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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  Lukši ć 

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 


