 
vodu u kantama, bačvama, posudama za cvijeće i sl. Na taj način postići će se sveobuhvatnost u 
suzbijanju komaraca a time i mirnije noći.  
Skrenuta je pažnju vlasnicima kućnih ljubimaca i pčelarima da svoje životinje ne izlažu izravnom 
utjecaju sredstava za zamagljivanje, već da ih smjeste u zatvorene prostore. 
 
Suzbijanju štetnih glodavaca 21.09. DO 24.09.2021. 
Suzbijanje štetnih glodavaca proveloe se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se oni 
obično pojavljuju (podrum, dvorište i eventualno tavan). 
   17.09.'21. objavljeno na web stranici 
Stručni nadzor nad provedbom mjera preventivne i obvezne dezinsekcije i deratizacije na području 
općine Poličnik  
Izvješće o stručnom nadzoru nad provedbom mjera preventivne i obvezne dezinsekcije i deratizacije 
na području općine Poličnik  
25.11. 2021. Zavodu za javno zdravstvo Zadar poslao navedeno Izvješće 
Izvješće je sastavljeno po izvršenom očevidu na području Općine tijekom rujna 2021., u vrijeme 
trajanja akcije obvezne preventivne proljetne dezinsekcije i deratizacije 21. – 24.09.'21. 
Izvidi su izvršeni s ciljem kontrole provođenja obvezne preventivne proljetne dezinsekcije i 
deratizacije, a na temelju zakonskih ovlasti i potpisanog ugovora s Općinom. 
Zaključak: Provođenje mjera preventivne i obvezne dezinsekcije i deratizacije izvedeno je u skladu s 
pravilima struke. 
Od iznimne je važnosti informiranja i savjetovanje stanovništva o problematici tigrastog komarca 
poglavito o preventivnim radnjama kojima se može značajno smanjiti brojnost komarca. 
Sugerira se da se domaće životinje evakuiraju iz neposredne blizine stambenih objekata, jer takav 
uzgoj domaćih životinja nije u sladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. 
 
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NADZOR, JAVNU NABAVU I EU FONDOVE 
 
U periodu 01.07.-31.12.2021. 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, 
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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, 
Dječji vrtić Zvončić i Centar za razvoj i edukaciju Poličnik. 
Za Općinu Poličnik sastavljeni su Financijski izvještaji za period 01.01. – 30.06.2021. godine i 01.01. – 
30.09.2021. 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 30.06.2021. i 30.09.2021.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. -
30.06.2021. 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 
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. – 30.06.2021. 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. – 30.06.2021. godinu za Općinu Poličnik 
 
Krajem srpnja 2021. godine, u zakonski propisanom roku, sastavljen je Izvještaj o nepravilnostima za 
period 01.01. – 30.06.2021. 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 2021. godine, za potrebe financijskog izvještaja za 2021. 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 
2021. godine, odnosno u razdoblju od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine.  
 
Javna rasvjeta:                                                                       rasvjetnih stupova:  
- izgradnja javne rasvjete igralište i boćalište Dračevac Ninski (16m)             7  
- izgradnja javne rasvjete školsko igralište Murvica (110 m)                            3  
- izgradnja javne rasvjete u Murvici  
Ulica dr. Franje Tuđmana (300m)                                                                           9  
- izgradnja javne rasvjete u Briševu  
Put Suraća (zaseok Grusi) (120m)                                                                           3  
 
Solarna rasvjeta:  
- izgradnja javne rasvjete u Murvici:  
Ivana Pavla II (130m)                                                                                              3  
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Kneza Borne (240m)                                                                                               8  
Akcije Maslenica (130)                                                                                           4 
  
- izgradnja javne rasvjete u Rupalj:  
Put Umca (130m)                                                                                                    3  
Damira Vanjka i Put Šušića (280m)                                                                       4  
 
- izgradnja javne rasvjete u Visočane:  
Ulica hrvatskih mučenika                                                                                       1  
 
- izgradnja javne rasvjete u Suhovare:  
Ulica dr. F. Tuđmana                                                                                              1 
  
- izgradnja javne rasvjete u Briševo:  
Put ripnjaka                                                                                                             2  
 
- izgradnja javne rasvjete u Gornji Poličnik:  
Ulica domovinske zahvalnosti (30m)                                                                      1  
Vile Velebita - kod autobusne stanice (30m)                                                          1  
 
- izgradnja javne rasvjete u Dračevcu Ninskom:  
D. T. Gavrana (80m)                                                                                                2  
 
Redovno održavanje javne rasvjete u svim naseljima.  
 
Groblja:  
- izgrađeno je četiri nove grobnice na Groblju Murvica  
- 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 39 ukopa  
- proširenje Groblja Visočane  
- proširenje Groblja Poličnik  
- nasipanje Groblja Lovinac  
- izgradnja ogradnog zida na Groblju Visočane  
 
Grobna naknada  
 
Općina Poličnik trenutno ima 10 groblja, odnosno 1664 grobna mjesta, koja su Društvu dana na 
upravljanje. Do kraja 2. polugodišta 2021. godine uspješno je riješeno 1299 grobnih mjesta, što je 13 
riješenih grobnih mjesta više. Za ista su 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  297  430  
Suhovare  140  184  
Rupalj  92  97  
Novo groblje  
Lovinac  

95  104  

Staro groblje  
Lovinac  

0  11  
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Visočane 108 155 

Dračevac Ninski 152 212 

Staro groblje Briševo 141 145 

Murvica 205 231 

Ukupno:  1299 1664 

   

 
Od 01.01.2021. godine zaduženo je 210.558,60 kn grobne naknade (PDV uključen), a uspješno je 
naplaćeno do 31.12.2021. godine 221.715,81 kn (PDV uključen).  
 
Lokalni putevi:  
- aktivnosti održavanja lokalnih puteva u svim naseljima  
(nasipanje, košenje, izrada propusta)  
postavljanje usporivača prometa – Murvica, Ulica hrvatskih branitelja - 10 kom  
Poličnik, Ulica generala Janka Bobetka - 5 kom  
- trasiranje, probijanje i tamponiranje ulice Hrvatskog proljeća, Suhovare - dužine 580m  
- tamponiranje Ulica akcije Maslenica, Murvica - dužine 500 m  
 
Na održavanje lokalnih puteva na području Općine Poličnik utrošeno je 188,78 m3 kamenih frakcija.  
 
Poljski putevi:  
Održavanje poljskih puteva u svim naseljima: Poličnik, Murvica, Briševo, Murvica Gornja, Suhovare, 
Visočane, Dračevac Ninski, Lovinac, Gornji Poličnik, Rupalj - nasipavanje kamenim frakcijama (689,59 
m3), košenje trave i šiblja (145 h), izrada propusta, probijanje novih puteva. Probijanje poljskog puta 
Grgeči – Murvica.  
 
Igrališta i objekti:  
- izgradnja boćališta u Dračevcu Ninskom – radovi izvedeni od 01.07.-31.08.2021.  
- pripreme za asfaltizaciju školskog igrališta Murvica  
- zidanje ogradnog zida oko školskog igrališta Murvica  
- postavljanje nosača za zaštitnu mrežu školsko igralište Murvica.  
 
Javne površine i poslovne zone:  
- održavanje javnih površina - košenje oko objekata, trgova, ulica u više navrata  
- odvoz i zbrinjavanje otpada  
 
 
 
- održavanje poslovnih zona Grabi, Murvica Jug i Murvica IK - košenje trave u duljini cca 10 km dva 
navrata  
- čišćenje terena u stambenoj zoni Murvica odvoz viška materijala (238,00 m3) u Briševo  
- čišćenje terena u stambenoj zoni Grabi (Poličnik, 204,00 m3) u Suhovare  
- sanacija divljeg odlagališta otpada u Murvici Gornjoj  
- naručeno je 39 kontejnera za glomazni otpad  
- utrošeno je 48,77 m3 kamenih frakcija.  
 
Vodovodni ogranci:  
- izgradnja vodovodnog ogranka 1. faza – Murvica Gornja, Stara cesta, dužina: 300 m  
- izgradnja vodovodnog ogranka - Briševo - zaseok Grusi, Put Suraća, dužina: 130 m  
- izgradnja vodovodnog ogranka – Briševo, Put Rončevića, dužina: 100 m  
- izgradnja vodovodnog ogranka – Murvica, Dr. F. Tuđmana, Laura Dragaš, dužina: 80 m  
- izgradnja vodovodnog ogranka – Poličnik, Viktora Grgurice, dužina: 170 m  
- izgradnja vodovodnog ogranka – Dračevac Ninski, Put Crnog vrila, dužina: 70 m  
- izgradnja vodovodnog ogranka – Dračevac Ninski, Put Kuline, dužina: 70 m.  
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Ostali poslovi:  
- izgradnja ogradnih zidova  
- čišćenje autobusnih stajališta  
- uređenje maslinika (rezidba, gnojidba)  
- čišćenje i održavanje spomenika  
- zamjena zastava  
- izrada autobusnog stajališta - Briševo, Ul. Samostalne satnije Briševo  
- usluga podjele kanti za odlaganje otpada  
- postavljanje prometnog ogledala, Suhovare, Ulica dr. Franje Tuđmana 1 kom  
- prigodno ukrašavanje povodom blagdana  
- priprema za obljetnicu 30. godina pogibije Ivice Jurice - Suhovare.  
 
  
IZVJEŠĆE O RADU  
Uprave groblja Poličnik d.o.o. od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine  
Upravljanje grobljima podrazumijeva: dodjelu grobnih mjesta na korištenje, uređenje, održavanje i 
rekonstrukciju groblja, poslove naplate naknade za dodijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje 
groblja (godišnja grobna naknada), poslove vođenja grobnog očevidnika i drugi poslovi propisani 
zakonom.  
 
Održavanje groblja podrazumijeva: održavanje i čišćenje zemljišta i komunikacijskih putova i staza, 
prostora i građevina za smještaj pokojnika do ukopa i za ispraćaj umrlih, te uzgoj i održavanje zelenila 
i nasada na grobljima.  
 
U održavanju groblja na području Općine Poličnik u dosadašnjim godinama  
kako u redovitom tako i u investicijskom održavanju postignuta je zavidna razina kvalitete i uložena 
značajna financijska sredstva, stoga je i zadatak Uprave groblja bio ne samo održavati već i podići 
kvalitetu održavanja groblja na višu razinu.  
 
U cilju realizacije tog zadatka u izvještajnom razdoblju provedene su sljedeće mjere:  
 
Utvrđen je obim poslova i aktivnosti redovitog održavanju opreme i prostora groblja i to:  
- redovito održavanje komunikacijskih putova, staza, parkinga  
- redovito održavanje cca 35.000,00 m2 zatravljenih i šljunčanih površina  
- održavanje zelenila i nasada  
- redovito održavanje glavnih križeva  
- održavanje mrtvačnice i pratećih objekata  
- organizacija odvojenog prikupljanja otpada-press kontejneri  
- organizacija i vršenje ukopa u drugoj polovici 2021. godine - 39 ukopa. 
 
U drugoj polovici 2021. godine je izgrađeno četiri (4) grobnice u mjesnom groblju Murvica. Nastavak 
proširenja Groblja Poličnik. Početak proširenja Groblja Visočane i izgradnja ogradnog zida.  
Riješeno je trinaest (13) neriješenih grobnih mjesta i to:  
- 6 grobnih mjesta na Groblju Poličnik  
- 2 grobna mjesta na Groblju Visočane  
- 2 grobna mjesta na Groblju Suhovare  
- 3 grobna mjesta na Groblju 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. 
 
DJEČJI VRTIĆ „ZVONČIČ“ – POLIČNIK 
 
  1. USTROJSTVO RADA 
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1.1. ORGANIZACIJA RADA VRTIĆA 
 
U ovom izvještajnom razdoblju došlo je do znatnih organizacijskih promjena. 
Zbog rekonstrukcije i nadogradnje područnog objekta Murvica-Briševo sa dodatne tri sobe dnevnog 
boravka i svim ostalim popratnim sadržajima: soba za odgojitelje, kuhinja, kotlovnica,sanitarni čvorovi, 
izolacijska soba, garderobe za djelatnike,ostava za didaktiku, ustanova je osigurala smještaj djece u 
petodnevnom radnom tjednu za sve koji su imali potrebu za istim u matičnom objektu u Poličniku , te u 
područnom objektu Zvončica u Poličniku. 
Tijekom izvještajnog razdoblja navedeni objektisu započinjali s radom od 6,30 i završavali u 16,30 sati. 
 
BROJ DJECE ( DOLAZNOST PO MJESECIMA) 
SRPANJ: 25 
KOLOVOZ:17 
RUJAN:62 
LISTOPAD:77 
STUDENI:77 
PROSINAC:77 
 
 Rad u dječjem vrtiću organiziran i provodio se na sljedeći način: 
Jaslički primarni boravak od 6,30 – do 16,30 sati 
Vrtićki primarni boravak od 6,30 – do 16,30 sati 
Petosatni program od 7,00 – do 12,00 sati 
Integrirani program predškole (za djecu koja su u godini pred polazak u školu)          Program se 
provodio u poslijepodnevnim satima, od 16.11. 2021. god. do 23.12 2021  godine. Program predškole 
u područnom objektu „Zvončica“ u Poličniku održavao se od 15:30 – 17:30 sati i provodila ga je 
odgojiteljica pripravnica Ela Grabovac 
 
Odgojno –obrazovni radodvijao se u skladu sa važećim uputama nadležnog Ministarstva i uputa ZJZ-
a. 
 
2.NOVOSTI: 
Dječji vrtić je 21.rujna 2021 god podnio zahtjev nadležnom Ministarstvu za odobrenje rada u 
promijenjenim uvjetima sukladno prostornim promjenama koje su nas čekale. 
Isto Ministarstvo dalo je stručno pozitivno mišljenje na ustroj i organizaciju rada u promijenjenim 
uvjetima 30.rujna 2021 godine. 
Paralelno s tom dokumentacijom, ustanova je prikupljala i dokumentaciju za Upravni odjel za 
obrazovanje, kulturu i sport Zadarske županije. 
Ista dokumentacija je predana zajedno sa zahtjevom za izavanje Rješenja o početku rada i to: 
Suglasnost Ministarstva na program rada 
Statut Dječjeg vrtića 
Građevinska dozvola 
Dokaz o pravnom temelju za korištenje prostora 
Podaci o veličini i namjeni prostora sukladno DPS-u 
Podatke o vanjskom prostoru 
Atesti svih instalacija 
Dokaz o vodoopskrbi i odvodnji 
Podaci o opremi i didaktičkim sredstvima 
Dokaz o primjerenoj prehrani i načinu organizacije prehrane 
Dokaz o osiguranim novčanim sredstvima za rad 
 
Ravnateljica je svakodnevno bila u kontaktu sa osnivačem i izvođačima radova , nazočila na 
kordinacijama na poziv istih. 
Paralelno s tim ustanova je izradila Prijedlog Financijskog plana za rad vrtića u promjenjenim uvjetima 
, te je on predložen i prihvaćen u iznosu od 4.326.000,00 kn. 
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Dana 20. prosinca 2021 upriličeno je svečano otvorenje proširenog objekta Murvica- Briševo, te je 
objekt bio kompletno opremljen za prihvat djece. 
U pripremi objekta nesebično su pomagali odgojitelji koji su bili van smjene , spremačice, stručni 
suradnik pedagog i kuharice. 
Za rad s djecom još je trebalo izvršiti pregled ureda za utvrđivanje minimalno –tehničkih uvjeta, te je 
isti zakazan za 04.siječnja 2022 godine. 
 
 
DJELATNICI U USTANOVI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 
 

 
RB. 

 
Djelatnici koji su radili tijekom 
izvještajnog razdoblja 
 

 
Struka 
 

 
Stručna 
sprema 

1. Marijana Barić Ravnateljica VŠS 
2. Andrijana Lončar Surić Pedagoginja VSS  
3. Meri Kevrić Odgojiteljica VŠS 
4. Mirjana Marinović Odgojiteljica VŠS 
5. Tanja Čačić Odgojiteljica VŠS 
6. Marijana Huljev Odgojiteljica VŠS 
7. Ivana Knežević Odgojiteljica VŠS 
8. Marijana Brkić Odgojiteljica VŠS 
9. Sendi Šušić Odgojiteljica VŠS 
10. Jadranka Paić Odgojiteljica VŠS 
11. Antonia Kovačević Odgojiteljica VŠS 
12. Ana Paić Odgojiteljica VŠS 
13. Anita Čulina Odgojiteljica-zamjena VŠS 
14. Antonela Baljak Odgojiteljica- zamjena VŠS 
15.  Josipa Buljat Odgojiteljica – 

zamjena/asistent 
VŠS 

16. Josipa Štrkalj Šokota Odgojiteljica – zamjena VŠS 
17. Ela Grabovac Odgojiteljica-pripravnik VŠS 
18. Alenka Knežević Barić Kuharica SSS 
19. Tatjana Starčević Žilić Kuharica SSS 
20. Dijana Barić Spremačica NKV 
21. Jadranka Vrlika Spremačica NKV 
22. Dragica Didulica Kuharica SSS 
23. Grgica Barić Spremačica-zamjena NKV 

 
Upravno vijeće donijelo je: 
1.  Godišnje Izvješće o radu za ped godinu 2021./2022 
2.  Godišnji Plan i program rada za ped god 2021./2022 
3.  Prijedlog o načinu plaćanja usluga za roditelje djece dosadašnjih korisnika 
     Iz područnog objekta Murvica- Briševo ( koji neće koristiti usluge) 
4.  Prijedlozi o načinima očitovanja roditelja o dovođenju djece iz područnog objekta Murvica. 
5.  Odluka o kriterijima za prihvat novoupisane djece – predškolci i bodovi2.      6.Prijedlog 
Financijskog plana za 2022 god 
7.  Odluka o raspisivanju natječaja za spremačicu- 2 izvršitelja 
8.   Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja – 3 izvršitelja na neodređeno     
      puno radno vrijeme 
9.   Izvješće ravnateljice o skupinama djece i drugim aktualnostima vezanim  
      za početak rada u promijenjenim uvjetima ( proširenje) 
         10. Prijedlog Financijskog plana za 2022 god 
11. Odluka o raspisivanju natječaja za spremačicu- 2 izvršitelja 
12. Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja – 3 izvršitelja na neodređeno     
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       puno radno vrijeme 
13. Izvješće ravnateljice o skupinama djece i drugim aktualnostima vezanim  
      za početak rada u promijenjenim uvjetima ( proširenje). 
 
    AKTIVNOSTI –Kalendar događanja 
 

 
Aktivnosti, događanja i svečanosti obilježenih u vrtićima 

Vrijeme 
Održavanja 
 

Obogaćivanje programa obilježavanjem važnih i istaknutih datuma 
tijekom pedagoške godine (blagdani i ostali istaknuti nacionalni i 
međunarodni datumi) 

Kontinuirano tijekom 
godine 

Dječji tjedan Listopad 2021 
Dani kruha  Listopad 2021 
Svi sveti    01.studeni 2021 
Dan sjećanja 18.11.2021 
Dan grada Zadra 24.11.2021. 
Sv.Nikola  06.12.2021 
Sv.Lucija 13.12.2021 
Badnjak U Poličniku ( sportska dvorana) 24.12.2021 

 
Ovaj kalendar događanja u ovoj pedagoškoj godini uvelike je umanjen zbog Covid -19-epidemije 
(gostujuće kazališne predstave, posjet Kazalištu lutaka u Zadru, odlazak na izlete, radionice, edukacije 
i dr).  
 
ZAKLJUČAK 
Usprkos situaciji u kojoj se našao gotovo cijeli svijet, nama je navedeno izvještajno razdoblje proteklo 
u vrlo brzom radnom ritmu zbog proširenja naših kapaciteta za gotovo 50 %. 
Dobrom suradnjom sa osnivačem i njihovim zalaganjem radovi su tekli prilično brzo , te su se u hodu 
rješavale novonastale situacije i problemi. 
Ova pedagoška godina bila je vrlo izazovna u samom organizacijskom smislu. 
Jako puno ljudi je izostajalo s posla zbog zdravstvenih razloga. 
Puno izolacija djelatnika i djece. 
Nedostatak radne snage tj. nemogućnost pronalaženja zamjena za djelatnike. 
Kako smo djelatnost koja ne trpi odgodu za pronalaženje zamjena, naglasila bih susretljivost djelatnika 
koji su bili na raspolaganju i koji su prihvaćali sve izmjene i promjene i grupa i smjena i objekata  i 
radnih zadataka, te su na taj način osiguravali nesmetani kontinuirani rad ustanove – ustanove koja po 
svom djelovanju zahtjeva timski rad i ustanove koja skrbi o najosjetljivijoj kategoriji naše zajednice. 
 
 
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 Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN 52/19 i 42/20) i 
Statutu TZO Poličnik, čl. 42, stavak 8, direktorica  podnosi Izvješće o svom i radu Turističkog ureda za 
2021. godinu. 
U 2021. godini situacija s virusom Covid 19 se nastavila, te su aktivnosti turističke zajednice Općine 
Poličnik, kao i drugih turističkih zajednica bile ograničene. Manifestacije smo nažalost morali otkazati 
zbog nemogućnosti provođenja. 
Svi koji se bavimo turističkom djelatnošću morali smo se prilagoditi novonastaloj situaciji, smanjenim 
prihodima i nedostatku sadržaja odnosno turističke ponude (događaji i manifestacijama) zbog raznih 
mjera koje su donese radi sprječavanja epidemije.  
Sukladno Zakonom i Statutom propisanim zadaćama i ovlastima, direktorica Turističkog ureda TZO 
Poličnik (u daljnjem tekstu: Zajednica) je obavljala slijedeće poslove: 
zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice 
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zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim 
osobama za javnim ovlastima 
organizira i rukovodi radom i poslovanjem turističke zajednice 
provodi odluke Turističkog vijeća 
organizira izvršavanje zadaća Zajednice 
u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada turističke 
zajednice 
usklađuje materijale i druge uvjete rada turističke zajednice i brine se da poslovi i zadaće budu na 
vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih 
tijela 
najmanje jednom godišnje i svaki put kada Turističko vijeće to zatraži, Turističkom vijeću podnosi 
izvješće o svom radu i radu turističke zajednice 
na temelju javnog natječaja odlučuje o zapošljavanju radnika u turističkoj zajednici i raspoređivanju 
radnika na određena radna mjesta, te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji 
radnih mjesta u turističkoj zajednici 
upozorava djelatnike turističke zajednice i tijela Zajednice na zakonitost njihovih odluka 
odlučuje o službenom putovanju djelatnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe 
i o korištenju sredstava reprezentacije 
predlaže ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta u turističkoj zajednici 
odlučuje o provjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, 
a u cilju izvršenja zadataka Zajednice 
potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice 
priprema, zajedno sa predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice 
predlaže mjere za unapređenje organizacije rada turističke zajednice 
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice. 
Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2021. godinu usvojen je na 1. sjednici Turističkog 
vijeća Turističke zajednice općine Poličnik održanoj dana 22.prosinca 2020. godine elektronskim 
putem. 
 
Skupština Turističke zajednice općine Poličnik usvojila je prijedlog Programa rada s Financijskim 
planom na 2. sjednici Skupštine održane 29. prosinca 2020. godine.  
 
U razdoblju od 01. 07.. - 31.12.2021. g.  Zajednica je uprihodila  boravišne pristojbe 29.918,29 kuna, 
od turističke članarine 41.932,19 kune. 
Razlog manjim prihodima su poduzete mjere zbog situacije sa virusom Covid 19: 
TURISTIČKA PRISTOJBA (paušal) 
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 
su plaćale samo pola iznosa godišnjeg paušala turističke pristojbe u 2021. godini. U redovnim 
okolnostima bili bi obvezni platiti puni iznos za glavne krevete i smještajne jedinice u kampu i kamp-
odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga 
smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, 
za cijelu 2021. godinu te su se osobe oslobodile plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete. 
 
TURISTIČKA ČLANARINA (paušal) 
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 
plaćale su samo 50% godišnjeg paušala turističke članarine u 2021. godini. U redovnim okolnostima 
bili bi obvezni platiti puni iznos za glavne krevete i smještajne jedinice u kampu i kamp-odmorištu 
odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja 
sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 
2021. godinu te su se osobe oslobodile plaćanja turističke članarine za pomoćne krevete. 
 
Iznajmljivači: 
Pod turističku zajednicu  Općine Poličnik zaključno sa 31. prosinca 2021. spada  106 obveznika u E- 
visitor sustavu. 
Na 106 obveznika je evidentirano  sa 602 glavna ležaja, 146 pomoćnih ležaja. 
U razdoblju od 01.srpnja do 31.prosinca 2021.g. ostvareno je 1989 dolazaka turista i 17 817  noćenja. 
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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.  
Turistički ured Turističke zajednice općine Poličnik tijekom vremenskog perioda kojim je obuhvaćeno 
ovo izvješće također je sudjelovao sa aktivnostima koji se tiču: 
Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (udruženo oglašavanje) provodilo 
se u suradnji s TZ Zadarske županije. 
Zajedničkim udruženim oglašavanjem ističemo se na turističkom tržištu i zajedničkim aktivnostima 
možemo utjecati na turističku potražnju i poboljšati turističku ponudu destinacije. Oglašavanje se vršilo 
u zemljama iz kojih nam pristiže najviše turista – Njemačka, Austrija, Češka, Slovačka, Poljska, 
Slovenija… 
provodio aktivnosti koji se tiču Javnog poziva za uključivanje u klub kvalitete Welcome. Dva 
iznajmljivača s područja Općine Poličnik su u okviru spomenutog programa osvojile nagrade: 1. i 3. 
mjesto za najbolje iznajmljivače na području Zadarske županije u 2021.g.  
informirao svoje korisnike o novim aktivnostima, izmjenama i dopunama zakona, pravilnika i/ili uredba 
koje se odnose na poslovanje obveznika s područja djelovanja turističkog ureda; 
slao dostavu korisničkih podataka za Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.g. ( Izvješće o 
provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama); 
sudjelovao na sastanku vezanog za program kreditiranja obiteljskog smještaja Welcome na području 
zadarske županije te iste materijale proslijedio obveznicima na području djelovanja turističkog ureda; 
sudjelovao na sastancima koji se tiču novosti u sustavu turističkih zajednica 
redovito sudjelovanje na koordinacijama turističkih zajednica 
Redovito obavještavali iznajmljivače o bitnim informacijama vezanih uz iznajmljivanje i COVID-19 
Pratili stanje na turističkom tržištu 
Prilagodba Statuta i Poslovnika i ostalih pravnih dokumenata prema novom Zakonu. Internet stranice 
nadopunjavali smo baze podataka i slike .  
U suradnji s Općinom Poličnik napravio pripremne radnje i oslikale autobusne stanice diljem Općine 
Poličnik 
U suradnji s Općinom Poličnik organizirao Advent u Poličniku u skladu sa važećim epidemiološkim 
mjerama. 
 
Nastavljena je suradnja s iznajmljivačima u privatnom smještaju u cilju što kvalitetnijeg izvršenja 
planiranih zadaća i praćenja turističkog prometa na području Zajednice.  
Uz navedene elemente rada Turističkog ureda obavljali smo i redovno poslovanje, prijava i odjava 
gostiju, statistika, suradnja sa Općinom Poličnik i drugim dionicima u destinaciji, sudjelovanje na 
edukacijama organiziranima od strane HTZ-a, poslovanje ureda i sve ostalo što čini jednu Turističku 
zajednicu i njeno djelovanje.  
Rad turističkog ureda Turističke zajednice općine Poličnik je cjelogodišnji, od 07:00 – 15:00.  
U turističkom uredu su se uredno izvršavale obveze u svezi vođenja jedinstvenog popisa turista za 
područje Općine, poglavito radi kontrole naplate turističke pristojbe i stručne obrade podataka. O 
postojećim dugovanjima na ime ove obveze ažurno su se slale opomene dužnicima.  
Turistička zajednica, a samim time i Turistički ured je uspješno provodila aktivnosti na promidžbi 
općine Poličnik kao turističke destinacije, te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka turista u 
mjestima općine Poličnik, izvršavajući i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima i Statutom. 
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. 
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Ciljevi i očekivani učinci projekta " Welcome ": 
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. 
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. 
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 i u 
pripremi su nove brošure za nadolazeću sezonu. 
ZAKLJUČAK 
 
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Poličnik za razdoblje srpanj-prosinac  2021. 
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 2021. 
godine. 
Pozivamo vijećnike Općine Poličnik,  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 svojoj  8. sjednici održanoj dana  04. travnja 
2022. godine na temelju članka 10. st. 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 
promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj: 29/19 i 98/19) i  članka  32. Statuta 
Općina Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 02/18, 03/18,  15/18, 03/20, 01/21 i 
15/21)      d o n o s i 
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava političkim strankama u  Općinskom vijeću Općine Poličnik  

za 2022. godinu  
 

Članak 1. 
  Ovom Odlukom utvrđuje se  način i postupak raspodjele i isplate sredstava za 2022. 
godinu koja se u proračunu Općine Poličnik osiguravaju za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Poličnik (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće). 
 

Članak 2. 
Pravo na raspodjelu sredstava za redovito godišnje financiranje imaju one političke 

stranke koje imaju vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni članovi Općinskog vijeća koji 
budu izabrani sa nezavisne liste. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj 
pojedinoj političkoj stranci i nezavisnoj listi pripadaju sredstva razmjerno broju njenih 
članova u Općinskom vijeću u trenutku konstatiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj 
političkoj stranci pripada i pravo na uvećanu naknadu u visini od 10%. 

Članak 3.  
Općinsko vijeće ima ukupno 13 članova. 
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se  iznos od 2.200,00 kn godišnje. 
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola (žene) utvrđuje se iznos od 

2.420,00 kuna godišnje. 
Članak 4.  

Sukladno članku 3. političkim strankama raspoređuju se sredstva osigurana u 
proračunu Općine Poličnik za 2022. godinu u iznosima kako slijedi: 
 
 

SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA OD 2021. – 2025. 

Stranka Br.  
članova 
u vijeću 

Od 
toga 
žene 

Isplata za 2021. 
godinu 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)  

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 
11 1 24.420,00 kn 

MOST 

MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES                         
1 - 2.200,00 kn 

DOMOVINSKI POKRET  - DP 1 1 2.420,00 kn 
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Članak 5. 
Raspoređena sredstva iz članka 4. Ove Odluke doznačit će se političkim strankama na 

njihove račune.   
 

Članak 6. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Poličnik“. 
 

    
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 

 
 
 

Predsjednik 

         Darijo Buljat  
KLASA:          402-08/22-01/1 
URBROJ:        2198-6-1-22-1 
Poličnik,           04. travnja 2022. 
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Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj  4. sjednici održanoj dana   04. travnja 
2022. 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, 123/17, 98/19 i 144/20),  i članka 32. 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 
 
 
 
 

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 2022/2023 (KLASA: 601-02/22-08/01,   
URBROJ: 2198-06-05-22-5  od   25.02.2022. 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: 601-02/22-02/1 
URBROJ:  2198-6-1-22-2 
Poličnik,  04.  travnja  2022. 
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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 

2022./2023 
 
 
 

Prijave za UPIS djece u Dječji vrtić «Zvončić»- Poličnik za pedagošku godinu 2022/2023 
provodit će se  
 
od 02. svibnja  2022 do 13. svibnja 2022. god - radnim danom od 9.00 – 12.00 sati  
 
 
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. 
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IV. NAČIN PROVOĐENJA UPISA 
 
Prijave za upis nove djece vršit će se u matičnom objektu u Poličniku i u  područnom objektu 
Murvica – Briševo.  
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. 
 
 
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:601-02/22-08/01                                                               Predsjednik Upravnog vijeća 
Urbroj:2198-06-05-22-5                                                              Marko Ćustić 
Poličnik, 25. 02.  2022.  god                                                                                                         
                                                                                                      ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 03/22   

07. travnja 2022.          Godina XVIII  
 

36 
 
 

Općina Poličnik na 8. sjednici održanoj dana 04. travnja 2022. godine na temelju 
članka 17. stavka 3. 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 

  

Z A K L J U Č A K 

 o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda  
Općine Poličnik za 2021. 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana djelovanja Općine 
Poličnik u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu, koji  čini sastavni dio ovog 
zaključka. 
 

2. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Poličnik".  

  

PREDSJEDNIK 

Darijo Buljat 

  

  

KLASA: 320-12/22-01/1 

URBROJ: 2198-6-1-22-3 

Poličnik, 04. travnja  2022. godine 
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Općinski načelnik općine Poličnik,  na temelju članka 17. stavak 3. Zakona o 
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19) i 
članka 52. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik " broj 02/18, 03/18, 
15/18, 03/20, 01/21 i 15/21), podnosi  
 

  

I Z V J E Š Ć E 

O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE POLIČNIK  

U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA  

ZA 2021. GODINU 

  

1. UVOD 

Odredbom članka 17.stavak 1.Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj: 16/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je 
da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. studenog 
tekuće godine donosi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za sljedeću kalendarsku 
godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. 
Člankom 17. stavkom 3. Zakona propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu JLPS do 31. ožujka tekuće godine 
izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za proteklu kalendarsku 
godinu. 

Općina Poličnik donijela je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 
2021. godinu („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br.  18/19 - u daljnjem tekstu: Plan 
djelovanja). Plan sadrži popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastanka prirodne nepogode, 
procjenu osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja stanovništva, 
imovine i gospodarskih funkcija te sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim 
tijelima iz zakona ili drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih 
nepogoda. 

2. PROGLAŠENJE PRIRODNIH NEPOGODA 

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 okolišu. 

Prirodnim nepogodama, po zakonu, smatraju se: 
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1. potres 
2. poplava 
3. olujni, orkanski i ostali jaki vjetar 
4. suša 
5. ekstremno temperature – toplinski val 
6. tuča 
7. snijeg i led 
8. požar otvorenog tipa 
9. mraz 
10. druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne 

poremećaje u životu ljudi na određenom području. 

Planom djelovanja definirane su prirodne nepogode izgledne za područje Zadarske županije 
temeljem vrste i intenziteta prirodnih nepogoda koje su u zadnjih 10 godina ugrozile 
teritorijalno područje Zadarske županije. 

Planom djelovanja Općine Poličnik obuhvaćene su sljedeće prirodne nepogode: 

1. požar otvorenog tipa 
2. mraz. 
3. potres 
4. poplava 
5. olujni ili orkansko nevrijeme i jak vjetar 
6. suša 
7. ekstremne temperature – toplinski val 
8. tuča 
9. snijeg i led 

 Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 
20% vrijednosti izvornih prihoda općine za prethodnu godinu ili ako je prirod/rod umanjen 
najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području općine. Ispunjenje uvjeta za 
proglašenje prirodne nepogode utvrđuje Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda. Odluku o proglašenju prirodne nepogode za općinu donosi župan na prijedlog 
općinskog načelnika. 

3. PROGLAŠENJE PRIRODNE NEPOGODE U OPĆINI POLIČNIK U 2021. godini 

U 2021. godini u Općini Poličnik  nije proglašena nijedna prirodna nepogoda. 

Početkom 2021.g. (6. - 9. travnja) zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta: niskih 
temperatura - mraza na području Općine Poličnik nastala je šteta na poljoprivrednim 
usjevima  (voćnjacima, vinogradima te na pojedinim povrtlarskim kulturama i u 
plastenicima). Najviše su nastradali višegodišnjih nasadi: vinova loza, trešnja, jabuka, šljiva, 
breskva, marelica, badem, šljiva, smokva, a od jednogodišnjih: krumpir, grašak, grah, bob, 
presadnice povrća i cvijeća. 
Obavijest  o  šteti  od  mraza 
  Pozivom smo obavijestili  fizičke i pravne osobe koje imaju oštećenja na 
poljoprivrednim usjevima  (voćnjacima, vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim 
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kulturama i u plastenicima) uzrokovanu nepovoljnim vremenskim uvjetima – mrazom, da 
svoju štetu mogu prijaviti Općinskom povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
Općine Poličnik. 
Prijava štete se dostavlja u Općine svakim radnim danom (predati na porti) ili ispunjene 
obrasce poslati putem email adrese: opcina-policnik@zd.t-com.hr. 
Štetu u poljoprivredi mogli su prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik 
poljoprivrednika.  
Prijava štete od prirodnih nepogoda u poljoprivredi obavezno sadržava MIBPG 
poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje ili broj 
katastarske čestice (sukladno Pravilniku o registru šteta od prirodnih nepogoda NN 16/19, 
članak 10.). 
Zbog epidemije COVID-19 prijave se nisu zaprimati osobno u pisarnici Općine, već se 
obrazac mogao preuzeti i predati na ulazu Općine (na porti). 
Temeljen pristiglih prijava i ispunjavanja zakonski uvjeta, Općinski načelnik šalje zahtjev 
županu Zadarske županije da proglasi prirodnu nepogodu. 
Prijave se vrše na zakonom predviđenom obrascu koji se mogao preuzeti u Općini  (na porti) 
ili na Internet stranici Općine i to: Obrazac PN: prijava štete - detaljno ispunjava svaki 
prijavitelj štete 
Rok za prijavu je bio do 21. travnja 2021.g. 
 

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda prikupilo je prijave o 
nastalim štetama. Na prijavljen poziv javilo se samo 9 oštećenika, kojima je nastala šteta na 
poljoprivrednim usjevima. 
23. travnja Općinski načelnik je uputio prijedlog Županu Zadarske županije da se proglasi 
prirodna nepogoda za području Općine Poličnik. 
 
Županija nas je dopisom podsjetila da naši prijedlozi za proglašenje prirodne nepogode 
uzrokovane mrazom na području  Općine u razdoblju 6. – 9. 4.2021. nisu u skladu sa 
zakonskim odredbama.  
Prirodna nepogoda može se proglasiti  

- ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda 
općine za prethodnu godinu ili  

- ako je prirod/rod umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na 
području općine 

- ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području općine najmanje 30 %. 
To su uvjeti za proglašenje, s tim da je dovoljno ispunjenje samo jednog od  traženih uvjeta. 
Kako nismo ispunjavali tražene uvjete morali smo povući zahtjev za proglašenje prirodne 
nepogode. 
 

Zaključak: 

Obzirom da tijekom 2021. nije bilo prirodnih nepogoda zbog kojih bi bila proglašena 
elementarna nepogoda na području Općine Poličnik nije bilo potrebe za postupanja (izvršenja) 
po Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.  
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 KLASA: 320-12/22-01/1 

URBROJ: 2198-6-2-22-2 

Poličnik, 21.03. 2022. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                              Davor Lončar 
 
 
 

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 2022. godini (Zaključak o donošenju programa: KLASA: 
022-03121-071502, UR.BROJ: 50301- 29123-22-2 od 20.01.2022.) 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, 03/20, 01/21 i 15/21 donosi 
 

Godišnji program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za Republiku Hrvatsku na područje Općine Poličnik  

u 2022. godini 
 
 

 
 

Ovim Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku na područje Općine Poličnik  u 2022. 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 (Zaključak o donošenju programa: KLASA: 
022-03121-071502, UR.BROJ: 50301- 29123-22-2 od 20.01.2022.) u dijelu koji se odnosi na 
područje Općine kao jedinice lokalne samouprave.  

Mjere 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 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. 
 

I. MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI 
 
Normativne i opće pretpostavke u zaštiti od požara 
 
Općina Poličnik ima slijedeće akte: 
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1. 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).  

2. Plan zaštite od požara za područje grada Zadra i Općina Poličnik, Bibinje i Zemunik 
Donji („Službeni glasnik Općine Poličnik“, br. 03/20).  

3. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Poličnik - usklađenje 
(„Službeni glasnik općine Poličnik“ br. 08/21) 

4. Plan djelovanja sustava Civilne zaštite Općine Poličnik – ažuriranje („Službeni 
glasnik općine Poličnik“ br.12/21) 

5. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite („Službeni glasnik općine 
Poličnik“ br.06/21)   

6. Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Općine Poličnik i plan pozivanja 
(„Službeni glasnik općine Poličnik“ br.06/20)   

7. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Poličnik, 
(„Službeni glasnik općine Poličnik“ br.10/21)     

8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Poličnik za 
razdoblje 2021. – 2023. g. („Službeni glasnik općine Poličnik“ br.10/22)   

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. Plan djelovanja Općine Poličnik radi određivanja mjera i postupanja djelomične 
sanacije štete od prirodnih napogoda za 2021. godini („Službeni glasnik općine 
Poličnik“ br.03/21) 

14. Plan gospodarenja otpadom Općine Poličnik 2017. – 2022. („Službeni glasnik 
Općine Poličnik“ br. 01/18.) 

15. Godišnje izvješće o izvršenju Plan gospodarenja otpadom Općine Poličnik za 
2021.g., (KLASA: 363-02/17-18/1, URBROJ:2198-6-2-22-14, od 29. ožujka 2022. g.) 

16. 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 („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 03/20.) 
 

Doneseni su slijedeći akti  u 2021.g. 
1. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Poličnik - usklađenje („Službeni 

glasnik općine Poličnik“ br. 08/21) 
2. Plan djelovanja sustava Civilne zaštite Općine Poličnik – ažuriranje („Službeni glasnik 

općine Poličnik“ br.12/21) 
3. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite („Službeni glasnik općine 

Poličnik“ br.06/21)   
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4. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Poličnik, („Službeni 
glasnik općine Poličnik“ br.10/21)     

5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Poličnik za razdoblje 
2020. –2023. g. („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 02/22)   

6. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Poličnik za 2021.g. („Službeni 
glasnik Općine Poličnik“ br. 02/22)   

7. Plan djelovanja Općine Poličnik radi određivanja mjera i postupanja djelomične 
sanacije štete od prirodnih napogoda za 2021. godini („Službeni glasnik općine 
Poličnik“ br.03/21) 

8. Odluka o donošenju Plana vježbe civilne zaštite Općine Poličnik za 2022.g. („Službeni 
glasnik Općine Poličnik“ br. 02/22)   

9. Rješenje o imenovanju zapovjednike i članova  postrojbe civilne zaštite opće namjene 
Općine Poličnik (KLASA:810-01/21-01/3, URBROJ:2198/06-02-21-2, od 
07.11.2021.g.) 

10. Godišnje izvješće o izvršenju Plan gospodarenja otpadom Općine Poličnik za 2021.g., 
(KLASA: 363-02/17-18/1, URBROJ:2198-6-2-22-14, od 29. ožujka 2022. g.) 

 
Operativne vatrogasne postrojbe i snage koje izravno djeluju na požarima su:  

a) Javna vatrogasna postrojba Zadar  
b) Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Poličnik     
c) dobrovoljne vatrogasne postrojbe   
d) ostale postrojbe i ekipe osposobljene za gašenje požara.  

Javna vatrogasna postrojba Zadar 
 područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Općine prema Planu zaštite od 

požara 

 zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu, gašenje svih 
vrsta požara bez obzira na složenost (požara otvorenog prostora, požara građevinskih i 
gospodarskih objekata), spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje 
tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u 
nezgodama, ekološkim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite 
od požara i eksplozija, edukacija stanovništva po pitanju vatrozaštite (naročito 
mladeži), sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija. 

Javna vatrogasna postrojba Zadar osnovana je 2014. godine od  potpisivanja Sporazuma 
između Grada Zadra, Općine Poličnik, Općine Zemunik Donji i Općine Bibinje o osnivanju 
zajedničke javne vatrogasne postrojbe. Vatrogasna postrojba je javna ustanova jedinice 
lokalne samouprave, Grada Zadra i svih ostalih osnivača, koja u okviru vatrogasne djelatnosti 
skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem 
učinkovite vatrogasne službe, a sve sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o ustanovama i 
Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
Rad je raspoređen sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planu 
zaštite od požara za Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji u 
dvije postaje (u postaji Centar te u postaji Gaženica). Radi povećanja operativne sposobnosti i 
sigurnosti građana grada Zadra i mnogobrojnih turista koji ga posjećuju tijekom sezone, 
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organizirali smo rad u još trima dislokacijama i to u staroj jezgri grada Zadra, na području 
Grada Nina i u Murvici. 
Vatrogasna služba organizirana je u 4 smjene, 12 sati danju i noću. Djelatnici Javne 
vatrogasne postrojbe neprestano se usavršavaju te se JVP sukladno mogućnosti i oprema kako 
bi bila sposobna uspješno izvršavati sve zadaće. 
Vatrogasni operativni centar (VOC) u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar, koji je ujedno i 
županijski operativni centar, prima dojave od 0-24 sata sa područja čitave Zadarske županije, 
upućuje pripadnike svih postrojbi (profesionalnih i dobrovoljnih) na intervencije i koordinira 
njihovo djelovanje na terenu. 
U okviru međunarodnog projekta Holistic financiranog sredstvima iz europskih fondova, u 
suradnji sa Zadarskom županijom kao nositeljem, u VOC-u je instaliran sustav video nadzora 
kojim se štiti velik dio zadarskog zaleđa. Također istim projektom obuhvaćena je ugradnja 
GPS opreme za praćenje i navođenje vatrogasnih vozila. 
 
 
II. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD 
NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA 
 

a) Agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina i mjere zaštite 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: 

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 donijelo Odluku o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i 
mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Poličnik za 2021. 
godinu (KLASA: 320-02/18-01/4, URBROJ: 2186-06-2-22-8, od 03.03.2022.) 
 
 
b) Sustavno praćenje i nadzor stanja odlagališta otpada  
 



Službeni Glasnik Općine Poličnik 
broj 03/22   

07. travnja 2022.          Godina XVIII  
 

44 
 
 

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 
gospodarenju otpadom ("NN" broj 84/21).  
 
Općina je donijela slijedeće akte: 

 Plan gospodarenja otpadom Općine Poličnik 2017. – 2022., („Službeni glasnik 
Općine Poličnik“ br. 01/18.) 

 Godišnje izvješće o izvršenju Plan gospodarenja otpadom Općine Poličnik za 
2021.g., u kojem se nalaze i podaci o lokacijama odbačenog otpada („divljih 
odlagališta“) (KLASA: 363-02/17-18/1, URBROJ:2198-6-2-22-14, od 29. ožujka 
2022. 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 („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 03/20.) 

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 
mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta izvršiti pregled deponije za odlaganje 
komunalnog otpada, te poduzeti odgovarajuće mjere na prevenciji sprečavanja 
nekontroliranog paljenja otpada na deponiji, ustrojiti stalna ili povremena dežurstva odnosno 
obilaska deponije, a u cilju pravovremenog postupanja i sprečavanja širenja požara na šumske 
i druge površine. 

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine zadužen je 
za konstantno praćenje stanja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, kao i poduzimanje 
stalnih mjera s ciljem sprječavanja nastajanja i sanacije «divljih» deponija, kao i drugih 
lokacija na kojima se povremeno nalazi deponirani otpad. 
 
c)  Šume, poljoprivredne površine i drugi požarom ugroženi otvoreni prostori  
 

Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima 
potrebno je izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim dijelovima. 

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, 
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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.  

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.  

U slučaju eventualne potrebe za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi 
zaustavljanja širenja šumskog požara na području Općine angažirat će se teška mehanizacija 
komunalne tvrtki Poličnik d.o.o. i drugih tvrtki i obrta koje su ugovorno povezani sa 
Poličnikom d.o.o.. Te tvrtke i obrti se ugovorno obavezuju temeljem telefonskog poziva žurno 
angažirati tešku građevinsku mehanizaciju, a Općina se obavezuje isplatiti naknadu za 
izvršene radove prema lokalnim tržnim cijenama po dostavi računa, temeljem prethodno 
usuglašenog i ovjerenog troškovnika radova. 

 
d) Nadzor i skrb nad cestama  

Obvezan je nadzor i skrb nad nerazvrstanim cestama, poljskim putevima, županijskim, 
lokalnim i državnim cestama te autocestom, te zemljišnim pojasom uz ceste. 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.  
Obveza čišćenja provodi se stalno, a posebno u razdoblju povećane požarne opasnosti u 
razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna.  
Obveza čišćenja cestovnog pojasa na području općine Poličnik propisuje se: za nerazvrstane 
ceste i poljske puteve - komunalnoj tvrtki Poličnik d.o.o., za lokalne i županijske ceste- 
Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije, odnosno Ceste Zadarske županije d.o.o., za 
državne ceste: Hrvatskim cestama d.o.o. i za auto ceste – Hrvatske autoceste d.o.o. 
U 2021.g. utrošeno je: Za održavanje poljskih puteva utrošeno je 723.563,19 kn, a za 
održavanje nerazvrstanih cesta  666.650,46 kn, 
e) Edukacija  

U svrhu edukacije stanovništva i turista, a naročito školske djece, za što bolju i 
djelotvorniju prevenciju nastanka požara tijekom cijele godine, a posebice tijekom mjeseca 
svibnja, potrebno je pripremiti i provoditi različite promidžbene programe s ciljem prevencije 
nastanka šumskih požara u suradnji sa Javnom vatrogasnom postrojbom Zadar.  
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III.  FINANCIRANJE O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ OVOG PROGRAMA 

Općina Poličnik  je osigurala u svom Proračunu  za 2022. godinu 280.000,00 kn za 
financiranje rada JVP Zadar, temeljem sklopljenog Sporazuma o financiranju ove postrojbe. 
IV.   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. 
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe Programa Vlade RH za Općinu Poličnik je 
Načelnik Stožera civilne zaštite Šime Zdrilić (direktor komunalne tvrtke Poličnik d.o.o. 
(mob.099-4399-205).  
 
 
V.  Realizacija Programa aktivnosti provodi se kontinuirano tijekom cijele godine koristeći 
osigurana financijska sredstva iz proračuna Općine, vatrogasnih organizacija, ostalih udruga 
građana te drugih organizacija i tijela, a koja su osigurana za njihove djelatnosti. 
VI.   Ovaj Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2022. godini na područje Općine Poličnik stupa na snagu osmog dana 
nakon objave u „Službenom glasniku Općine Poličnik“.  

Općinski načelnik 
                                                                                             Davor Lončar 
KLASA: 214-02/22-01/1 
URBROJ: 2198-6-02-22-1 
Poličnik, 31.03.2022. godine 
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Općinski načelnik Općine Poličnik, na temelju članka 173. Zakona o gospodarenju 
otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 52. 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  
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području  

Općine Poličnik za 2021. godine 
 
 
  
 

I. 
 

Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Poličnik  za 
2021. godine. 

 
 

II. 
 

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 
 
 

III. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ i  dostaviti Upravnom 
odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije. 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Davor Lončar 

 
 

KLASA: 363-02/17-18/1 
URBROJ:2198-6-2-22-14 
Poličnik, 29. ožujka 2022. g. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                  
DOSTAVITI: 

 Zadarska županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne 
poslove 

 „Službeni glasnik Općine Poličnik 
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Općina Poličnik 

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE  

o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine POLIČNIK 

za 2021. godinu 

 

 

 

 

 

 

Ožujak 2022. godine 
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Sadržaj 

1. Uvod  
2. Obveze jedinice lokalne samouprave 
3. Dokumenti prostornog uređenja Općine Poličnik 
4. Plan gospodarenja otpadom Općine Poličnik 
5. Analiza, ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Poličnik, 

uključujući ostvarivanje ciljeva 
6. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, 

odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva na području 
Općine 

7. ...................................................................................................................................... P
odaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te status 
sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom 

8. ...................................................................................................................................... P
odaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom ukljanjanju 

9. ...................................................................................................................................... M
jere potrebne za ostvarivanje  ciljeva smanjivanja ili sprečavanja nastanka otpada, 
uključujući izobrazno-informativno aktivnosti i akcije prikupljanja otpada 

10. ..................................................................................................................................... O
pće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada 

11. ..................................................................................................................................... M
jere prikupljanja miješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te 
mjere odvojenog prukupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog 
(glomaznog) otpada 

12. ..................................................................................................................................... P
opis projekata i aktivnosti važnih za provedbu odredbi Plana, izvori i visina financijskih 
sredstava za provedbu mjera gospodarenje otpadom 

13. ..................................................................................................................................... R
okovi i nositelji izvrpenja Plana 

14. ..................................................................................................................................... Z
aključak 
 

 

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 
broj 94/13. i 73/17.) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o 
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provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. 
ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom 
glasilu. Člankom 174. navedenog Zakona propisano je da postojeći županijski, gradski i 
općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu 
(„Narodne novine“ broj 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) do dana stupanja na snagu ovoga 
Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti 
s odredbama ovoga Zakona i Plana 
 Stavkom 3. članka 173. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 
84/21.) propisano je da Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je za 2021., 2022., i 
2023. godinu dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH za 
prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u svom 
službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine. 
 

 

1. UVOD 
 

Općina Poličnik smještena je u Zadarskoj županiji tj. u sjevernoj Dalmaciji, u 
mikroregiji Ravnih kotara. Općina na jugozapadu graniči sa Gradom Zadrom i Općinom Nin, 
na sjeveru graniči s Općinama Ražanac i Posedarje, na istoku s Gradom Benkovac te na 
jugoistoku s Općinom Zemunik. U Općini Poličnik nalazi se deset naselja: Briševo, Dračevac 
Ninski, Lovinac, Gornji Poličnik, Poličnik, Murvica, Rupalj, Suhovare, Visočane i Murvica 
Gornja. 
Površina Općine Poličnik iznosi 82,02 km2, što iznosi 2,3% od ukupne površine Zadarske 
županije.  
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Općine živi 4469 stanovnika. Gustoća 
naseljenosti na području Općine je 57 stanovnika po km2 što je 27,38% manje od srednje 
gustoće stanovništva Republike Hrvatske (78,5 stan/km2 ). Po naseljima imala je slijedeće 
broj stanovnika: Briševo (657), Murvica (701), Murvica Gornja (253), Lovinac (278),  Gornji 
Poličnik (140), Suhovare (508), Visočane (372), Rupalj (245), Dračevac Ninski (280) i 
Poličnik (1035). 
Na području Općine Poličnik organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog, glomaznog i 
biorazgradivog otpada obavlja tvrtka Čistoća d.o.o. iz Zadra te se odvozi na odlagalište otpada  
koje se nalazi se kod Dikla, Zadar.  
Komunalni otpad se na području Općine Poličnik skuplja putem kanta volumena 240 l i 
povremeno kontejnerima volumena 1100 l, pres-kontejnerima od 7 m³ koji se nalaze na 
mjesnim grobljima, te kontejnerima za glomazni otpad volumena 7 m³. Organiziranim 
skupljanjem i odvozom komunalnog otpada na području Općine obuhvaćeno je 4.469 
stanovnika tj. obuhvatnost je 100%. 

Na području Općine ne postoji odlagalište otpada. Postupanje s otpadom temelji se na 
Županijskom planu gospodarenja otpadom koji predviđa izgradnju Županijskog centra 
gospodarenja otpadom u Biljanima Donjim. Do izgradnje županijskog centra komunalni i 
neopasni proizvodni otpad zbrinjava se na odlagalištu „Diklo“, na području grada Zadra. 

Na području Općine Poličnik prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada koji 
nastaje u kućanstvima i gospodarstvu obavlja trgovačko društvo Čistoća d.o.o. iz Zadra. 
Čistoća d.o.o. trgovačko je društvo čija je djelatnost održavanje čistoće, odlaganje 
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komunalnog otpada, trgovina na veliko ostacima i otpadom, tehničko ispitivanje i analiza, 
postupanje s opasnim otpadom, sakupljanje otpada za potrebe drugih, prijevoz opasnog i 
neopasnog otpada za potrebe drugih, posredovanje u organiziranju oporabe ili zbrinjavanja 
otpada u ime drugih, sakupljanje, oporaba ili zbrinjavanje odnosno djelatnost gospodarenja 
posebnim kategorijama otpada, skladištenje opasnog i neopasnog otpada, stručni poslovi 
zaštite okoliša te čišćenje snijega i leda s javno prometnih površina, uključujući i posipanje 
soli. Prikupljeni otpad odlaže na odlagalištu „ Diklo“.  

Općina Poličnik je donijela Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022. 
godine koji je strateški dokument za odgovorno i održivo planiranje aktivnosti gospodarenja 
otpadom koje su u nadležnosti Općine Poličnik. Plan je donijelo Općinsko vijeće 30. siječnja 
2018. godine, izrađen od tvrtke Zeleni servis d.o.o., Split, uz prethodno pribavljenu suglasnost 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Zadarske 
županije  (KLASA: 351-02/18-1/7, URBROJ: 2198/1-07/8-18-2, od 26. siječnja 2018. 
godine). Isti je objavljen u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 01/18. 
O provedbi Plana gospodarenja otpadom Općina Poličnik obvezna je dostaviti godišnje 
izvješće do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga objaviti u svom službenom 
glasilu. 

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ 
broj 94/13. i 73/17.) propisano je da izvršno tijelo jedinica lokalne samouprave dostavlja 
godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) 
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u 
svom službenom glasilu.  

Po novom Zakonu o gospodarenju otpada (NN 84/21) (koji je stupio na snagu 1. 
kolovoza 2021.g. - po članku 173. samo su jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad 
Zagreb dužni donijeti plan gospodarenja otpadom iz čl. 111. ovoga Zakona do 1. siječnja 
2024. 
Do donošenja tog Plana iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi Planovi gospodarenja 
otpadom JLS-e i Grada Zagreba doneseni na temelju Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom (»NN, br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.). 

 

2. a) OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PO ZAKONU O ODRŽIVOM 
GOSPODARENJU OTPADOM  (NN 34/13, 73/17., 14/19 i 98/19) do 31. srpnja 
2021.g.  

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je na svom području osigurati: 

 obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na način propisan ovim 
Zakonom i uredbom iz članka 29. stavka 10. Zakona, 

 odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, 
stakla, plastike i tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i otpada 
propisanog pravilnikom iz članka 86. stavka 4. Zakona, 
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 sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako 
odbačenog otpada, 

  provedbu Plana gospodarenja otpadom RH, 
 donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, 

odnosno Grada Zagreba, 
 provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području, 
 mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada, 
 predaju miješanog komunalnog otpada u centar za gospodarenje otpadom sukladno 

Planu, a sve sukladno Sporazumu koje je Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave 
dužno potpisati s pripadajućim centrom za gospodarenje otpadom kojim će regulirati 
međusobne odnose vezane za predaju miješanog komunalnog otpada i 

 prestanak rada i zatvaranje odlagališta kojim upravlja pravna osoba koja je u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave te preuzimati miješani komunalni otpad 
prikupljen iz određene jedinice lokalne samouprave sukladno Odluci iz članka 26. 
stavka 11. Zakona. 

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje 
jedne ili više obveza. 

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je osigurati provedbu mjera u sustavu 
sakupljanja posebnih kategorija otpada propisanih propisom koji uređuje gospodarenje 
posebnom kategorijom otpada. 

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je osigurati provedbu obveze na 
kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite 
okoliša i gospodarenja otpadom, osiguravajući pri tom javnost rada. 

 
 Općina Poličnik nema uspostavljeno sporazumno zajedničko rješenje poslovanja sa 

drugim jedinicama lokalne samouprave za gore navedene obveze. 
 

 
b) OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PO ZAKONU O 
GOSPODARENJU OTPADOM  (NN 84/21) od 01. kolovoza 2021.g.  
Nadležnosti za gospodarenje otpadom (članak 10. stavak 4.) 

Izvršno tijelo JLS dužno je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih 
mjera gospodarenja otpadom. 
 
Centar za gospodarenje otpadom 
  Izvršno tijelo JLS dužno je: osigurati da davatelj javne usluge preda miješani 
komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom i 
sklopiti sporazum s trgovačkim društvom kojim uređuju odnose u svezi s predajom miješanog 
komunalnog otpada. 
 
Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada 

Izvršno tijelo JLS dužno je na svom području osigurati  obavljanje javne usluge 
sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, 
izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite 
okoliša, osiguravajući pri tom javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje 
miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora, biootpada iz kućanstava, 
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reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz 
kućanstava. 
Područje pružanja javne usluge je područje jedinice lokalne samouprave 
 
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada donosi predstavničko 
tijelo JLS. 
Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

Predstavničko tijelo JLS donosi odluku o dodjeli obavljanja javne usluge i  koncesije 
za javnu uslugu za područje pružanja javne usluge. 
 
Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

Davatelj usluge dužan je prije primjene cjenika odnosno primjene izmjene cjenika 
zatražiti suglasnost izvršnog tijela JLS  na koju se cjenik odnosi. 
 
Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada 

JLS i davatelj javne usluge dužni su na svojim mrežnim stranicama objaviti i ažurno 
održavati informacije o: lokacijama mobilnih i reciklažnih dvorišta po naseljima i lokacijama 
spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada postavljenih na javnoj površini. 
 
Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada 

Izvršno tijelo JLS dužno je osigurati odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, 
stakla, metala, plastike, biootpada, drva, tekstila, ambalaže, električne i elektroničke opreme, 
baterija i akumulatora i glomaznog otpada, uključujući otpadne madrace i namještaj na način 
da osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta odnosno mobilne jedinice na 
svom području sukladno Zakonu te uslugu prijevoza glomaznog komunalnog otpada na 
zahtjev korisnika usluge. 
 
Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada 

Predstavničko tijelo JLS donosi odluku o sprječavanju odbacivanja otpada koja sadrži  
mjere sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada i mjere uklanjanja protuzakonito 
odbačenog otpada, uključujući i kad je to primjenjivo, mjere uklanjanja naplavljenog morskog 
otpada. 
Navedene mjere uključuju  evidentiranje lokacija protuzakonito odbačenog otpada te 
uspostavu sustava zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu. 
 
Informativne aktivnosti 
   JLS  dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu 
informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito 
najmanje jednu javnu tribinu, te informativne publikacije o gospodarenju otpadom. 
JLS dužna je u sklopu mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice sa svim 
bitnim informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području. 
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je do 31. ožujka tekuće godine dostaviti 
godišnje izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti za prethodnu godinu 
Ministarstvu putem mrežne aplikacije. 
 
Ovlasti komunalnog redara 
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Komunalni redar ovlašten je utvrditi identitet fizičke osobe počinitelja odbacivanja 
otpada uvidom u osobni identifikacijski dokument ili na drugi odgovarajući način. 
Fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada dužna je na zahtjev predočiti na uvid 
komunalnom redaru osobni identifikacijski dokument radi utvrđivanja identiteta počinitelja 
odbacivanja otpada. 
Ako fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada na zahtjev komunalnog redara ne predoči na 
uvid osobni identifikacijski dokument radi provjere identiteta, komunalni redar je ovlašten 
zatražiti pružanje pomoći od djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi 
utvrđivanja identiteta počinitelja odbacivanja otpada. 
Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen 
na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno 
osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta 
pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi odbačenog otpada, komunalni redar 
ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje 
poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica. 
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
  Izvršno tijelo JLS dužno je  za 2021., 2022., i 2023. godinu dostaviti godišnje izvješće 
o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH za prethodnu kalendarsku godinu jedinici 
područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. ožujka 
tekuće godine. 
 
 
3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE POLIČNIK 
 
 Prostorni plan uređenja Općine Poličnik objavljen je u  „Službeni glasnik zadarske 
županije“ broj 14/03 i „Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 01/04, 03/08, 07/08, 08/10, 
04/11, 12/11,06/15, 01/17 i 13/18) i na mrežnim stranicama Općine Poličnik i Zavoda za 
prostorno uređenje Zadarske županije. Tijekom 20220.g.  je postupak donošenja VIII. izmjena 
i dopuna prostornog plana Općine. 
U Prostornom planu uređenja Općine (Pročišćeni tekst, „Službeni glasnik Općine Poličnik“ 
br. 1/19), stoji sljedeće: „Planom se utvrđuje potreba uspostave cjelovitog sustava za 
postupanja s otpadom (na osnovi izrađene Studije o postupanju s otpadom za područje 
Zadarske županije) sa što manje štetnih utjecaja na zdravlje, okoliš i klimu uz što bolje 
gospodarsko korištenje otpada. Planom se određuje, izgradnja i uređenje pretovarne stanice za 
prikupljanje i selekciju sa preskontejnerima i reciklažnim dvorištem, na području gospodarske 
zone. Otpad s područja Općine potrebno je odvoziti na kopno na centralno županijsko 
odlagalište u sklopu regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Do uspostave cjelovitog 
sustava gospodarenja otpadom na području Zadarske županije i izgradnje Županijskog 
(regionalnog) centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO-a) i potrebnih pretovarnih stanica 
otpad će se odvoziti sa otoka i privremeno odlagati na postojećem neusklađenom odlagalištu 
„Diklo“. Uspostaviti sustav odvojenog sakupljanja otpada za područje Općine (metali, papir, 
staklo, PET ambalaža itd.) kako bi se recikliranjem dobile sekundarne sirovine za ponovno 
korištenje.“ 

„Članak 130. 
Sukladno Planu gospodarenja otpada Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik br. 
01/18), a u cilju osiguravanja mogućnosti odvojenog prikupljanja otpada Općina Poličnik će 
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osigurati izgradnju reciklažnog dvorišta unutar zone proizvodne namjene, te dovoljan broj 
spremnika za razvrstavanje otpada koji se može reciklirati.  

 
 

 
„Članak 131. 

Temeljem Plana gospodarenja otpada Općine Poličnik, a u skladu sa Zakonom o održivom 
gospodarenje otpadom potrebno je:  

 uspostaviti program odvojenog sakupljanja opasnog otpada iz kućanstava, koji 
posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 
1357/2014 odrediti mjere saniranja odlagališta otpada i otpadom onečišćenog 
tla  

 propisati mjere nadzora i praćenja postupanja s otpadom,  
 odrediti izvore i visinu financijskih sredstava za provođenje pojedinih mjera,  
 odrediti rokove za izvršenje utvrđenih mjera.  
 uspostaviti sustav mobilnih reciklažna dvorišta u svrhu edukacije stanovništva 

na polju gospodarenja otpadom.  

Reciklažno dvorište trebalo bi sadržavati sljedeće kontejnere za: PET ambalažu, limenke, 
staklo, papir, stare lijekove, akumulatore, otpadna motorna ulja, otpadna jestiva ulja.  

 uspostaviti Program obiteljskog kompostiranja, također s ciljem smanjenja 
ukupne količine otpada koja se odlaže na odlagalištima, jer je poznato je da 
biootpad predstavlja oko 30 % ukupne količine komunalnog otpada,  

 postojeća nekontrolirana odlagališta u skladu s propisima sanirati.  
 
 
4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE POLIČNIK 

Općina Poličnik je donijela Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022. 
godine koji je strateški dokument za odgovorno i održivo planiranje aktivnosti gospodarenja 
otpadom koje su u nadležnosti Općine Poličnik. Plan je donijelo Općinsko vijeće 30. siječnja 
2018. godine, izrađen od tvrtke Zeleni servis d.o.o., Split, uz prethodno pribavljenu suglasnost 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Zadarske 
županije  (KLASA: 351-02/18-1/7, URBROJ: 2198/1-07/8-18-2, od 26. siječnja 2018. 
godine). Isti je objavljen u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ br. 01/18. Za navedeni 
Plan nisu rađene izmjene i dopune. 
Sadržaj Plan gospodarenja otpadom: 

1. Uvod 
2. Analiza, ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine 

Poličnik uključujući ostvarenje ciljeva 
2.1.  Podaci o Općini Poličnik 
2.2.  Ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Poličnik 

uključujući ostvarenje  
 ciljeva 

2.3.  Ciljevi gospodarenja otpadom koji je potrebno postići do 2022. u odnosu na 
2015.g. 
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3. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljanje 
otpada, odlaganje komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarenje ciljeva  
3.1.  Komunalni otpad 
3.2.  Proizvodni otpad 
3.3.  Opasni otad 
3.4.  Posebne kategorije otpada 

3.4.1. Biootpad 
3.4.2. Otpadni tekstil i obuća 
3.4.3. Otpadna ambalaža 
3.4.4. Otpadne guma, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori i otpada vozila 
3.4.5. Otpad koji sadrži azbest 
3.4.6. Medicinski otpad 
3.4.7. Otpadni električki i elektronički uređaji i oprema 
3.4.8. Otpadni brodovi i morski otpad 
3.4.9. Građevinski otpad 
3.4.10. Otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

4. Podaci  o postojećim  i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje 
otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih 
otpadom 

5. Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju 
6. Mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprečavanja nastanka 

otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja 
otpada 
6.1. Mjere sprečavanja nastanka otpada 
6.2. Izobrazno-informativne aktivnosti 
6.3. Akcije prikupljanja otpada 
6.4. Mjere za realizacija cilja 1.1. Smanjenje ukupne količine proizvedenog 

komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu komunalnog 
otpada u 205.g. 

6.5. Mjere za realizaciju cilja 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (papir, 
karton, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) 

6.6. Mjere za realizaciju cilja 1.3. Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog 
otpada 

6.7. Mjere za realizaciju cilja 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada 
6.8. Mjere za realizaciju cilja 2.2. Odvojeno prikupiti 75% građevinskog otpada 
6.9. Mjere za realizaciju cilja 2.2. Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem 

iz uređaja  za pročišćavanje otpadnih voda 
6.10. Mjere za realizaciju cilja 2.3. Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom 

ambalažom 
6.11. Mjere za realizaciju cilja 2.4. Unaprijediti sustav gospodarenja morskim 

otpadom 
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6.12. Mjere za realizaciju cilja 2.5. Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim 
brodovima, podrtinama i  
     potonulim stvarima na morskom dnu 

6.13. Mjere za realizaciju cilja 2.6. Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim 
posebnim kategorijama otpada 

6.14. Mjere za realizaciju cilja 3. Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom 
6.15. Mjere za realizaciju cilja 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom 
6.16. Mjere za realizaciju cilja 5. Provođenje  izobrazno-informativnih aktivnosti 
6.17. Mjere za realizaciju cilja 6. Unaprijediti informacijski sustav gospodarenja 

otpadom 
6.18. Mjere za realizaciju cilja 7. Unaprijediti nadzor nad gospodarenje otpadom 
6.19. Mjere za realizaciju cilja 8. Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju 

otpadom 
7. Projekti važni za provedbu PGO Republike Hrvatske i PGO Općine Poličnik 
8. Opće mjere zas gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim 

kategorijama otpada 
8.1. Opće mjere zas gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim 

kategorijama otpada 
9. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada 
10. Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te 

krupnog (glomaznog) komunalnog otpada 
11. Popis projekata važnih za provedbu PGO Općine Poličnik 
12. Organizaciji aspekti, izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera 

gospodarenja otpadom 
13. Rokovi i nositelji izvršenja PGO Općine Poličnik 

Provedbom Plana planira se postići smanjenje ukupne količine otpada koji opterećuje 
potencijalno kvalitetno obradivo zemljište općine, te predstavlja ekološki problem koji 
ugrožava kakvoću podzemnih voda, tla i okolnog zraka, ukoliko se odloži na odlagališta. 
Plan gospodarenja otpadom izgrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 
Ciljevi gospodarenja otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu.  

Br. Cilj    

1.  

Unaprijediti 
sustav 

gospodarenja 
komunalnim 

otpadom 

Cilj 1.1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog 
otpada za 5 % 

Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60 % mase proizvedenog komunalnog 
otpada (papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) 

Cilj 1.3. Odvojeno prikupiti 40 % mase proizvedenog biootpada 
koji je sastavi dio komunalnog otpada 

Cilj 1.4. Odložiti na odlagališta manje od 25 % mase proizvedenog 
komunalnog otpada  

2.  

Unaprijediti 
sustav 

gospodarenja 
posebnim 

Cilj 2.1. Odvojeno prikupiti 75 % mase proizvedenog građevnog 
otpada  

Cilj 2.2. Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
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kategorijama 
otpada 

Cilj 2.3. Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom 
Cilj 2.4. Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom 
Cilj 2.5. Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim brodovima, 

podrtinama i potonulim stvarima na morskom dnu 
Cilj 2.6. Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim 

kategorijama otpada  
3.  Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom  
4.  Sanirati lokacije onečišćene otpadom  
5.  Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti  
6.  Unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom  
7.  Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom  
8.  Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom  

O Planu gospodarenja otpadom  dobivena je suglasnost od strane Zadarske županije. 

 
 

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA 
PODRUČJU OPĆINE POLIČNIK, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA 

   
Sustav prikupljanja komunalnog otpada na području Općine  dijeli se na:  
 
Sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz kućanstava – ova vrsta otpada 
prikuplja se prema unaprijed definiranom rasporedu odvoza otpada.  
Otpad sakupljen na području Općine odvozi se na odlagalište Diklo koje se nalazi na području 
grada Zadra, specijalnim vozilom za takvu vrstu otpada. Obuhvaćenost sakupljanja i odvoza 
komunalnog otpada na području Općine je 100%.  
 
Sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) komunalnog otpada – ova vrsta otpada odvozi 
se organizirano prema potrebama Općine, odnosno svaki korisnik usluga tvrtke Čistoća d.o.o. 
ima pravo jednom godišnje besplatan odvoz do 2m3 glomaznog otpada.  
  
Komunalni otpad se na području Općine Poličnik skuplja putem kanta volumena 240 l i 
povremeno kontejnerima volumena 1100 l, pres-kontejnerima od 7 m³ koji se nalaze na 
mjesnim grobljima, te kontejnerima za glomazni otpad volumena 7 m³.  
Na području Općine ne postoji odlagalište otpada. Postupanje s otpadom temelji se na 
Županijskom planu gospodarenja otpadom koji predviđa izgradnju Županijskog centra 
gospodarenja otpadom u Biljanima Donjim.  
Sakupljanje papira, plastike i stakla je riješeno putem plastičnih vreća, koje se voze svaki 
drugi tjedan. 
Sakupljanje glomaznog otpada riješeno je na način da Čistoća isti odvozi sa područja Općine 
po pozivu korisnika  
Općina je putem Fonda za zaštitu okoliša   i energetsku učinkovitost nabavke 1.700 spremnika 
za odvojeno prikupljanje otpada volumena 240 litara. Općini su odobrena sredstva u visini do 
85% prihvatljivih troškova za nabavu tih spremnika. 
Spremnici su stigli u Općinu u ožujku 2021.g.  a podjela stanovnicima je započela tijekom 
listopada. 
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Načelnik Općine već je ranije donio Odluku o ispostavi sustava za zaprimanje obavijesti o 
nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada, temeljem koje je 
Općina izvršila svoju obvezu sukladno čl.36.st.2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 
Na Internet stranici općine www.policnik.hr stavljena je mogućnost preuzimanja prijave 
nepropisno odbačenog otpada i njezina dostava u Općinu.  
 
Općina Poličnik je uredila s Čistoće d.o.o. Zadar da se odvoz i odlaganje miješanog 
komunalnog otpada sa područja Općine  na sljedeći način: - od 01. svibnja do 30. rujna – dva 
odvoza tjedno, - ostali dio godine – jedan odvoz tjedno. 
 
Na području Općine nalaze se infrastrukturno opremljene gospodarske zone Grabi-Poličnik i 
poslovne zone Murvica zapad, gospodarskih zona Murvica IK i Murvica jug,  te gospodarska 
zona Mazija JI koja nema izgrađenu komunalnu infrastrukturu.  
 
Zdravstvenu zaštitu pružaju dvije ordinacije opće medicine i dvije ordinacije stomatološke 
medicine u Poličniku i Murvici. Na području Općine postoje i dvije ljekarne 
 
Na području Općine Poličnik ne postoji službeno odlagalište otpad te nema ni uspostavljeno 
reciklažno dvorišta. Na podruju Općine Poličnik je uspostavljeno mobilno reciklažno dvorište 
putem kojeg se mogu odložiti manje količine opasnog otpada iz kućanstava. U ožujku 2016. 
godine donesena je odluka da će za Općinu Poličnik tvrtka Čistoća d.o.o. provoditi sustav 
mobilnih reciklažnih dvorišta i iste raspoređivati po naseljima Općine.  Raspored dinamike 
postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta se nalazi na stranicama Čistoće Zadar. 
 
Vezano uz potrebe u sustavu gospodarenja otpadom, u narednom periodu je potrebno 
intenzivnije provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem osvješćivanja i edukacije 
građana , posebno o važnosti odvajanja otpada i opasnosti nelegalnog odlaganja otpada na 
divlje deponije.. 

Sakupljanje građevinskog otpada nije  još uvijek riješeno na adekvatni način. 

 
 

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, 
ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I 
BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU 
OPĆINE POLIČNIK 

 
Tablica  o količinama otpada za 2021.g. 

Tvrtka 
ili naziv 

Područje sa 
kojeg je 
otpad 

Broj 
stanovnika 
obuhvaćen 
skupljanjem 

Ključni 
broj 
otpada 

Naziv 
otpada 

Ukupno 
sakupljeno 
(preuzeto 
u 2020. 

Ukupno 
sakupljeno 
(preuzeto 
u tekućoj 
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skupljen 
(općina/grad) 

godini)   2021. 
godini)  
tona   

Čistoća 
d.o.o., 
Zadar 

Općina 
Poličnik 

4469 150102 Ambalaža 
od plastike 

11,08 

 

13,91 

Čistoća 
d.o.o., 
Zadar 

Općina 
Poličnik 

4469 150107 Staklena 
ambalaža 

1,52  

Čistoća 
d.o.o., 
Zadar 

Općina 
Poličnik 

4469 200301 Miješani 
komunalni 
otpad 

1.19,57 1.319,57 

Čistoća 
d.o.o., 
Zadar 

Općina 
Poličnik 

4469 200307 Glomazni 
otpad 

37,62 

 

154,99 

Čistoća 
d.o.o., 
Zadar 

Općina 
Poličnik 

4469 200101 Papir i 
karton 

11,74 

 

18,79 

 
Kad usporedimo 2021. i 2020.g. vidimo da je došlo do porasta količina odvezenog otpada 
po svim vrstama. 
 

Uslugom odvoza miješanog komunalnog otpada, prema podacima Čistoće d.o.o.,  obuhvaćeno 
je na području Općine  

Korisnik u 2017. g. u 2018. g 
 

u 2019. g 
 

u 2021. g 

korisnika fizičkih osoba 
(kućanstvo)  

1546 1596 
1613 1652 

korisnik – obrt 20 21 
20 17 

korisnik  iz gospodarstva 83 77 
90 70 

 
 

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 
GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH 
ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM, 

Općina Poličnik na svome području nema građevina za gospodarenje otpadom niti 
odlagalište otpada.  
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Na području Općine ne postoji odlagalište otpada. Sav komunalni otpad odvozi se izvan 
općine.  

 
 
8.  PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM 

UKLANJANJU 

Na području Općine ima nekoliko evidentiranih lokacija divljih odlagališta otpada koja nisu 
sanirana, a započeti su dogovori oko sanacije lokacija sa komunalnom tvrtkom „Poličnik“ 
d.o.o. 
Otpad odlažu uglavnom stanovnici najbližih naselja te se isti odlažu uz poljske puteve i na 
lokacije nedaleko udaljenje od samih naselja. 
Navedene lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš ( divlja odlagališta) ukazuje na 
nedovoljno razvijenu ekološku svijest ljudi, educiranost i informiranost ali i nedostatak 
infrastrukturnih objekata i opreme za gospodarenje otpadom (kante za odvojeno prikupljanje 
otpada na kućnom pragu ) te predstavlja opasnost za okoliš, prvenstveno zbog potencijalnog 
izvora onečišćenja tla, površinskih i podzemnih voda. 

Red. 
br. 

NASELJE 
TOPONIM LOKACIJE 
DIVLJEG ODLAGALIŠTA 

VRSTA 
ODLOŽENOG 
OTPADA 

KOLIČINA 
ODLOŽENOG 
OTPADA (m³) 

DIVLJE 
ODLAGALIŠTE 
UKLONJENO: 
  DA /  NE  

1. POLIČNIK 
GRABI 
( jugo-zapadno od zone ) 

građevinski, 
mješoviti 

7.950 
NE 

 
2. 

POLIČNIK BARJAŠIĆA LUG građevinski, 
mješoviti 

1.200 NE 

3. POLIČNIK PERIĆI građevinski, 
mješoviti 

900 NE 

4. POLIČNIK LUG građevinski, 
mješoviti 

600 NE 

 
5. 

MURVICA OPAČIĆI građevinski, 
mješoviti 

4.000 NE 

 
6. MURVICA 

MURVICA IK 
 ( istočno uz zonu ) 

građevinski, 
mješoviti 

2.500 
NE 

 
7. MURVICA 

Ulica kralja Tomislava 
Ulica Tina Ujevića 

građevinski, 
mješoviti 

50 
NE 

 
8. 

MURVICA OGRADA GRGEČA građevinski, 
mješoviti 

150 NE 

 
9. 
 

MURVICA 
GORNJA 

VLAKA 
građevinski, 
mješoviti 

300 
NE 

 
10. RUPALJ 

RUPLJANUŠA  
( zapadna strana uz auto-put) 

građevinski, 
mješoviti 

100 

NE 

 
11. 
 

RUPALJ 
RUPLJANUŠA  
(istočna strana uz auto-put ) 

građevinski  
(iskopi sa 
izgradnje auto-

100.000 
NE 

 
12. 
 

POLIČNIK 
GORNJI 

ALIĆA GAJ 
građevinski, 
mješoviti 

1.400 
NE 

 
13. 

POLIČNIK 
GORNJI 

LONČAREV TOR 
građevinski, 
mješoviti 

200 
NE 
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14. 

LOVINAC ŠIPKOVAC građevinski, 
mješoviti 

600 NE 

 
15. LOVINAC 

CRNJCA 
( zapadni dio naselja uz  
Ulicu Baljak Ante-Pajo ) 

građevinski, 
mješoviti 

50 
NE 

 
16. 

SUHOVARE MANTOVAC građevinski, 
mješoviti 

5.000 NE 

 
17. 

SUHOVARE DRAGE građevinski, 
mješoviti 

200 NE 

 
18. 

SUHOVARE KOSA građevinski, 
mješoviti 

5.500 NE 

 
19. 

DRAČEVAC 
NINSKI 

KULINA-ZEKIĆI 
građevinski, 
mješoviti 

900 
NE 

20. DRAČEVAC 
NINSKI 

SV. MARTIN 
građevinski, 
mješoviti 

1.300 
NE 

21. VISOČANE GRABI građevinski, 
mješoviti 

50 NE 

22. VISOČANE GREDA-KRČEVINE građevinski, 
mješoviti 

50 NE 

23. VISOČANE DEBELA KLAČINA građevinski, 
mješoviti 

50 NE 

24. BRIŠEVO LUG građevinski, 
mješoviti 

2.500 NE 

 
Divlja odlagališta na području Općine nastala su odbacivanjem pretežito miješanog 
komunalnog, glomaznog i građevnog otpada.  
Mjere za sprječavanje nastanka divljih odlagališta koje se provode na području Općine su:  

 uspostavljen sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu  
 uspostavljen sustav za evidentiranja lokacija odbačenog otpada  

 povećane su mjere kontrole i nadzora putem komunalnih redara. 

 

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI 
SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-
INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA, 

Općina na svojoj mrežnoj stranici objavljuje informacije o gospodarenju otpadom na svojem 
području a u suradnji s Čistoćom provodi informativne aktivnosti na svom području.  
U više navrata organizirano je čišćenje pojedinih lokacija u suradnji s udrugama unutar 
Općine kao i stalno čišćenje pojedinih lokacija od strane općinskih komunalnih djelatnika. 
Tako je udruga za održivi razvoj Ante Baljak Pajo iz Lovinca  organizirala čišćenju više 
lokaliteta u samom mjestu (6. ožujka, 22. ožujka i 25. rujna). Akcije su podržana od članova 
Udruge, Čistoće Zadar, Općine Poličnik te komunalnog društva Poličnik d.o.o. 
U budućnosti se još više namjeravamo aktivirati oko smanjenja ovog problema, a sve u skladu 
s našim mogućnostima u danim trenucima.  
Financijska sredstva utrošena na provedbu navedenih mjera se najvećim dijelom izdvajaju iz 
Općinskog proračuna. 
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Uspostavlja se sustav organiziranog, odvojenog skupljanja otpada sljedećim mjerama: 

1. Osiguranje mobilnog reciklažnog dvorišta, 
2. Postavljanje zelenih otoka, 
3.  Provođenje edukacije stanovništva općine. 
4.  Unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja komunalnog otpada  
        Treba nastaviti sa aktivnostima na unaprjeđenju već postojećeg sustava odvojenog 

sakupljanja komunalnog otpada, te edukaciju i informiranje dionika sustava. Unaprjeđenje 
sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada provest će se poboljšanjem kvalitete 
primarne selekcije otpada putem spremnika i vrećica na „kućnom pragu“, te kvalitetnim 
radom novoizgrađenog reciklažnog dvorišta.  

5. Unaprijediti sustav obrade biorazgradivog otpada Unaprjeđenjem sustava odvojenog 
sakupljanja komunalnog otpada, gdje postoji mogućnost odvojenog sakupljanja 
biootpada na „kućnom pragu“ i postavljanja posebnih spremnika za biorazgradivi 
otpad u sklopu reciklažnog dvorišta. Potrebno je provesti javnu edukaciju mještana sa 
ciljem razloga izdvajanja biootpada iz komunalnog otpada. S tim u vezi na stranicama 
Općine i putem letaka, potrebno je obučiti mještane za izradu komposta. U sklopu 
Plana sprječavanja nastanka otpada dodatno su predviđene aktivnosti promicanja 
kućnog kompostiranja. 

6. Također je uspostavljena procedura zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom 
otpadu i sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada, dojavom komunalnom 
redaru, koji ujedno i provodi redoviti nadzor lokacija na kojima je  evidentirano 
postojanje odbačenog otpada.  Na internetskoj stranici Općine nalazi se obrazac putem 
kojeg građani mogu prijaviti nepropisno odbačeni otpad.   

U sklopu najveće ekološke kampanje u Hrvatskoj – „Zelena čistka - jedan dan za čisti okoliš“, 
Općina se povremeno uključila u akciju čišćenja okoliša 22. travnja. Ovu akciju trebalo bi 
zadržati i omasoviti uz sudjelovanje: udruga s područja Općine, škole vrtića, mještana, 
Komunalna tvrtka Poličnik d.o.o.,  Dječji vrtić „Zvončić“, Osnovna škola Poličnik i Općina 
Poličnik.  

 

10.  OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I 
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA, 

Opće mjere za gospodarenje otpadom koje se redovito provode na području Općine su:  
 organizirano i redovito prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada,  

 organizirano prikupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (po 
pozivu),  
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 organizirano i redovito odvojeno prikupljanje i odvoz otpadnog papira, metala, stakla, 
tetra ambalaže, plastike i biootpada putem spremnika postavljenih na javnim 
površinama (zeleni otoci),  

 provođenje akcija prikupljanja otpada,  

 provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti.  
 
U opće mjere gospodarenja otpadom mogu se uključiti i mjere za sprječavanje nastajanja 
divljih odlagališta otpada:  

  uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.  

 

11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I 
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG 
PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE 
KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA, 

 
Mjere za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 
koje je Općina  provodila u 2021. godinu su:  

 osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada putem spremnika 
od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada,  

 
Mjere za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada koje je Općina provodila u 2021. godinu uključuju:  

 odvoz krupnog (glomaznog) otpada,  

 provođenje akcija prikupljanja otpada 

 korištenje pres kontejnera 

 podjela žutih (plastika) i plavih (papir) vrećica, 
 odvoz mobilnim reciklažnim dvorištem 
 provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti 

 
U mjestu Poličnik osigurani su spremnike za selektivno odvajanje otpada i to: plastike, stakla, 
papira i tekstila, mještane se pravodobno informirao o otvaranju mobilnog reciklažnog 
dvorišta u pojedinim mjestima i na stranicama Općine stavili obavijest o mogućnosti 
kontaktiranja komunalnog redara u slučaju da netko ima potrebu prijaviti nepropisno 
odlaganje otpada. Komunalni djelatnici Općine  u više navrata su čistili divlja odlagališta. 
 
Tijekom 2021.  je podijeljeno oko 400 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za naselja 
Lovinac, Gornji Poličnik,  Rupalj, Visočane i Dračevac Ninski. Tijekom prvog dijela 2022.g. 
podijeliti će se i u preostalim naseljima Murvica, Briševo i Poličnik i započeti odvoz istog.  
 
U cilju osiguravanja mogućnosti odvojenog prikupljanja otpada Općine Poličnik će osigurati 
sljedeće: 
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Tablica: Obaveze jedinice lokalne samouprave 

Funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom 
području 

Postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog 
otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila koji nisu obuhvaćeni sustavom 
gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini 

Obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i 
spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, 
plastike i tekstila 

Usluga prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge 

 
Jedinice lokalne samouprave obvezne su o svom trošku, na odgovarajući način osigurati 
godišnje provedbu izobrazno - informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na 
svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i 
objavu specijaliziranih priloga u lokalnim medijima (televizija i radio). 
 
Postavljanje spremnika za komunalni otpad namijene za reciklažu 
  Svako domaćinstvo, koje se nalazi dalje od zelenog otoka, nabaviti će vlastiti 
spremnik ili vreće za reciklirajući otpad i za komunalni otpad. Stanovništvo treba mijenjati 
navike u vezi s odlaganjem otpada u svoj spremnik. Struktura smeća ukazuje na razinu 
gospodarenja otpadom. Prevencija nastajanja i ponovna upotreba otpada zbog najpovoljnijeg 
utjecaja na okoliš najvažnija je stavka gospodarenja otpadom. Stvaranjem manje količine 
otpada koji će se odlagati građani će plaćati i manju cijenu za odvoz otpada. 
 
POSTAVLJANJE ZELENIH OTOKA 
  Zeleni otok predstavlja skup spremnika za papir i karton, staklo, tekstil, 
plastičnu i metalnu ambalažu. Na području Općine Poličnik postavljen je jedan zeleni 
otok. 
 
Glomazni komunalni otpad 
  Glomazni komunalni otpad se prikuplja po potrebi na poziv građana. Veliki dio 
glomaznog otpada se može reciklirati, a Naputkom o glomaznom otpadu definirano je što sve 
spada u tu vrstu otpada te će se stanovništvo educirati o otpadu kojeg mogu odlagati u 
kontejnere za glomazni otpad. 

 

12.  POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, 
ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA 
ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM, 
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Redni 
broj 

Naziv provedenog projekta Utrošena 
financijska 
sredstva 

Izvor financijskih 
sredstava 

1. Postupak dostave spremnika za odvojeno 
prikupljanje otpada u kućanstvima 

27.762.316,25 kn Fond za zaštitu okoliša 

    „                      „                   „ 63.431,25 kn Općinski proračun 
2. Saniranje postojećih lokacija onečišćenih 

otpadom  
35.500,00 kn Općinski proračun 

3. Provedbe akcija prikupljanja otpada - 
Udrugama 

17.095,00 kn Općinski proračun 

4. Deratizacija i dezinsekcija 95.851,49 kn Općinski proračun 
5. Zbrinjavanje životinja 46.000,00 kn Općinski proračun 

 

13.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

Tablica: Planirana dinamika izvršenja Plana gospodarenja otpadom za 2021.g.  

Br. 
mjere 

MJERA 
Izvršeno 

DA/NE/DJELOMIČNO  

M 1.1.1 Mjere definirane Planom sprječavanja nastanka otpada Djelomično 

M 1.1.3 Kućno kompostiranje Ne 

M 1.4.2 
Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom 
komunalnom otpadu Ne 

M 4.5 Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš Djelomično 

M 5.2 
Provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-
informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Djelomično  

 Provođenje akcija prikupljanja otpada Da 

 

 
 

14.  ZAKLJUČAK 

 Općina poduzima mjere kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada te 
kako bi se što više otpada odvojilo i recikliralo. U tu svrhu uvedene su određene mjere 
odvojenog sakupljanja otpada (mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i posebnih 
vrsta otpada), aktivnosti sanacije neuređenih (divljih odlagališta) i otpadom onečišćenog 
okoliša i  potrebnih sredstava za provođenje sanacije i edukacije. 

Na području Općine Poličnik su tijekom 2021. godine građanima na raspolaganju bile  

- usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,  
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- periodičan odvoz glomaznog otpada,  
- zeleni otok i  
- mobilno reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada.  

Tijekom 2022. godine nužno je završiti podjelu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u 
kućanstvima i da isporučitelj javne usluge „Čistoća“ d.o.o. započne s odvozom istog. 
 

Trenutno uspostavljeni sustav prikupljanja otpada na području Općine nije 
zadovoljavajući, posebno u dijelu prikupljanja komunalnog otpada. Općina  će i dalje 
provoditi nadzor lokacija divljih odlagališta otpada u svrhu sprječavanja nastajanja novih, 
pokrenuti akcije edukacije pravnih i fizičkih osoba, te unaprijediti sustav odvojenog 
sakupljanja otpada sukladno planovima višeg reda, kako bi se do kraja proveo program 
cjelovite uspostave sustava gospodarenja otpadom i više primjenjivale zakonske odredbe. 
Uz adekvatnu financijsku pomoć resornog ministarstva računamo na ubrzan ritam provođenja 
započetih mjera. U cilju uspješnog rješavanja problematike divljih odlagališta, dodatna 
sredstva u općinskom proračunu nisu dovoljna. Potrebno je također nastavit sustavnu 
edukaciju stanovništva, osobito djece.  

 
 
                                                                                                  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


