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Na temelju članka 32. Statuta Općine
Sutivan ("Službeni glasnik Općine Sutivan",
broj 7/13, 2/14 i 6/14), i članka 23. i 25. .
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sutivan
("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj
2/14), Općinsko vijeće Općine Sutivan na
svojoj 18.
sjednici, održanoj dana 24,
travnja 2015. godine, donijelo je

24.TRAVNJA 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Matko Radolfi
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne novine“ br.33/01, 60/01, 129/07,
125/08, i 36/09) članka 8. I 9. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ( «Narodne
novine» br.36/95, 70/97,109/95 – Uredba,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 –
pročišćen tekst, 82/04, 110/04 – Uredba,
178/04 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine
Sutivan ( «Službeni glasnik Općine Sutivan»
br.7/13, 2/14 i 6/14) Općinsko vijeće Općine
Sutivan na 18. sjednici, održanoj 24. travnja
2015. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA MANDATNE
KOMISIJE O PRESTANKU MANDATA
VANJE IVANOVIĆ, ČLANICE OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE SUTIVAN I
IMENOVANJU BERISLAVA LUKŠIĆA ZA
NJENOG ZAMJENIKA
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Sutivan prihvaća
Izvješće Mandatne komisije i utvrđuje i
verificira
prestanak mandata, odnosno
prestanak
dužnosti članice Općinskog
vijeća Općine Sutivan, VANJI IVANOVIĆ i
aktiviranje mandata, odnosno članstva
njenog zamjenika, BERISLAVA LUKŠIĆA,
sa kandidacijske liste grupe birača na
lokalnim izborima, održanim 19. svibnja
2013. godine.

ODLUKU
O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA
OPĆINE SUTIVAN
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Vlastiti
pogon Općine Sutivan ( u daljnjem
tekstu:Vlastiti
pogon),
za
obavljanje
komunalnih djelatnosti, te se određuje
njegovo ustrojstvo i način rada.

Članak 2.
Berislav Lukšić počinje sa obnašanjem
dužnosti člana Općinskog vijeća od 24.
travnja 2015. godine.
Članak 3.

II. Poslovi Vlastitog pogona

Vanja Ivanović prestaje obnašati dužnost
članice Općinskog vijeća sa 24. travnja
2015. godine.

Članak 2.
Vlastiti pogon obavlja komunalne
djelatnosti upravljanja i održavanja javnih
površina i upravljanja i održavanja groblja na
području Općine Sutivan, a naročito:

Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Sutivan».

-

Klasa: 021-05/15-01/0004
Urbroj: 2104/08-01-01-15-0002
Sutivan,24. travnja 2015.
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čišćenje prometnica u naselju,
održavanje zelenih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta na
području cijele općine;
upravljanje tržnicom na malo u mjestu
Sutivan;
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Upravitelj Vlastitog pogona organizira i vodi
rad vlastitog pogona, odgovara načelniku za
materijalno poslovanje kao i za zakonitost
rada vlastitog pogona.

održavanje groblja i obavljanje
pogrebnih poslova na groblju u
Sutivanu, te ukop pokojnika;
plakatiranje i prigodno
uređenje
mjesta (Božić i Nova godina);
čišćenje plaža i uređenje mjesta pred
turističku sezonu, skupa sa TZ
Općine Sutivan;
kao i druge poslove vezane za
komunalnu djelatnost a sukladno
zakonskim propisima.

Članak 6.
Vlastiti pogon predlaže mjere i radnje za
poboljšanje
stanja
u
komunalnim
djelatnostima koje su mu povjerene na
obavljanje.

III. Način rada i upravljanja

IV. Odgovornost Vlastitog pogona

Članak 3.

Članak 7.

Unutarnji ustroj, način rada i
upravljanja Vlastitim pogonom utvrđuje se
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i
poslovanju Vlastitog pogona, kojega donosi
načelnik.

Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju
poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad
odgovara načelniku Općine Sutivan i
Općinskom vijeću Općine
Sutivan, za
osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanja
komunalne djelatnosti koje su mu povjerene
na obavljanje, te za održavanje komunalnih
objekata i uređaja koji služe u svrhu
obavljanja tih komunalnih djelatnosti u stanju
funkcionalne sposobnosti.

Članak 4.
Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe.
Vlastiti pogon se osniva kao jedinstvena
ustrojbena
jedinica
bez
posebnih
organizacijskih jedinica.
Unutarnje ustrojstvo, način rada i upravljanja
Vlastitim pogonom utvrđuje se Pravilnikom o
poslovanju Vlastitog pogona kojeg donosi
načelnik.

V. Sredstva za rad
Članak 8.
Materijalna sredstva za početak rada
Vlastitog pogona, i to sredstva za rad
djelatnika, poslovne prostorije i opremu
osigurava Općina Sutivan iz sredstava
Proračuna.

Članak. 5.
Radom Vlastitog pogona rukovodi upravitelj
Vlastitog pogona.

Sredstva
za
obavljanje
komunalnih
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, koje
obavlja Vlastiti pogon, uključujući nabavu
potrebne opreme
i njeno održavanje
osiguravaju se u Proračunu Općine Sutivan:
- iz sredstava komunalne naknade, a na
osnovi potreba iskazanih Programom
održavanje komunalne infrastrukture za
navedene komunalne djelatnosti za tekuću
godinu,
- sredstava grobne naknade i
- drugih izvora po posebnim propisima.

Upravitelja Vlastitog pogona imenuje i
razrješava načelnik Općine Sutivan na
osnovi provedenog javnog natječaja.
Upravitelj pogona:donosi i potpisuje akte
poslovanja koji proizlaze iz redovnog
obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka
2. ove Odluke.
Odgovoran je za rad Vlastitog pogona, za
materijalno poslovanje i za zakonitost rada
vlastitog pogona.

Način rada

Uvjeti za imenovanje upravitelja su najmanje
srednja stručna sprema.
2
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dužan donijeti u roku od 15 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke.

Akti poslovanja Vlastitiog pogona su
Godišnji plan i program rada Vlastitog
pogona, Izvješće o izvršenju Godišnjeg
plana i programa rada, naredbe, preporuke
mišljenja, periodični izvještaji, obračuni i sl.

Do imenovanja upravitelja Vlastitog pogona
poslove upravitelja Vlastitog pogona obavlja
načelnik ili osoba koju on za to pismeno
ovlasti.

Članak 10.
Izdaci Vlastitog pogona evidentiraju se u
Proračunu Općine Sutivan.
Financijsko, materijalno i računovodstveno
poslovanje za potrebe Vlastitog pogona
obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 16.
Općinsko vijeće Općine Sutivan svojom
odlukom ukida Vlastiti pogon.
U slučaju ukidanja Vlastitog pogona Općina
Sutivan preuzima svu imovinu, kao i sva
prava i obveze Vlastitog pogona.

Članak 11.
Vlastiti pogon iskazuje učinak poslovanja
sukladno
važećim
financijskoračunovodstvenim propisima
odnosono
Zakonu o proračunu.

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Općine
Sutivan».

Članak 12.
Vlastiti pogon podnosi načelniku godišnje
izvješće o iskazanom učinku poslovanja.

KLASA:021-05/15-01/0004
URBROJ:2104/08-01-01-15-0001
Sutivan, 24. travnja 2015

Članak 13.
Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju
poslova iz svog djelokruga rada.

PREDSJEDNIK

U obavljanju poslova iz svoga djelokruga
rada Vlastiti pogon dužan je osigurati trajno i
kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti
te održavati komunalne objekte i uređaje koji
služe u svrhu obavljanja djelatnosti u stanju
funkcionalne sposobnosti.

OPĆINSKOG VIJEĆA
Matko Radolfi
Na temelju članka 32. Statuta Općine
Sutivan ("Službeni glasnik Općine Sutivan",
broj 7/13 I 2/14), Općinsko vijeće Općine
Sutivan na svojoj 18. sjednici, održanoj dana
24. travnja 2015. godine, donijelo je

Članak 14.
Nadzor nad radom i poslovanjem Vlastitog
pogona vrši Jedinstveni upravni odjel i
načelnik Općine Sutivan.
U obavljanju nadzora JUO i načelnik
poduzimaju potrebne mjere i radnje u skladu
sa zakonom i općim aktima Općine Sutivan.

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o
postupku otkupa zemljišta
za realizaciju izgradnje cesta prema
važećim UPU-ima u građevinskom
obuhvatu Općine Sutivan

VI. Prijelazne i završne odredbe
Članak 15.
Pravilnik
o
unutarnjem
ustrojstvu
i
poslovanju Vlastitog pogona načelnik je

Članak 1.
3
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Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka
o postupku otkupa zemljišta za realizaciju
izgradnje cesta prema važećim UPU-ima u
građevinskom obuhvatu Općine Sutivan,
KLASA:350-01/12-01/0006,
URBROJ:2104/08-01-01-12-0001, koju je
Općinsko vijeće Općine Sutivan donijelo 22.
Ožujka 2012. Godine.

24.TRAVNJA 2015.

NA PODRUČJU OPĆINE SUTIVAN, ZA
2015. GODINU
Sustav zaštite i spašavanja je oblik
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i
velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i
spašavanja u prevenciji, reagiranju na
katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i
posljedica katastrofa.

Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Sutivan utvrdilo je
štetnost Odluke iz članka 1. Ove Odluke, jer
je njome propisano da će se dogovorena
cijena zemljišta između Općine Sutivan i
vlasnika zemlje priznati kroz budući
komunalni doprinos i kompenzirati u
postupku ishođenja dozvole za gradnju i
izdavanju rješenja o komunalnom doprinosu.

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
definirano je da Općinsko vijeće jednom
godišnje razmatra i analizira stanje sustava
zaštite i spašavanja.
Sukladno gore navedenom izvršena je
analiza stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Sutivan od strane
Općinskog vijeća.

Članak 3.

Općinsko vijeće, razmatrajući trenutno
stanje sustava zaštite i spašavanja na
utvrdilo je
području Općine Sutivan,
slijedeće činjenice:

Ova Odluka
stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Sutivan".
Klasa: 350-01/15-01/0004
Urbroj: 2104/08-01/1-15-0002
Sutivan, 24. travnja 2015.

1. Općinsko vijeće Općine Sutivan
utvrdilo je da je na svojoj 15. sjednici,
održanoj 09. studenoga 2014. godine
usvojilo
Procjenu
ugroženosti
stanovništva I materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od opasnosti,
nastanka i posljedica katastrofa i
velikih nesreća za područje Općine
Sutivan izrađenu od ovlaštene Tvrtke
Alfaatest, d.o.o. iz Splita iz kolovoza
2014. godine zbog naloga inspektora
po izvršenoj inspekcijskoj kontroli 28.
studenoga 2013. godine, kojom je
Općini Sutivan naloženo uskladiti i
doraditi
Procjenu
ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od opasnosti,
nastanka i posljedica katastrofa i
velikih nesreća na području Općine
Sutivan.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Matko Radolfi
Na osnovi odredbe članka 28. Stavka 1.
Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ br.174/04 i 79/07) i članka 86.
Zakona o lokalnoj i poručnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br.33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
Općinsko vijeće Općine Sutivan, dana 24.
travnja 2015. godine, razmatrajući stanje
sustava zaštite i spašavanja, donijelo je
slijedeću

2. Također je naloženo donijeti Izmjene
i dopune Plan zaštite i spašavanja i
Plana civilne zaštite Općine Sutivan,
kao i popuniti, opremiti i osposobiti

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
4
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postrojbu
civilne
zaštite
opće
namjene za područje Općine Sutivan.

namjene Općine Sutivan i poništilo
predhodni raspored.

3. Općinsko vijeće Općine Sutivan
zaključilo je sa ALFA ATEST, d.o.o. iz
Splita ugovor o izradi Plana zaštite i
spašavanja kao i Plan civilne zaštite u
Općini sutivan.

10. Načelnik je imenovao povjerenika i
poništeno je predhodno imenovanje
povjerenika.
je
donio
11. Načelnik
imenovanju teklića.

4. Tvrtka ALFA ATEST, d.o.o. iz Splita
izradila je Plan pa je Općinsko vijeće
na 15. Sjednici, održanoj 09.
Studenoga 2014. Godine donijelo
Odluku o donošenju Plana zaštite i
spašavanja i Plan civilne zaštite
Općine Sutivan.

Odluku

o

12. Za potrebe zaštite i spašavanja i
protupožarnu zaštitu u 2014. godini
planirano je 10.000,00 za zaštitu i
spašavanje
i
110.000,00
za
protupožarnu zaštitu.
13. Općina Sutivan nema DVD, stoga kao
i svake godine
zaključila je
Sporazum sa DVD Supetrom o
pokrivanju Sutivana protupožarnom
zaštitom.

5. Općinsko vijeće Općine Sutivan
usvojilo je, na svojoj 12. Sjednici,
održanoj 17. Lipnja 2014. godine
Procjenu ugroženosti od požara i
tehnoloških
eksplozija
(revizija)
Općine Sutivan.

14. Sa Hrvatskom gorskom službom
spašavanja, stanicom Split zaključen
je Sporazum o o sufinanciranju ove
Službe.

6. Općinsko vijeće Općine
Sutivan
donijelo je, na temelju Procjene,na
svojoj 12. Sjednici, održanoj 17.
Lipnja 2014. Godine Plan zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija.

15. Službe i pravne osobe koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru
redovne
djelatnosti
predstavljaju
okosnicu sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Sutivan.

7. Općinsko vijeće Općine Sutivan
imenovalo je novi Stožer zaštite i
spašavanja svojom Odlukom o
osnivanju
Stožera
zaštite
I
spašavanja
Općine
Sutivan,
klasa:011-01/13-01/0004,
urbroj:2104/08-01-01-13-0001, od 09.
srpnja 2013. godine, zbog promjene
načelnika i zamjenika načelnika na
izborima za lokalnu samoupravu.

16. Mora se naglasiti uloga i aktivnosti
prilikom angažiranja na poslovima
zaštite i spašavanja kao što je Crveni
križ, DVD, Udruge građana, Gorske
službe spašavanja, sl. kada je u
pitanju zaštita i spašavanje na
području Općine Sutivan.
17. Konstatira se da na području Općine
Sutivan 14.07.2011. godine izbio
požar katastrofalnih razmjera, te je
Župan Splitsko-dalmatinske županije
proglasio
elementarnu nepogodu
izazvanu požarom. Općina Sutivan,
zajedno sa ostalim opožarenim
općinama, uputila je zamolbu Vladi
RH za dodjelu financijskih sredstava
za uređenje, proširenje i probijanje
poljskih putova.
Od
tada svake godine se uredi,
proširi i probije više poljskih putova

8. Općinski načelnik donio je Odluku o
osnivanju Postrojbe civilne zaštite
opće namjene Općine Sutivan,
klasa:810-01/12-01/0008,
urbroj:2104/08-02-02-12-0002, od 16.
listopada 2012. godine.
9. Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Područni ured Split
izvršilo je raspoređivanje članova
Postrojbe
civilne
zaštite
opće
5
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sredstvima Općine, SDŽ i Nadležnog
ministarstva.Od te godine je pokrenut
postupaksanacije opožarenih područja
i uređenje protupožarnih putova.

24.TRAVNJA 2015.

Civilna zaštita je organizacijski ustrojena na
način da se formirala Postrojba opće
namjene predviđene Izmjenama i dopunama
Procjene Procjene ugroženosti stanovništva
, materijalnih, kulturnih dobara i zaštite
okoliša od katastrofa i velikih nesreća

S obzirom na sve gore navedeno
Općinsko vijeće će na temelju ove analize
stanja sustava zaštite i spašavanja, donijeti
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine
Sutivan u 2015. Godini kao i Financijski plan
koji bi omogućilo njihovo provođenje.

POSTROJBA OPĆE NAMJENE OPĆINE SUTIVAN
(veličine jedne skupine koju čine tri ekipe)
Ukupno 10 pripadnika

KLASA: 810-01/15-01/0003
URBROJ: 2104/08-02-01-15-0002
Sutivan,24. travnja 2015.

Zapovjednik skupine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Matko Radolfi
Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1.
Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ br.174/04), i članka 86. Zakona
olokalnoj i poručnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br.33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09), Općinsko vijeće
Općine Sutivan, dana 24. travnja 2015.
godine, na svojoj 18. sjednici, razmatrajući
stanje sustava zaštite i spašavanja, donijelo
je slijedeće

Ekipa Sutivan 1

Ekipa Sutivan 2

(3 člana)

(3 člana)

Ekipa Sutivan
(3 člana)

▪
prioriteti su nabavka osobne i skupne
opreme za članove Zapovjedništva 10
članova postrojbe civilne zaštite,
▪
članovi Zapovjedništva se trebaju
osposobiti
za
provođenje
akcija
u
izvanrednim situacijama,
▪ u toku godine provesti jednu vježbu za
provođenje akcija u izvanrednim situacijama,
▪ angažirana tvrtka ALFA ATEST izradila je
Usklađenja
Procjene
ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća te
Usklađenja Plana zaštite i spašavanja, a
koje je Općinsko vijeće Općine Sutivan
usvojilo u 2014. godini.
▪ evakuacija, zbrinjavanje i sklanjanje ljudi
planira se u velikim objektima kao što je
Dom kulture, Općinski dom I sl. a sukladno
Planu zaštite i spašavanja

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE SUTIVAN U 2015. GODINI
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i
posljedicama nesreća, većih nesreća i
katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti
ljudi, materijalnih dobara, te okoliša, kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava
zaštite i spašavanja (civilna zaštita,
vatrogasne postrojbe i zapovjedništva,
udruga građana od značaja za zaštitu i
spašavanja, službe i pravne osobe koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru
redovne djelatnosti) donose se smjernice za
organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i
spašavanje u 2015. godini.

2. VATROGASTVO

18. Općina Sutivan nema DVD, stoga će,
kao i svake godine zaključiti Ugovor
sa DVD iz
DVD Supetrom o
pokrivanju Sutivana protupožarnom
zaštitom.

Smjernice se odnose na slijedeće:
1. CIVILNA ZAŠTITA
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19. Općina Sutivan ima interventnu grupu
od 10 članova kao ispomoć DVD
Supetar u slučaju inetervencije na
području Općine Sutivan.
20. Konstatira se da na području Općine
Sutivan postoji mreža poljskih putova
i da su određeni putevi probijeni, ali
da postoji potreba probivanja novih
putova i uređenje postojećih. Za to su
zatražena i dobivena sredstva Vlade
RH i SDŽ.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU
I SPAŠAVANJE

na području Općine Sutivan djeluje sekcija
Lovačkog društva “Brač” koja se kao udruga
može uključiti u djelatnost zaštite I
spašavanja, kao i Udruženje Bokma i koja
se bavi ekstremnim sportovima.
▪

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE
U OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI

SE

Jedinica Hitne pomoći Brač, Dom zdravlja
Supetar,
Ambulanta
Sutivan,
Centar
socijalne skrbi Brač, Crveni križ Brač,
Veterinarska služba u Supetru, Policijska
postaja Brač, Građevinski obrt Livel,
Klesarski obrt „Keko“, javna poduzeća za
održavanje
komunalne
infrastrukture
d.o.o.Supetar)
(Vodovod
Brač,
prijevozničkim
(Autotrans
Brač,d.o.o
Supetar) turističkim i drugim djelatnostima
od interesa za ZS.
5. Sastavni dio ovih Smjernica Izvod je iz
Proračuna Općine Sutivan
01.01. do
31.12.2014. godine kojeg je donijelo
Općinsko vijeće Općine Sutivan po
pozicijama namjenjenim za razvoj pojedinih
dijelova operativnih snaga jedinstvenog
sustava zaštite i spašavanja.
KLASA: 810-01/15-01/0004
URBROJ: 2104/08-01/1-15-0002
Sutivan,24. travnja 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Matko Radolfi
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