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Na temelju  članka 32. Statuta Općine Sutivan 
(“Službeni glasnik Općine Sutivan” br.7/13, 
2/14 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Sutivan, 
na svojoj 35. sjednici održanoj 19. travnja 
2017. godine, donijelo  je 
 
 

 O D L U K U   

o  otpisu potraživanja 
 

 
Članak 1. 

 
Općinsko vijeće Općine Sutivan daje dozvolu 
za otpis slijedećih potraživanja zbog 
zastarelosti i nenaplativosti potraživanja,  da bi 
se došlo do točnog iznosa stavarnih naplativih 
potraživanja. 
Ovaj otpis potraživanja ne utječe na financijski 
rezultat poslovanja, već na “sliku” stvarnih 
potraživanja.: 
 
Sa osnova komunalnog doprinosa: 
 
Slavko Brtičević 42.244,00 kn s osnova 
zastarjelosti 
Mate Martinović 40.044,00 kn s osnova 
zastarjelosti 
Frane Žanić       30.651,15 kn  upravni spor 
Ukupno:112.939,15  
 
Sa osnova pozajmice: 
  
TD Stivan, d.o.o. Sutivan 20.000,00 kn 
osnivački kapital 
TD Stivan, d.o.o. Sutivan 50.000,00 kn 
pozajmica 
Usvaja se otpis potraživanja u iznosu od 
70.000,00 kn 
 
Sa osnov a boravišne pristojbe: 
 
Turistička zajednica 125.248,02 kn 
Predlaže se otpis potraživanja u iznosu od 
125.248,02 kn 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u ”Službenom glasniku Općine 
Sutivan”. 

 
 
                                                                                       
PREDSJEDNIK 
                                                                                      
OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                              
Bartul Lukšić 
KLASA: 400-01/17-01/0010 
URBROJ: 2104/08-01-01-17-0002 
Sutivan,  19. travnja 2017. godine 
 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine 
Sutivan  ("Službeni glasnik Općine Sutivan", 
broj 7/13 I 2/14 I 6/14), Općinsko vijeće 
Općine Sutivan na svojoj 35. sjednici, 
održanoj dana 19.. travnja 2017. godine, 
donijelo je  
 

O D L U K U O D L U K U O D L U K U O D L U K U     
o davanju sugo davanju sugo davanju sugo davanju suglasnosti za zaključenje lasnosti za zaključenje lasnosti za zaključenje lasnosti za zaključenje 

Sporazuma o zamjeni nekretninaSporazuma o zamjeni nekretninaSporazuma o zamjeni nekretninaSporazuma o zamjeni nekretnina    Dolac Dolac Dolac Dolac ----    
DeklevaDeklevaDeklevaDekleva, odnosno utanačenju međusobnih , odnosno utanačenju međusobnih , odnosno utanačenju međusobnih , odnosno utanačenju međusobnih 

odnosa Općine Sutivanodnosa Općine Sutivanodnosa Općine Sutivanodnosa Općine Sutivan    i Jery Jutronii Jery Jutronii Jery Jutronii Jery Jutronichchchchaaaa    
    

Članak 1. Članak 1. Članak 1. Članak 1.     
 
Općinsko vijeće Općine Sutivan daje 
suglasnost i ovlašćuje načelnika Općine 
Sutivan da zaključi Ugovor/Sporazum sa 
Jerry Jutronichem iz USA, San Pedro, 4109 
LORRAINE ROAD BB, RANCHO PALOS 
VERDES, OIB: 02317226488, radi zamjene 
nekretnina označenih pod oznakama čest. 
zem. 167/2, 176, 179/2, 180/3, sve za 
cijelo, te čest. zem. 179/1 za 188/854 
dijela, sve upisane u Z.U. 1393 k.o. Sutivan, 
te čest. zem. 180/1 i 180/2, obje upisane u 
Z.U. 2655 k.o. Sutivan, sve za cijelo,,,,    ukupne ukupne ukupne ukupne 
površine 4385 m2površine 4385 m2površine 4385 m2površine 4385 m2 sa čest. zem. 2123/12123/12123/12123/1 k.o. 
Sutivan, za 4385/11639 dijela, (koji dio 
predstavlja novoformirane nekretnine 
označene kao čest. zem. 
2123/12/16/17/18/19/20/21/22,2123/12/16/17/18/19/20/21/22,2123/12/16/17/18/19/20/21/22,2123/12/16/17/18/19/20/21/22, sve k.o. 
Sutivan),),),),    ukupne površine 4385, ukupne površine 4385, ukupne površine 4385, ukupne površine 4385,     kao i radi 
utanačenja ostalih međusobnih odnosa 
vezanih za razliku u površini zamijenjenih 
nekretnina., s tim da za č.z.180/3 Mateito 
Zuanić da svoju suglasnost zbog pokrenutog 
spora.  
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Općinsko vijeće nadalje posebno utvrđuje da 
se na dvije predmetne nekretnine označenim 
kao čest. zem. 180/1 i 180/3, obje k.o. 
Sutivan nalaze zabilježbe sporova u 
zemljišnoj knjizi povodom dva sudska 
postupka koji su trenutno u tijeku u odnosu 
na te dvije nekretnine, (P-7/1 i Z-
7647/2016), pa se stoga ovlašćuje 
načelnika Općine Sutivan da u tom smislu 
maksimalno zaštiti Općinu Sutivan na način 
se Jerry Jutronić obveže da će jamčiti Općini 
Sutivan za svu štetu koja se u tom smislu 
eventualno može dogoditi u slučaju da on 
izgubi te sporove, odnosno da se obveže da 
će istu površinu predmetnih nekretnina (koju 
će zamjeniti sa novoformiranim 
nekretninama nastalih od osnovne čest. zem. 
2123/1 k.o. Sutivan),  u slučaju negativnog 
ishoda prepustiti onom tko dokaže pravo 
vlasništva na tim nekretninama 
pravomoćnom sudskom odlukom, kao i da će 
u tom slučaju snositi sve troškove vezane za 
te naknadne pravne i druge radnje koje će 
biti potrebno provesti kako bi se u potpunosti 
realizirao ovaj pravni posao.  
 

Članak 2. 
    

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja a objavit će se u “Službenom 
glasniku Općine Sutivan”. 
    
 
Klasa:406-01/17-01/0029 
Urbroj: 2104/08-01-01-17-0002 
Sutivan, 19. travnja  2017.                                                     
PREDSJEDNIK    
                                                                                           
OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                
Bartul  Lukšić 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan  
("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13 I 
2/14 I 6/14), Općinsko vijeće Općine Sutivan na 
svojoj 35. sjednici, održanoj dana 19. travnja 
2017. godine, donijelo je  
 

O D L U K U O D L U K U O D L U K U O D L U K U     
o davanju suglasnosti za o davanju suglasnosti za o davanju suglasnosti za o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovorazaključenje Ugovorazaključenje Ugovorazaključenje Ugovora    o o o o     

reguliranju međusobnih prava i obveza sa reguliranju međusobnih prava i obveza sa reguliranju međusobnih prava i obveza sa reguliranju međusobnih prava i obveza sa Petrom Petrom Petrom Petrom 
Vladislavićem i Vladislavićem i Vladislavićem i Vladislavićem i Antom Lamutom (Dinka)Antom Lamutom (Dinka)Antom Lamutom (Dinka)Antom Lamutom (Dinka)    

    
    

Članak 1. Članak 1. Članak 1. Članak 1.     
 
Općinsko vijeće Općine Sutivan razmatrajući 
dostavljeni prijedlog Ugovora daje suglasnost i 
ovlašćuje načelnika Općine Sutivan da zaključi 
Ugovor između 
 
 Općine SutivanOpćine SutivanOpćine SutivanOpćine Sutivan, s jedne strane 
 i Petrom VladislavićemPetrom VladislavićemPetrom VladislavićemPetrom Vladislavićem i Antom LamutomAntom LamutomAntom LamutomAntom Lamutom, 
odnosno Dinkom, s druge strane 
 kojim ugovaraju sporazumno  slijedeće:  
 
Petar Vladislavić pok. Jerka (Blanka), adresa: 
Sutivan, Put blata 4, OIB:51170231914 i Ante 
Lamut-Dinka, adresa; Sutivan, Vladimira Nazora 
9, OIB: 40016452283,  vlasnici su  čest. zem. 
1259/1 k.o. Sutivan, i za potrebe formiranja 
ceste dat će Općini Sutivan u vlasništvo 
zemljište  označeno kao čest. zem. 1259/1 
k.o.Sutivan ukupne površine 471 m2, prikazano 
u skici izmjere ovlaštenog inženjera geodezije, 
Emila Zlatara, od 23.10.2015. godine i čini 
sastavni dio ove Odluke, 
a 
Općina Sutivan će zauzvrat Petra Vladislavića, 
odnosno svakodobnog vlasnika nekretnine 
označene kao čest. zem. 1259/1 k.o. Sutivan, 
osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa  za 
izgradnju građevina na čest. zem. 1259/1 k.o. 
Sutivan, do visine od 219.502,80 kn, a 
Ante Lamut je već oslobođen plaćanja 
komunalnog doprinosa u visini od 219.502,80 kn 
temeljem Zaključka Općinskog poglavarstva 
Općine Sutivan, Klasa:UP/I-350-06/08-01/0021, 
Urbroj:2104/08-02-02-08-0004, od 11. srpnja 
2008. godine, a za komunalni doprinos utvrđen 
Rješenjem JUO o plaćanju komunalnog 
doprinosa Klasa:UP/I350-06/08-01/0014, 
Urbroj:2104/08-03-01-04-0002, od 16. travnja 
2008. godine, na čest. zem. 1259/7. 
 
Petar VladislavićPetar VladislavićPetar VladislavićPetar Vladislavić i Ante Lamut-Dinka  
zaključenjem ovog Ugovora prenijeti će u 
vlasništvo Općini Sutivan, nekretninu označenu 
kao čest. zem. 1259/1 k.o. Sutivan, za 471 m2, i 
ujedno joj ispustiti i uknjižbenu dozvolu  (clausulu 
intabulandi), te je ovlastiti da može zatražiti i 
postići uknjižbu prava vlasništva na toj nekretnini 
za cijelo u korist i kao vlasništvo Općine Sutivan, 
Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 
14934088349, uz istodobni izbris tog vlasničkog 
prava sa imena Petra Vladislavića i Ante Lamuta-
Dinke..  
    

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a objavit će se u “Službenom glasniku Općine 
Sutivan”. 
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Klasa: 35001/17-01/0022 
Urbroj: 2104/08-01-01-17-0003 
Sutivan, 19. travnja 2017.                                                    PREDSJEDNIK    
                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                              Bartul Lukšić 
 
 
 
Na  temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14 i 
6/14),  članka  45.  Zakona  o  financiranju  jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne) samouprave  
(„Narodne  novine“  broj  17/93.,  69/97.,  33/00.,  73/00.,  127/00.,  59/01.,  107/01., 117/01.,150/02., 
147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14., 100/15. i 115/16.) te točke IV., stavak 1. Naputka o 
načinu i uvjetima  korištenja  sredstava  od  poreza  na  dohodak  namijenjenih  za  financiranje  
kapitalnih projekata  od  interesa  za  razvoj  otoka  („Narodne novine“ broj 52/15.), Općinsko vijeće 
Općine Sutivan na 35. sjednici,  održanoj  dana 19. travnja 2017. godine, donosi  
 

O D L U K U 
 

o prijedlogu kapitalnih projekata na području Općine Sutivan 
od interesa za razvoj Općine Sutivan te otoka Brača za zaključivanje 

zajedničkog sporazuma s ministarstvom nadležnim za otoke 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se prijedlog kapitalnih projekata na području Općine Sutivan od interesa za 
razvoj Općine Sutivan te otoka Brača za zaključivanje zajedničkog sporazuma sa ministarstvom 
nadležnim za otoke, a koji projekti bi bili predmet financiranja korištenjem sredstava iz udjela u porezu 
na dohodak izdvojenih na poziciji ministarstva  nadležnog  za  otoke  temeljem  članka  45.,  stavka  
10.,  točke  f)  Zakona  o financiranju  jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave 
(„Narodne  novine“  broj  17/93.,  69/97.,  33/00.,  73/00.,  127/00.,  59/01.,  107/01., 117/01.,150/02., 
147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14., 100/15. i 115/16.), a  provodili bi se u 
administrativnim granicama Općine Sutivan. 
 

Članak 2. 
 

Kapitalni projekti iz  članka 1. ove Odluke ( od interesa za razvoj Općine Sutivan te otoka Brača u 
cjelini) su:  
 

Rb. Predmet kapitalnog projekta Lokacija zahvata kapitalnog projekta 
1. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava 

vodoopskrbe (vodozahvat, magistralni kopneni i 
podmorski cjevovodi, vodospreme, mjesna mreža) 

Područje Općine Sutivan 

2. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava 
odvodnje otpadnih voda te uređaja za 
pročišćavanje na sustavu 

Područje Općine Sutivan 

3. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava 
odvodnje oborinskih voda sa potrebitim 
pročišćivačima /mastolovima) 

Područje Općine Sutivan 

4. Nerazvrstane ceste (izgradnja, rekonstrukcija i 
sanacija) 

Područje Općine Sutivan sa posebnim 
težištem na: 

- Zaobilaznici 
5. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava javne 

rasvjete sa težištem na poboljšanju energetske 
učinkovitosti i smanjenju svjetlosnog zagađenja 

Područje Općine Sutivan 

6. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija ukupne 
komunalne infrastrukture u  
Poslovnoj zoni 

Područje Općine Sutivan 
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7. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija poljskih i 

šumskih putova te protupožarnih prosjeka i putova 
sa posebnim težištem na prostorima u pretežito 
privatnom vlasništvu 

Područje Općine Sutivan 

8. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija (uređenje) 
groblja i istima pripadajućih mrtvačnica te 
uključivo sa pristupnim cestama do samih groblja 
(sve u zahvatima postojećih groblja, njihova 
proširenja ili na sasvim novim lokacijama) 

Područje Općine Sutivan 

9. Sustav zbrinjavanja izgradnja zelenih otoka, 
izgradnja elemenata zbrinjavanja otpada na otoku 
Braču iz sustava na nivou Splitsko-dalmatinske 
županije i drugo po planovima gospodarenja 
otpada) 

Područje Općine Sutivan 

10. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija luka, 
pristaništa i priveza sa pripadajućim zahvatima u 
moru i obalnom dijelu 

Luka Sutivan 

11. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih plaža sa 
težištem na njihovu komunalnom opremanju 

Područje Općine Sutivan 

  -  
12. Rekonstrukcija i/ili sanacija postojećih građevina 

društvene namjene (domovi kulture i slično) 
Područje Sutivan 

13. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija te opremanje 
objekata predškolskog odgoja 

Područje Općine Sutivan 

14. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija dječjih 
igrališta, sportskih igrališta, sportskih parkova, 
trim staza te sportsko-rekreacijskih centara 

Područje Općine Sutivan 

15. Izgradnja novih ili rekonstrukcija odnosno sanacija 
postojećih zgrada gradske/općinske uprave 

Područje Općine Sutivan 

.   
   
   
16. Izrada prostorno-planskih dokumenata  Područje Općine Sutivan 
17. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava 

navodnjavanja poljoprivrednih površina 
Područje Općine Sutivan 

18. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih 
parkirališta i garaža. 

Područje Općine Sutivan 

19. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija šetnica i 
biciklističkih staza 

PodručjeOpćine Sutivan 

20. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava 
obnovljivih izvora energije 

Područje Općine Sutivan 

21. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija svjetlovodne 
distribucijske mreže (DTK i optički kablovi) 

Područje Općine Sutivan 

22. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija zgrada i 
građevina u funkciji zaštite kulturne baštine 

Područje Općine Sutivan 

  -  
23. Otkup zemljišta na kojima se planira izgradnja ili 

legalizacija građevina javne namjene (komunalne, 
društvene i druge namjene) 

Područje Općine Sutivan 

   
24. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih 

pješačkih površina (trgovi, stepeništa i slično) te 
javnih zelenih površina 

Područje Općine Sutivan 

25. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija prostora 
tržnica na malo i za druge oblike prodaje na 
javnim površinama 

Područje Općine Sutivan 

26. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javne 
hidrantske mreže 

Područje Općine Sutivan 

27. Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa Područje Općine Sutivan 
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Članak 3. 
 

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija komunalnih i društvenih građevina koje su navedene u članku 2. 
ove Odluke podrazumijevaju troškove koji su vezani za: osiguravanje odgovarajuće geodetske 
podloge, izradu projektne dokumentacije na odgovarajućoj geodetskoj podlozi (idejno rješenje, idejni 
projekt, glavni i/ili izvedbeni projekt), izradu parcelacijskog elaborata, reguliranja vlasništva u zahvatu 
pojedine građevine odnosno istoj pripadajuće građevne čestice (otkup zemljišta ili reguliranje prava 
građenja odnosno služnih prava), izvođenje radova uz osiguravanje stručnog i projektantskog 
nadzora nad izvođenjem samih radova te osnovno opremanje građevina, kao i sve troškove mogućeg 
neposrednog kreditnog financiranja naprijed navedenih radova od strane Grada Supetra i/ili drugih 
jedinica lokalne samouprave na otoka Brača. 
 
Otkup zemljišta iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva i otkup postojećih čestica zemlji odnosno 
čestica zgrada za koje je osnovom stanja na terenu i postojeće prostorno-planske dokumentacije 
nesporno da svojom cjelinom ili zahvatom većim od 80% čine površinu na kojoj se planira izgradnja ili 
legalizacija građevina javne namjene (komunalne, društvene i druge namjene). 
 
Izrada prostorno-planskih dokumenata iz članka 2. ove Odluke podrazumijeva troškove koji su vezani 
za: osiguravanje propisanih geodetskih i drugih podloga, izradu samog prostornog plana uključivo sa 
troškovima objave u dnevnom tisku, kao i za izradu stručnih podloga te izradu izvješća o stanju u 
prostoru. 
 
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija komunalne infrastrukture vezane za vodoopskrbu te odvodnju 
otpadnih voda i odvodnju oborinskih voda iz članka 2. ove Odluke u sebi sadrži i troškove na moguće 
izvedenim radovima na rekonstrukciji postojećih podzemnih komunalnih instalacija koje se 
rekonstruiraju zbog ugradnje novih sustava te troškove na potpunom saniranju radovima oštećenih 
kolničkih ili drugih javno-prometnih te ostalih površina u zahvatu trasa izvedenih radova. 
 
Financiranje izgradnje, rekonstrukcija i sanacija komunalnih i društvenih građevina koje su navedene 
u članku 2. ove Odluke, a koje se po sebi ne nalaze u neposrednoj nadležnosti Grada Supetra i/ili 
drugih jedinica lokalne samouprave na otoku Braču podrazumijeva moguće učešće istih u 
sufinanciranju pojedinog kapitalnog projekta zajedno sa stvarno nadležnim tijelima i osobama 
(nadležna ministarstva, županija Splitsko-dalmatinska i drugi) a zbog osobitog značaja pojedinog 
kapitalnog projekta za poboljšanje života na otoku Braču. 
 
 

Članak 4. 
 

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Supetra da na temelju prijedloga kapitalnih projekata koji su dani 
u članku 2. ove Odluke, a u postupku prema Naputka o načinu i uvjetima  korištenja  sredstava  od  
poreza  na  dohodak  namijenjenih  za  financiranje  kapitalnih projekata  od  interesa  za  razvoj  
otoka  („Narodne novine“ broj 52/15.) i uputama  Ministarstva  regionalnog  razvoja  i  fondova 
europske  unije  sklopi  novi Sporazum  o  zajedničkom  financiranju  kapitalnih  projekata  od interesa 
za razvoj otoka Brača. 
 

Članak 5. 
 

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Supetra da po potpisivanju Sporazuma iz članka 4. ove Odluke 
može potpisati i posebne ugovore o realizaciji kapitalnih projekata  od  interesa  za  razvoj  otoka 
Brača.  



BROJ: 02/17              SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SUTIVAN             20.TRAVNJA  2017. 
 

21 
 

 
 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon 
dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Supetra“. 
 
 
KLASA:400-01/17-01/0017  
URBROJ: 2104/01-02/1-17-2 
Sutivan, 19.   travnja 2017. 
  
                                                    
PREDSJEDNIK    
                                                                                           
OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                              
Bartul Lukšić 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan  
("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13 I 
2/14 I 6/14),  i Programa socijalne skrbi Općine 
Sutivan za 2017. godinu, Općinsko vijeće Općine 
Sutivan na svojoj 35. sjednici, održanoj dana  19. 
travnja 2017. godine, donijelo je  
  

O D L U K U  
o davanju zadužnice  Lokalnoj  

akcijskoj grupi u ribarstvu 
LAGUR/FLAG Brač 

    
Članak 1. Članak 1. Članak 1. Članak 1.     

 
Općinsko vijeće Općine Sutivan  suglasno je da 
se Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu 
LAGUR/FLAG Brač izda zadužnica za 
predfinanciranje za izradu Lokalne razvojne 
strategije u ribarstvu za područje otoka Brača u 
visini od 25.000,00 kn. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a objavit će se u “Službenom glasniku Općine 
Sutivan”. 
 
Klasa:402-04/17-01/0005 
Urbroj: 2104/08-01-01-17-0002 
Sutivan, 19. travnja  2017.                                                     
PREDSJEDNIK    
                                                                                           
OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                
Bartul  Lukšić 
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan  
("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13 I 
2/14 I 6/14),  i Programa socijalne skrbi Općine 
Sutivan za 2017. godinu, Općinsko vijeće Općine 
Sutivan na svojoj 35. sjednici, održanoj dana  19. 
travnja 2017. godine, donijelo je  
 
 
 

O D L U K U O D L U K U O D L U K U O D L U K U     
o o o o određivanju visine novčane pomoći mladim određivanju visine novčane pomoći mladim određivanju visine novčane pomoći mladim određivanju visine novčane pomoći mladim 

obiteljima s djecom obiteljima s djecom obiteljima s djecom obiteljima s djecom     
na području Općine Sutivanna području Općine Sutivanna području Općine Sutivanna području Općine Sutivan    

    
Članak 1. Članak 1. Članak 1. Članak 1.     

 
Općinsko vijeće Općine Sutivan konstatira da je 
Programom za socijalnu skrb Općine Sutivan za 
2017. godinu izdvojeno 150.000,00 kn za 
davanje novčane pomoći za mlade obitelji s 
djecom. 
 
Uvidom u postojeće popise utvrđeno je da djece 
do dobi od 6 godina u Općine Sutivan ima cca 
50. 
 

Članak 2. 
 

Općinsko vijeće Općine Sutivan, sukladno 
podacima iz članka 1. ove odluke određuje 
visinu novčane pomoći po djetetu koja iznosi 
3.000,00 kn. 
  

Članak 3. 
 

Općinsko vijeće određuje da pravo na novčanu 
pomoć iz članka 2. Imaju obitelji za  svako 
dijete čiji roditelji, ili samohrani roditelj ima 
prebivalište u Sutivanu njamanje jednu godinu. 
Prebivalište se dokazuje preslikom osobne 
iskaznice i potvrdom MUP-a.. 
 

Članak 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a objavit će se u “Službenom glasniku Općine 
Sutivan”. 
 
Klasa:400-01/17-01/0018 
Urbroj: 2104/08-01-01-17-0002 
Sutivan, 19. travnja  2017.                                                     
PREDSJEDNIK    
                                                                                           
OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                
Bartul  Lukšić 

Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15), te 
članka 32. Statuta Općine Sutivan 
(„Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.7/13, 
2/14 i 6/14), Općinsko vijeće 
OpćineSutivan je na svojoj 35. sjednici, 
održanoj 19. travnja 2017. godine, donijelo 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA 
CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU 
OPĆINE SUTIVAN 

1. UVOD  

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu 
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/2015) definirano je da predstavničko 
tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u postupku donošenja 
proračuna razmatra i usvaja godišnju 
analizu stanja i godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
koje se razmatraju i usvajaju svake četiri 
godine.  
Na temelju Analize o stanju sustava civilne 
zaštite na području Općine Podstrana, a 
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i 
posljedicama većih nesreća i katastrofa, 
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, 
okoliša, materijalnih i kulturnih dobara te 
okoliša, s ciljem ravnomjernog razvoja svih 
nositelja sustava civilne zaštite donosi se 
Plan razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Sutivan (u daljnjem 
tekstu: Plan razvoja sustava civilne 
zaštite). 
2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  

Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj 
jedinici lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i na razini Republike 
Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi 
stanje neposredne prijetnje, katastrofe i 
velike nesreće. Općinsko vijeće Općine 
Sutivan donijet će Odluku o imenovanju 
Stožera civilne zaštite Općine Podstrana 
po prethodno pribavljenom prijedlogu 
službi koje se civilnom zaštitom bave kao 
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redovitom djelatnošću, te sukladno članku 
6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja.  

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite 
(NN br. 082/2015), te temeljem članka 21 
navedenog Zakona, Stožer civilne 
zaštite osniva se na državnoj razini, razini 
područne (regionalne) i razini lokalne 
samouprave. Stožer civilne zaštite je 
stručno, operativno i koordinativno tijelo za 
provođenje mjera i aktivnosti civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje 
se odnose na prikupljanje i obradu 
informacija ranog upozoravanja o 
mogućnosti nastanka velike nesreće i 
katastrofe, razvija plan djelovanja sustava 
civilne zaštite na svom području, upravlja 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja 
poslove informiranja javnosti i predlaže 
donošenje odluke o prestanku provođenja 
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Čelnik Državne uprave donio je pravilnik o 
sastavu stožera, načinu rada te uvjetima 
za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova stožera civilne zaštite. 
Način rada stožera civilne zaštite uređuje 
se poslovnikom koji je donio čelnik 
Državne uprave za Stožer civilne 
zaštite Republike Hrvatske ili izvršno tijelo 
jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave za stožer koji osniva. 
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni 
telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano 
ažurirati. Za Stožer civilne zaštite potrebno 
je osigurati konstantno usavršavanje na 
sljedeći način: 
Upoznavanje Stožera civilne zaštite s 
novim Zakonom o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ broj 82/2015) a prije 
svega o:  
- Mjere sustava civilne zaštite  
- Ustrojavanje sustava civilne zaštite  
- Djelovanju sustava civilne zaštite i 
načelima sustava civilne zaštite  
- Sudionici u sustavu civilne zaštite  
- Obavezama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u provođenju 

zakonskih obveza definiranih Zakonom o 
sustavu civilne zaštite  
- Pripremi za izradu Procjene rizika  
Rok izvršenja: sjednica Stožera civilne 
zaštite u prvoj polovici 2017. godine.  
- Nositelj: Općina Sutivan 
- Izvršitelj: Područni ured za civilnu zaštitu 
Split 
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni 
telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano 
ažurirati u planskim dokumentima.  
 
2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I 
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 
 
2.1. Postrojba civilne zaštite  
U svrhu povećanja spremnosti i 
mogućnosti u provođenju akcija civlne 
zaštite potrebno je:  
- oformiti i popunuiti postrojbu civilne 
zaštite 
- izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite  
Rok izvršenja: listopad 2017. godine  
Izvršitelj: Općina Sutivan 
Kontinuirano ažurirati podatke o 
pripadnicima Postrojbe civilne zaštite u 
mobilizacijskim dokumentima u svrhu 
osiguranja mobilizacijske spremnosti.  
Izvršitelj: Općina Sutivan 
Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2017. 
godine 
2.2. Povjerenici civilne zaštite  
Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite s 
novim Zakonom o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ broj 82/2015) a prije 
svega o:  
- imenovati povjerenike i zamjenike 
povjerenika  
- Djelovanju sustava civilne zaštite i 
načelima sustava civilne zaštite  
- Obavezama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u provođenju 
zakonskih obveza definiranih Zakonom o 
sustavu civilne zaštite  
- Obavezama povjerenika civilne zaštite u 
izvršavanju njihovih zadaća  
Izvršitelj: Općina Sutivan u suradnji s 
Područnim uredom civilne zaštite Split 
Rok izvršenja zadaće: druga polovica 
2017. godine.  
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3. VATROGASTVO:  
Dobrovoljno vatrogasno društvo 

Supetar 

U cilju spremnosti i brzog djelovanja 
vatrogasnih postrojbi za 2017. godinu 
zaključen je Sporazum sa DVD Supetar.  
Predviđena sredstva –170.000,00 kuna  
 
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA 
ZA CIVILNU ZAŠTITU 
4.1. Crveni Križ  
Crveni Križ Brač u cilju spremnosti za 
angažiranjem u akcijama civilne zaštite u 
2017. godini planira:  
- nastavak edukacije interventnog tima za 
djelovanje u katastrofama  
- procjena situacije, podizanje naselja, 
organizacija smještaja, psihološka pomoć i 
podrška  
- Edukacija i realistički prikazi pružanja 
prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih 
škola  
- sudjelovanje na natjecanjima prve pomoći 
u školama  
 
Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2017. 
godine  
 
5. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI 
NEKOG INTERESA CIVILNE ZAŠTITE, 
OPĆINE SUTIVAN DOBITI ZADAĆU 
5.1. Vlastiti pogon Općine Sutivan 
Vlastiti pogon Općine u cilju spremnosti za 
angažiranjem u akcijama civilne zaštite u 
2017. godini planira provesti:  
- vježbe evakuacije (rujan 2017. godine), 
predviđena sredstva  
- simulacija izvanredne situacije (lipanj 
2017. godine)  
 
• oprema koja nedostaje a bila bi nužna u 
provođenju akcija civilne zaštite  
- nosila za ozlijeđene osobe  
- vježbu evakuacije za sve radne jedinice 
(rujan 2017. godine)  
 
- sudjelovanje kao tehnička potpora na 
vježbama koje provodi lokalna samouprava 
(prema zahtjevima tijekom 2017. godine)  

 
Sa pravnim osobama koje će iz područja 
civilne zaštite dobiti zadaću potrebno je 
održati sastanak na kojem će se razmotriti 
zadaće pravnih osoba u sustavu civilne 
zaštite.  
Izvršitelj: Općina Sutivan u suradnji s 
područnim uredom za Civilnu zaštitu Split 
Rok izvršenja:rujan 2017. godine  
6. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 
Cilj:  
U organizaciji civilne zaštite u Općini, 
pored ostalih subjekata, 
telekomunikacijska podrška, odnosno 
sustav veza u kriznim situacijama, pokazao 
se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog 
sustava civilne zaštite, te je stoga 
potrebno:  
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava 
veza svih sudionika civilne zaštite u skladu 
s normama u Europi,  
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- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava 
uzbunjivanja 
stanovništva u 
slučaju velikih 
nesreća i 
katastrofa,  
-  provjeriti čujnost 
sirena na području 
Općine  
- posvetiti posebnu 
pažnju instaliranja 
sustava 
uzbunjivanja 
stanovništva na 
lokacijama s 
opasnim tvarima.  
 
Izvršitelji: Operateri, 
Područni ured za 
civilnu zaštitu, DVD-
a.  
7. EDUKACIJA 
STANOVNIŠTVA  
Cilj: podizanje 
razine svijesti građana kao sudionika 
sustava civilne zaštite.  
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko 
koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim 
situacijama različito reagiraju, pojedinci su 
skloni panici, neki traže pomoć, većina ne 
zna kako pravilno reagirati, što ponekad 
može imati kobne posljedice.  
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i 
smanjenja štete potrebno je konstantno 
educirati stanovništvo na slijedeći način:  

- provođenje informiranja građana 
putem sredstava javnog informiranja 
, 

- provođenje informiranja građana 
kroz rad mjesnih odbora i drugih 
institucija,  

- prema postojećem kalendaru 
obilježavanje svih datuma od 
značaja za civilnu zaštitu , 

- prezentacije rada redovnih snaga 
civilne zaštite,  

- uvrštavanjem na web stranicu 
Općine dijelove Plana civilne zaštite, 
korisnih za informiranje građana o 

načinu ponašanja u kriznim 

situacijama, kao i sve ostale 
informacije koje će doprinijeti 
osjećaju sigurnosti građana u 
funkcioniranje cjelokupnog sustava 
civilne zaštite. 

Nositelj zadaće – Općina Sutivan (Stožer 
Civilne zaštite) , 
Rok izvršenja – kontinuirano tijekom 
godine. 
 
8. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE  

 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
                                                                                               
Bartul Lukšić 
 
KLASA:810-01/17-01/0004 
URBROJ:2104/08-01/1-2017-0001  
Sutivan, 19. travnja  2017. 
 
 
 

 
 

Cilj: racionalno, funkcionalno i 
učinkovito djelovanje sustava 

civilne zaštite. Prema Zakonu o 
civilnoj zaštiti izvršno tijelo 

jedinice lokalne samouprave 
odgovorno je za osnivanje, razvoj 

i financiranje, opremanje, 
osposobljavanje i uvježbavanje 

operativnih snaga. Stoga će biti, u 
Proračunu Općine Sutivan za 

2017. godinu, u skladu s ostalim 
posebnim propisima, ugrađene 
slijedeće stavke: Dobrovoljno 

vatrogasno društvo 

2017. godina – 170.000,00 kuna 

Općinsko društvo Crvenog križa 2017. godina – 10.000,00 kuna 
Civilna zaštita 2017. godina -10.000,00 kuna 

2018. godina – 190.000,00 kuna 
2019. godina – 200.000,00 kuna 

Ukupno za 2017. godinu 
 

- 190.000,00 kuna 
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Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 
1. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ 82/15) i članka 32. 
Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik 

Općine Sutivan“ br. 7/13, 2/14 i 6/14), 
Općinsko vijeće na 35. sjednici, održanoj 

19. travnja 2017. god. donosi 
 

SMJERNICE  

za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite na području 

Općine Sutivan 
 
 

1. Definiranje sudionika civilne 
zaštite na području Općine 
Sutivan 

1.1. Cilj: definiranje snaga i materijalno 
tehničkih sredstava kojima Općina Sutivan 

(u daljnjem tekstu Općina) raspolaže u 
slučaju pojave ugroze i uspostava 
sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, 
odnosno jasne koordinacije djelovanja 
sustava. 

1.2. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite 
sudionici civilne zaštite su: 

          a) stožeri civilne zaštite 
          b) operativne snage vatrogastva 
          c) operativne snage Hrvatskog Crvenog 
križa 
          d) operativne snage Hrvatske gorske 
službe spašavanja 
          e) udruge 
          f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite 
          g) koordinatori na lokaciji 
          h) pravne osobe u sustavu civilne 
zaštite. 
 
1.3. Sudionici civilne zaštite na području 
Općine su: 

1. stožer civilne zaštite Općine, 
2. vatrogasna postrojba DVD-a Supetar, 
3. Bračko društvo Crvenog Križa  
4. postrojba i povjerenici civilne zaštite 

Općine, 

5. koordinatori na lokaciji, 
6. pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 
1.4. U cilju učinkovitog i racionalnog 
izvršavanja zadaća, Općina treba: 

- definirati resurse, 
- izvršitelje te 
- provesti usklađivanje djelovanja svih 

snaga 
 
 
 
 
 
 

2. Opremanje, osposobljavanje i 
usavršavanje operativnih snaga 
civilne zaštite 

Cilj: povećanje i unapređenje osposobljenosti i 
razvoj operativnih snaga za reagiranje u 
katastrofama i velikim nesrećama. Operativne 
snage sustava civilne zaštite na području 
Općine čine službe i pravne osoba koje su 
prikazane u točki 1.3. ove smjernice. 
 
a) Obveze stožera civilne zaštite Općine  
 
 Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i 
koordinativno tijelo za provođenje mjera i 
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja 
zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu 
informacija ranog upozoravanja o mogućnosti 
nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija 
plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom 
području, upravlja reagiranjem sustava civilne 
zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i 
predlaže donošenje odluke o prestanku 
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite. 
Članove stožera potrebno je educirati, 
osposobiti i uvježbati s ciljem izvršavanja 
svojih zadaća upravljanja i usklađivanja 
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i 
materijalnih resursa zajednice u slučaju 
neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće 
kako bi se spriječile, ublažile i otklonile 
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posljedice katastrofe i veće nesreće na 
području Općine. Edukacija će se provesti u 
suradnji s Područnim uredom Državne uprave 
za zaštitu i spašavanje u Splitu.  
 
Ocjenjuje se potrebnim redovito sazivati 
sjednice Stožera najmanje dva puta godišnje i 
to uoči protupožarne ljetne sezone postupajući 
po Programu aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za RH koji 
program redovito donosi vlada RH za svaku 
tekuću godinu kao i koncem godine uoči 
donošenja Proračuna Općine. 
 

 
b) Obveze dobrovoljne  vatrogasne 
postrojbe DVD- a Supetar 

 Vatrogasna djelatnost obuhvaća 
sudjelovanje vatrogasne zajednice sa svojim 
članicama u provedbi preventivnih mjera zaštite od 
požara i eksplozija, gašenju požara i spašavanju 
ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, 
pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 
situacijama te obavljanju i drugih poslova u 
nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama. 
 Broj, vrsta, opremljenost i veličina 
vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od 
požara na temelju Procjene ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija na području Općine koju 
donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. Plan je 
donesen na sjednici općinskog vijeća. 
 
Vatrogastvo je u Općini trenutno najjača, 
najbrojnija i najoperativnija snaga u 
sustavu civilne zaštite.  
 
Za unaprjeđenje sustava vatrogastva na 
prostoru Općine nužno je slijedeće: 

- Izvješće o stanju protupožarne zaštite na 
području Općine treba postati sastavni dio 
Izvješća o stanju civilne zaštite na području 
Općine.  

- Ukoliko je moguće uskladiti nabavku 
materijalno - tehničkih sredstava za 
vatrogasne postrojbe sa materijalno-
tehničkim ustrojem tima civilne zaštite, 
što bi doprinijelo racionalnom korištenju 
financijskih sredstava. 

- kontinuirano usklađivati Plan zaštite od 
požara Općine s postojećim stanjem, a 
najmanje jednom godišnje. 
Usklađivanje je potrebno provoditi u 
suradnji s Dobrovoljnim vatrogasnim 
društvom na području Općine. 

 

c) Udruge 

 Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od 
interesa su za sustav civilne zaštite (npr. 
kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, 
radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge 
tehničke djelatnosti), pričuvni su dio 
operativnih snaga sustava civilne 
zaštite koji je osposobljen za provođenje 
pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne 
zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju 
sposobnosti temeljnih operativnih snaga i 
specijalističkih i intervencijskih 
postrojbi civilne zaštite te se uključuju u 
provođenje mjera i aktivnosti sustava 
civilne zaštite sukladno odredbama 
ovog Zakona i planovima jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 
Udruge sa svojom organizacijom i stručnim 
znanjem svojih članova predstavljaju 
značajan potencijal i njihovo uključivanje u 
sustav civilne zaštite znatno doprinosi 
njegovoj kvaliteti i učinkovitosti. Članove 
udruga je potrebno uključiti u one 
segmente sustava civilne zaštite  obzirom 
na područje rada za koje su osnovani. 
Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen 
ustroj, poznati su im potencijali članova, u 
redovitoj djelatnosti okupljaju se oko 
zajedničkih ciljeva i imaju iskustva u 
organizaciji. Osim toga kod članova udruga 
prisutna je svijest o potrebi rada za 
zajedničko dobro, dakle može se očekivati 
njihovo dragovoljno uključivanje u sustav 
civilne zaštite.  
Općina je dužna definirati udruge s obzirom 
na članak 31. Zakona o sustavu civilne 
zaštite (NN 82/2015) 
 U cilju što kvalitetnijeg uključivanja 
udruga u sustav civilne zaštite u 
promatranom periodu potrebno je: 

- utvrditi postojeću materijalno-
tehničku opremljenost udruga, 

- prilikom popune postrojbe civilne 
zaštite pripadnicima, udrugama dati 
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mogućnost da predlože pripadnike iz 
svojih redova, 

- prilikom financiranja udruga, 
sredstva za financiranje usmjeriti na 
kupnju materijalno-tehničkih 
sredstava koja se nalaze u 
materijalno-tehničkom ustroja 
timova civilne zaštite.  

- financiranje udruga provesti 
temeljem dostavljenih Izvještaja o 
radu i Planova i programa rada. 

   
d) Postrojbe i povjerenici civilne zaštite 
Općine  

 Postrojba Civilne zaštite je posebni 
formacijski sustav za izvršavanje obimnijih i 
složenijih zadaća u civilnoj zaštiti 
stanovništva i materijalnih dobara od 
elementarnih nepogoda, nesreća, 
katastrofa i ratnih djelovanja, koje bi se 
upotrijebile, kada redovne snage, koje se u 
okviru svoje djelatnosti bave civilnom 
zaštitom, ne mogu udovoljiti obvezama 
spašavanja u novonastaloj situaciji. 

Ustroj i broj pripadnika postrojbe 
Civilne zaštite Općine određen je temeljem 
Procjene ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša. 
Sukladno navedenoj Procjeni potrebno je 
odlukom općinskog načelnika osnovati 
Postrojbu civilne zaštite. 

Za unapređenje postojećeg stanja u 
promatranom periodu potrebno je: 

- ustrojiti Postrojbu opće namjene civilne 
zaštite sukladno potrebama navedenih 
u Procjeni ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

- izvršiti popunu timova pripadnicima koji 
svojim znanjem, stručnim i 
organizacijskim sposobnostima mogu 
doprijeti kvalitetnom izvršavanju zadaća 
u civilnoj zaštiti, 

- utvrditi materijalno–tehnički ustroj tima i 
sustavno sredstvima općinskog 
proračuna financirati materijalno-
tehničko opremanje tima, 

- utvrditi da li u predpristupnim fondovima 
Europske unije postoje financijska 

sredstva, koja bi se mogu koristiti za 
opremanje postrojbi civilne zaštite, i 
ako postoje izraditi Program, 

- izvršiti obuku zapovjednih struktura 
tima na svim razinama upravljanja i 
zapovijedanja, 

- izvršiti obuku pripadnika tima, 
- najmanje jednom godišnje vršiti smotru 

tima i povjerenika civilne zaštite te 
provjeru mobilizacijske spremnosti, 

- organizirati pokazne vježbe. 
 

Povjerenici civilne zaštite dio su sustava 
civilne zaštite na području Općine čija je 
dužnost sudjelovati u organiziranju i 
provođenju mjera civilne zaštite utvrđenim 
planovima civilne zaštite te sukladno 
zapovijedima Stožera za civilnu  zaštitu. 

Broj povjerenika civilne zaštite 
Općine određen je temeljem Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša, a isti nisu 
imenovani od strane načelnika Općine. 

 
Za unapređenje postojećeg stanja u 

promatranom periodu potrebno je: 
- imenovati i rasporediti povjerenike 

civilne zaštite za vođenje civilne 
zaštite prema mjestu stanovanja u 
povjereništvima civilne zaštite po 
mjesnim odborima i dijelovima 
naselja 

- izvršiti obuku povjerenika civilne 
zaštite 

- najmanje jednom godišnje prilikom 
smotru tima civilne zaštite vršiti i 
smotru povjerenika civilne zaštite te 
provjeru mobilizacijske spremnosti, 

- organizirati pokazne vježbe. 
 
e) Koordinatori na lokaciji 
 
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu 
situaciju i njezine posljedice na terenu te u 
suradnji s nadležnim stožerom civilne 
zaštiteusklađuje djelovanje operativnih 
snaga sustava civilne zaštite. Koordinatora na 
lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog 
događaja, određuje načelnik stožera civilne 
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zaštite iz redova operativnih snaga sustava 
civilne zaštite. 
 
f) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 
 
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih 
nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito 
pravne osobe u većinskom vlasništvu 
Republike Hrvatske i pravne osobe koje su 
odlukom nadležnog središnjeg tijela državne 
uprave određene kao operativne 
snage sustava civilne zaštite od posebnog 
interesa na državnoj razini te pravne osobe 
koje su odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne 
i područne (regionalne) samouprave određene 
od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su 
u operativnim planovima izraditi plan o načinu 
organiziranja provedbe mjera i aktivnosti 
u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama 
ovog Zakona, posebnih propisa i njihovih općih 
akata.  

Predstavničko tijelo Općine nije donijelo odluku 
o određivanju pravnih osoba od interesa za 
sustav civilne zaštite sukladno članku 17. 
stavak 1 podstavak 3. Zakona o sustavu civilne 
zaštite NN 82/2015, ali je pripremilo prijedlog 
odluke i poslalo ga na dobijanje prethodne 
suglasnosti od nadležnog tijela. 
 

3. Provođenje pojedinih mjera 
civilne zaštite 

 
Cilj: izrada plana održavanja postojećih 
kapaciteta skloništa kojima Općina raspolaže u 
slučaju pojave ugroze, plan građenja novih 
skloništa unutar područja nadležnosti Općine 
te uspostavljanje i održavanje odgovarajućeg 
sustava uzbunjivanja građana 
 
    Uzbunjivanje 

 
 Uzbunjivanje stanovništva i informiranje 
o vrsti i razmjerima ugroze u nadležnosti je 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje 
Područnog ureda u Splitu, koji postupa 
sukladno Pravilniku o uzbunjivanju 
stanovništva. Iako Općina nema obveze u 
razvijanju ovog sustava, potrebno je osigurati 

informiranost o stanju sustava za uzbunjivanje 
na području Općine.  
 Slijedom rečenog, DUZS PU Split 
trebao kontinuirano izvještavati o stanju 
sustava uzbunjivanja i obavješćivanja na način 
da njihovo izvješće postane sastavni dio 
Izvješća o stanju civilne zaštite na području Općine. 

 Informiranost podrazumijeva analizu 
sustava na način da se: 

- utvrdi stupanj tehničke 
opremljenosti sustava na cijelom 
teritoriju Općine,  

- utvrde kritična mjesta gdje 
sustav uzbunjivanja nije u 
funkciji ili je u stanju koji ne 
omogućava pravovremeno 
upozoravanje stanovništva,  

- obavijesti o planiranim ulaganja 
u sustav u narednom periodu. 

 
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se 

okuplja veći broj ljudi (škole, vrtići, sportske 
dvorane, stadioni i sl.) dužni su:  

- uspostaviti i održavati odgovarajući 
sustav uzbunjivanja građana,  

- povezati sustav sa Županijskim 
centrom 112 Split.  

 

4. Izvršavanje zadaća Općine u 
mjerama zaštite od požara 

Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite. 
 

- Program aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku donosi Vlada 
Republike Hrvatske svaku godinu. 
Izvršiti razradu prema zadaćama koje 
će za 2016.godinu donijeti Vlada 
Republike Hrvatske. 

- Zbog pokrivenosti dijela teritorija 
šumom, posvetit će se pažnja 
ustrojavanju motriteljsko dojavne službe 
iz članka 4. Pravilnika o zaštiti šuma od 
požara (Narodne novine broj 26/03). 
Zbog usklađivanja ove potrebe s 
financijskim mogućnostima Općine, 
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potrebno je donijeti Plan motriteljsko-
dojavne službe za 2017. Obveza 
Općine, sukladno citiranom članku, je 
ustrojavanje ove službe za područja 
pod šumama (i šumskom zemljištu) 
koje su u vlasništvu fizičkih osoba. 
Međutim, kako sastavni dio teritorija 
čine šume i šumsko zemljište kojima 
gospodare i njima upravljaju pravne 
osobe temeljem posebnih propisa, 
nastaviti će se praksom određivanja 
DVD-a Supetar izvršiteljem poslova 
motriteljsko-dojavne službe za čitav 
teritorij Općine. 

 
 

5.  Zaštita okoliša 
 
Cilj: odrednice i usmjerenja za dugoročno 
upravljanje okolišem 
 
 Nacionalna strategija zaštite okoliša i 
Nacionalni plan djelovanja na okoliš doneseni su u 
travnju 2002. godine, čime su date odrednice i 
usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem u 
skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i 
kulturnim razvojem, kao i osnove za usklađivanje 
gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih, 
organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite 
okoliša.  

  Sukladno Uredbi o sprečavanju 
velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 
044/14), utvrđena je obveza izvještavanja 
gospodarskih subjekata o činjenici proizvodnje, 
skladištenja, prerade, rukovanja, prijevoza i 
skupljanja opasnih tvari. Agencija za zaštitu 
okoliša Republike Hrvatske formirala je registar 
rizičnih i potencijalno rizičnih postrojenja iz 
kojega su vidljivi gospodarski subjekti na 
prostoru Općine koji proizvode, skladište, 
prerađuju, rukuju, prijevoze ili skupljaju opasne 
tvari. 

 
Da li naznačene pravne osobe podliježu 
Seveso direktivi biti će definirano sukladno: 
 

1. Direktivi vijeća 96/82/EZ od 9.prosinca 
1996. o kontroli opasnosti od velikih 
nesreća koje uključuju opasne tvari, 

Službeni list L 010, 14. Siječnja 1997. 
Str. 13-33 

2. Direktivi 2003/105/EC Europskog 
parlamenta i vijeća od 16. Prosinca 
2003. kojom se mijenja i dopunjava 
Direktiva Vijeća 96/82/EZ o kontroli 
opasnih tvari od velikih nesreća u koje 
su uključene opasne tvari. 

  
Uz donošenje Plana civilne zaštite Općine 

u koji će biti uključene mjere i postupci 
postupanja u slučajevima tehničko-tehnoloških 
nesreća u gospodarskim subjektima i prometu 
potrebno je:  

- sustavno pratiti kakvoću zraka i voda .  
- u suradnji sa Eko-stožerom razvijati 

snage i planirati akcije;  
- razvijati i njegovati suradnju sa 

nevladinim udrugama iz područja 
zaštite okoliša koje djeluju na području 
Općine. 
 
 

6. Edukacija stanovništva na 
području civilne zaštite 

 
Cilj: informiranje stanovništva s ciljem 

edukacije o pravilnom postupanju u 
slučaju katastrofa i velikih nesreća  

 
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko 

koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim 
situacijama različito reagiraju, pojedinci su 
skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna 
kako pravilno reagirati, što ponekad može imati 
kobne posljedice.  

U pravcu postizanja pravilnog 
postupanja i smanjenja štete potrebno je 
konstantno educirati stanovništvo na slijedeći 
način:  

- provođenje informiranja građana putem 
sredstava javnog informiranja , 

- prema postojećem kalendaru 
obilježavanje svih datuma od značaja 
za civilnu zaštitu, 

- prezentacije rada redovnih snaga 
civilne zaštite,  
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- uvrštavanjem na web stranicu Općine 
dijelove Plana civilne zaštite, korisnih 
za informiranje građana o načinu 
ponašanja u kriznim situacijama, kao i 
sve ostale informacije koje će doprinijeti 
osjećaju sigurnosti građana u 
funkcioniranje cjelokupnog sustava 
civilne zaštite. 

 
Suradnja na polju civilne zaštite  
 
Cilj: uspostavljanje kontakata te suradnja na 

polju civilne zaštite sa susjednim 
jedinicama lokalne samouprave 

 
Suradnja na polju civilne zaštite ima za cilj 

razmjenu iskustava, podataka, znanja i vještina 
sa odgovarajućim institucijama civilne zaštite 
iste razine.  
 

U tom smislu potrebno je u promatranom 
razdoblju: 

- uspostaviti kontakte sa susjednim 
gradovima i općinama, budući da se 
sustav civilne zaštite u kriznim 
situacijama, među ostalima, temelji na 
načelu solidarnosti u pružanju pomoći,  

 
7. Financiranje sustava civilne 

zaštite 
 
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito 
djelovanje sustava civilne zaštite. 
 

Sukladno Zakonu o sustavu civilne 
zaštite potrebno je utvrditi izvore i način 
financiranja sustava civilne zaštite na 
području Općine. U Proračun je potrebno 
ugraditi sredstva za financiranje sustava 
civilne zaštite imajući u vidu odredbe 
Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbe 
posebnih propisa. 
Ova sredstva će se u Proračunu planirati 
analitički – prema segmentima sustava 
civilne zaštite. 
Kroz financiranje sustava civilne zaštite 
potrebno je postići racionalno, funkcionalno 
i učinkovito djelovanje sustava civilne 
zaštite. 

Slijedom rečenog potrebno je osigurati 
financijska sredstva za: 

- zapovjedništvo i postrojbu 
vatrogastva imajući u vidu odredbe 
Zakona o vatrogastvu, 

- postrojbu civilne zaštite (opremanje i 
osposobljavanje), 

- službe i pravne osoba koje se 
civilnom zaštitom bave u okviru 
svoje redovne djelatnosti,  

- udruge koje se bave civilnom 
zaštitom temeljem posebnih propisa 
na području (Gorska služba 
spašavanja i dr.)  

- ostalih udruga od interesa za civilnu 
zaštitu, 

- unapređenje sustava civilne zaštite 
(edukacija, intelektualne usluge, 
promidžba, vježbe), 

- naknade mobiliziranim pripadnicima 
timova civilne zaštite, 

- naknade za privremeno oduzete 
pokretnine radi provođenja mjera 
civilne zaštite. 
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8.  Zaključak 
 
  Jedino razvijen i usklađen sustav civilne 
zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike 
prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti 
živote građana i uništiti stečena materijalna 
dobra. Dobra povezanost svih subjekata civilne 
zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti, ali 
doprinosi i racionalnom trošenju financijskih 
sredstava iz proračuna.  

Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i 
rokovima izvršavanja očekuje se da će Općina 
na kraju planiranog razdoblja imati : 

- završene sve aktivnosti oko izrade 
planskih dokumenata Općine, 

- završene sve aktivnosti oko izrade 
planskih dokumenata Službi i pravnih 
osoba koje se civilnom zaštitom bave u 
okviru svoje redovne djelatnosti, 

- formiranu postrojbu civilne zaštite, 
- imenovane povjerenike civilne zaštite te 

voditelje skloništa 
- djelomično popunjenu postrojbu 

materijalno-tehničkim sredstvima, 
- educirane sve strukture upravljanja i 

zapovijedanja i izvršenja. 
- educirane povjerenike i pripadnike 

postrojbe civilne zaštite te 
- višu razinu informiranosti građana 

Općine o sustavu civilne zaštite, a 
samim time i veće povjerenje u sustav. 

 
 
KIasa:810-01/17-01/0006 

Ur. broj:2104/08-01/1-17-0001 

Sutivan, 19. travnja 2017. godine       

Predsjednik općinskog vijeća 
Općine Sutivan 
                                                                                          
Bartul Lukšić 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 1. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 
082/2015), članka 31. Statuta Općine Sutivan 
(„Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.7/13, 
2/14 i 6/14),  Općinsko vijeće na 35. sjednici 
održanoj dana 19. travnja 2017. godine, donosi 

 
ANALIZU STANJA 
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU 
OPĆINE SUTIVAN U 2017. GODINI 

I. UVOD 

Sustav civilne zaštite je oblik 
pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne 
zaštite u reagiranju na katastrofe i velike 
nesreće te ustrojavanja, pripremanja i 
sudjelovanja operativnih snaga civilne zaštite u 
prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju 
mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, u okviru svojih prava i obveza 
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, 
planiraju, organiziraju, financiraju i provode 
civilnu zaštitu.  

          Člankom 17. Zakona o sustavu civilne 
zaštite (N.N. br. 082/2015) definirano je da 
predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela 
jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, izvršava sljedeće zadaće: 
– u postupku donošenja proračuna razmatra i 
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice 
za organizaciju i razvoj sustava koje se 
razmatraju i usvajaju svake četiri godine, 
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća, 
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite, 
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne 
zaštite, 
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje 
odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu 
solidarnosti. 

II. STANJE SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE 

Sustav civilne zaštite na području Općine 
organizira se i provodi sukladno: 

- Zakonu o civilnoj zaštiti (NN 082/2015) 
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- Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04 – 
pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09) 

- Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakonu o zaštiti od elementarnih 

nepogoda, osim odredbi članaka 14., 
21., 22. i 23 (NN 73/97 i 174/04)) 

- Zakonu o poljoprivrednom zemljištu 
(NN 039/2013) 
te podzakonskim propisima donesenim 
na temelju navedenih zakona. 

Na temelju tih zakona i podzakonskih propisa 
Općina je izradila, donijela i provodila slijedeće 
akte iz područja civilne zaštite: 

1. Općinsko vijeće donijelo je Procjenu 
ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija  
 

2. Plan zaštite od požara i tehnoloških 
eksplozija Općine Sutivan  

 
3. Općinsko vijeće ove godine  donijelo je 

Odluku o izradi zajedničke  Procjene 
ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za područje Grada Supetra, i 
Općina Sutivana, Postira i Nerežišća  

 
4. Općina Sutivan zaključila je za 2017. 

godinu Sporazum o protupožarnoj 
zaštiti na području Općine Sutivan sa 
DVD Supetar  

 
5. Općina Sutivan donijela je Plan 

motrenja, čuvanja i ophodnje na 
otvorenom prostoru za koji prijeti 
povećana opasnost od nastajanja i 
širenja požara za 2017. godinu  

 
6. Procjenu ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
od katastrofa i velikih nesreća za 
područje Općine Sutivan  

 
7. Nije donijela Odluku o osnivanju 

Stožera civilne zaštite, jer se čekaju 
lokalni izbori, ali ima osnovan Stožer 
zaštite i spašavanja   

 
8. Plan pozivanja Stožera civilne zaštite 

bit će napravljen nakon imenovanja 

Stožera civilne zaštite  
 

9. Odluku o osnivanju postrojbe opće 
namjene Općine koja će se uskladiti sa 
zakonom  
 

10. Vježbu sustava civilne zaštite 
organizirat će nakon izbora 

 
Općina je kroz proteklu godinu uredno i  
financirala troškove civilne zaštite. 

 
III. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

1. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE 
ZAŠTITE 

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 
Pravilnikom o mobilizaciji, uvjetima i načinu 

rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 069/2016) određeno je da se Stožer 
civilne zaštite osniva u svakoj jedinici lokalne 
samouprave, a sukladno članku 23. stavku 1. 
Zakona o sustavu civilne zaštite članove 
Stožera imenuje predstavničko tijelo jedinica 
lokalne samouprave.  

Općinsko Vijeće na prvoj sjednici, nakon 
konstituiranja novog Vijeća donijet će Odluku  
o osnivanju i imenovanju članova Stožera 
civilne zaštite u slijedećem sastavu: 

–  načelnik stožera, 
– predstavnik  DVD-a, 
– komunalni redar – član, 
– predstavnik Područnog ureda Split– 

član, 
–  liječnik – član, 
– djelatnik PP Supetar – član, 
 

Stožer civilne zaštite osnovat će se za 
upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih 
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa 
zajednice u slučaju neposredne prijetnje, 
katastrofe i velike nesreće s ciljem 
sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja 
posljedica katastrofe i velike nesreće. 

Donijet će se i Plan pozivanja i aktiviranja 
stožera civilne zaštite Općine Sutivan na 
temelju Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i 
načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite (NN 069/2016). 
 

1.2. POSTROJBA OPĆE NAMJENE 
I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  
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 Postrojba opće namjene civilne zaštite 
na području Općine osnovana je odlukom 
Općinskog načelnika, u skladu s usvojenom 
Procjenom ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za 
područje Općine. Popunjavanje iste provodi se 
u skladu s Pravilnikom o ustroju, popuni i 
opremanju postrojbi zaštite i spašavanja i 
postrojbi za uzbunjivanje (NN 111/07), a u 
suradnji s Područnim uredom za civilnu zaštitu 
i – Split  te Područnim uredom za poslove 
obrane – Split. 

2. VATROGASTVO 

 Na području Općine zaštita od požara 
osigurana je preko DVD Supetar sa kojim je 
zaključen Sporazum o pružanje ove usluge. 
Dobrovoljno vatrogasno društvo efikasno je 
obavilo svoje zadatke u 2016. god. što je 
rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne 
zaštite na području Općine. 
Vatrogastvo Općine je po stručnosti, 
opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, 
najkvalitetnija postojeća operativna i 
organizirana snaga civilne zaštite i njen 
glavni nositelj na ovom području, stoga je 
kroz posebne proračunske stavke 
predvidjena  financijska sredstva za 
vatrogastvo za 2017. uz neophodna 
procijenjena uvećanja sukladno propisima, 
strukovnim zahtjevima i funkcionalnim 
potrebama. Proračunska bi sredstva, 
zajedno s ostalim prihodima DVD-a, trebala 
biti dostatna za financiranje godišnjih 
potreba DVD-a, uključujući i provođenje 
Plana motrenja i čuvanja i ophodnje 
građevina i površina otvorenog prostora za 
koje prijeti povećana opasnost od 
nastajanja i širenja požara. 
3. UDRUGE  

 
 Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od 
interesa su za sustav civilne zaštite (npr. 
kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, 
radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge 
tehničke djelatnosti), pričuvni su dio 
operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je 
osposobljen za provođenje pojedinih mjera i 
aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim 
sposobnostima nadopunjuju sposobnosti 
temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i 
intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se 
uključuju u provođenje mjera i aktivnosti 
sustava civilne zaštite sukladno odredbama 

Zakona i planovima jedinica lokalne 
samouprave. Na području općine nema takvih 
udruga. 

4. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU 
CIVILNE ZAŠTITE 

 U slučaju prijetnje, nastanka i 
posljedica velikih nesreća i katastrofa 
pravne osobe, osobito pravne osobe u 
većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i 
pravne osobe koje su odlukom nadležnog 
središnjeg tijela državne uprave određene 
kao operativne snage sustava civilne 
zaštite od posebnog interesa na državnoj 
razini te pravne osobe koje su odlukama 
izvršnih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave određene od 
interesa za sustav civilne zaštite, dužne su 
u operativnim planovima izraditi plan o 
načinu organiziranja provedbe mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno 
odredbama ovog Zakona, posebnih propisa 
i njihovih općih akata. 
Općina Sutivan uputila je DUSZ prijedlog 
Odluke o određivanju pravnih osoba od 
posebnog interesa za sustav civilne zaštite 
sukladno članku 17. Stavak 1. Podstavak 
3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 
br.82/15). 

IV. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE 
ZAŠTITE 

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 
br.082/2015) definirao je obavezu izrade 
Procjene rizika od katastrofa i  Planova civilne 
zaštite za područja Jedinica lokalne 
samouprave. Čelnik Državne uprave donio je 
pravilnik o smjernicama za izradu procjena 
rizika od katastrofa za područje Republike 
Hrvatske i jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave dužne su 
usvojiti procjenu rizika od velikih nesreća i plan 
djelovanja civilne zaštite do kraja ožujka 2018 
godine. 

Procjene ugroženosti i planovi civilne 
zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave doneseni na temelju Zakona o 
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, br. 
174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) ostaju na 
snazi do donošenja gore navedenih procjena i 
planova 

Građani su također upoznati o uvođenju i 
značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 
112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se 
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okuplja veći broj ljudi o postavljanju na 
vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti 
o novim znakovima za uzbunjivanje. 

 
V. ZAKLJUČAK 

   
Na temelju analize stanja sustava 

civilne zaštite na području Općine može se 
zaključiti sljedeće: 

1. Stanje protupožarne zaštite 
ocjenjuje se zadovoljavajućim 

2. Iz analize je vidljivo da je općinskim 
aktima još nisu regulirani svi 
segmenti sustava civilne zaštite 
potrebni za njegovo učinkovito 
djelovanje 

3. Smjernicama za razvoj i 
organizaciju sustava civilne zaštite 
Općine potrebno je utvrditi 
aktivnosti, pravce djelovanja i 
financijska sredstva s ciljem 
njegovog što kvalitetnijeg razvoja. 

 
KIasa:810-01/17-01/0005 

Ur. broj:2104/08-01/1-17-0001 
Sutivan, 19. travnja 2017. godine                                                        

                                                                                      
Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                   
Bartul Lukšić 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan  
("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13 I 
2/14 I 6/14), Općinsko vijeće Općine Sutivan na 
svojoj 35. sjednici, održanoj dana 19. travnja 
2017. godine, donijelo je  
 
 
 
 

O D L U K U O D L U K U O D L U K U O D L U K U     
o o o o zatvaranju Rive za zatvaranju Rive za zatvaranju Rive za zatvaranju Rive za vozila na motorni pogonvozila na motorni pogonvozila na motorni pogonvozila na motorni pogon    

    
    
    

Članak 1. Članak 1. Članak 1. Članak 1.     
 
Turistička zajednica Općine Sutivan podnijela je 
zamolbu Općinskom vijeću Općine Sutivan za 
zatvaranje Rive počev od 22.travnja 2017. 
godine  sa obrazloženjem da se na taj dan 

obilježava  Dan planeta Zemlje, a da bi trebao 
trajati do 01.11.2017. godine. 
 

Članak 2.Članak 2.Članak 2.Članak 2.    
. 
Općinsko vijeće Općine Sutivan  razmatrajuću 
molbu Turističke zajednice, i uvažavajući 
navedene  razloge dozvoljava da se na Rivi 
zatvori  promet vozila na motorni pogon, počev od 
27. travnja 2017. godine pa do 15.10.2017. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a objavit će se u “Službenom glasniku Općine 
Sutivan”. 
 
Klasa:340-01/17-01/0007 
Urbroj: 2104/08-01-01-17-0002 
Sutivan,19. travnja  2017.                                                    
 
PREDSJEDNIK    
                                                                                           
OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                
Bartul  Lukšić 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan  
("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13 I 
2/14 I 6/14), Općinsko vijeće Općine Sutivan na 
svojoj 35. sjednici, održanoj dana 19. travnja 
2017. godine, donijelo je  
 
 
 

O D L U K U O D L U K U O D L U K U O D L U K U     
 

o o o o davanju novčane davanju novčane davanju novčane davanju novčane pomoćipomoćipomoćipomoći    
    
    
    

Članak 1. Članak 1. Članak 1. Članak 1.     
 
Općinsko vijeće Općine Sutivan odlučilo je, 
temeljem zamolbe Udruge dragovoljaca, za 
davanje novčane pomoći, da se Udrugi 
dragovoljaca Domovinskog rata RH – Brač 
dodijeli novčana pomoć u visini od 2.000,00 kn.2.000,00 kn.2.000,00 kn.2.000,00 kn.    
    

Članak 2.Članak 2.Članak 2.Članak 2.    
. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a objavit će se u “Službenom glasniku Općine 
Sutivan”. 
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Klasa:340-01/17-01/0007 
Urbroj: 2104/08-01-01-17-0002 
Sutivan,19. travnja  2017.                                                     
PREDSJEDNIK    
                                                                                           
OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                
Bartul  Lukšić 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan  
("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13 I 
2/14 I 6/14),  Općinsko vijeće Općine Sutivan na 
svojoj 35. sjednici, održanoj dana 19. travnja 
2017. godine, donijelo je  
 
 
 
 

O D L U K U O D L U K U O D L U K U O D L U K U     
o o o o kompenzaciji kompenzaciji kompenzaciji kompenzaciji međusobnih dugovanjameđusobnih dugovanjameđusobnih dugovanjameđusobnih dugovanja    

    
    
    

Članak 1. Članak 1. Članak 1. Članak 1.     
 
Općinsko vijeće Općine Sutivan konstatira da 
Asja Smolčić Bubalo s osnova komunalnog 
doprinosa duguje iznos od 48.687,78 kn, a 
Općina Sutivan s osnova proširenja puta na  
čest.zem.2125/14 k.o.Sutivan u vlasništvu Asje 
Bubalo Smolčić iznos od 49.350,00 kn temeljem 
vještva sudskog vještaka za geodeziju Zvonimira 
Rubića iz Splita , te Očevidnog izvješća i stručnog 
mišljenja Darka Smodlake, stalnog stručnog 
sudskog vještaka za graditeljstvo. 
 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

Članak 2.Članak 2.Članak 2.Članak 2.    
. 
Općinsko vijeće Općine Sutivan konstatira da su 
oba dugovanja postala dospjela te dozvoljava 
kompenzaciju dugovanja. 
 

Članak 3. 
 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a objavit će se u “Službenom glasniku Općine 
Sutivan”. 
 
Klasa:340-01/17-01/0007 
Urbroj: 2104/08-01-01-17-0002 
Sutivan,19. travnja  2017.                                                    
PREDSJEDNIK    
                                                                                           
OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                
Bartul  Lukšić 
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