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Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj 
skrbi („Narodne novine“ br.157/13 i 152/14) i 
32. Statuta Općine Sutivan («Službeni 
glasnik Općine Sutivan» br.7/13, 2/14 i 6/14), 
Općinsko vijeće Općine Sutivan na  24. 
sjednici održanoj 23. veljače 2016. godine, 
donosi 
 

  P R O G R A M 
SOCIJALNE SKRBI OPĆINE  SUTIVAN 

za 2016. Godinu 
 

I.UVOD 
 

Članak 1. 
 (1)  Na temelju članka 22. Zakona o 
socijalnoj skrbi  Općinsko vijeće Općine 
Sutivan, je Proračunom Općine Sutivan za 
2016 godinu osiguralo sredstva u  visini od 
90.000,00 kn za socijalnu skrb obiteljima, 
pojedincima,  i drugim kategorijama 
ugroženih osoba. 
 
(2) Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj 
koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje 
osnovnih životnih potreba, a nisu ih u 
mogućnosti ostvariti svojim radom ili 
prihodom od imovine ili iz nekih drugih izvora, 
učenici i studenti, kao i osobe koje se nađu u 
izuzetno teškim i izvanrednim prilikama. 
 
III. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 2. 
 
(1) Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti 
Općine Sutivan na planu socijalne skrbi u 
2016. godini imati osnovni cilj ublažiti 
posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen 
iz dva dijela: 
 

- prvi dio odnosi se na prikaz aktivnosti 
Općine Sutivan na planu socijalne 
skrbi tijekom 2016. godine 

- u drugom dijelu izloženi su uvjeti 
(kriteriji za ostvarivanje prava i oblika 
socijalne skrbi, kategorija korisnika), 
realizacija programa vrstom i brojem 
korisnika. 

-  
 
II. OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINE 
SUTIVAN NA   PLANU SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 3. 
 

(1) Tabelarna planirana podjela aktivnosti 
Općine Sutivan na Planu socijalne skrbi: 
 
1. troškovi stanovanja 
…………………………………………………..              
15.000 ,00 kn 
 
2. Jednokratne  
pomoći……………………………….…………
………              15.000,00 kn 
 
3. Pomoć za izvanredne okolnosti    
………………………………….               
20.000,00 kn 
 
4. Stipendije 
……………………………………………………
…………               40.000,00 kn 
 
5. Ostale naknade u novcu i robi    
…………………………………..                         
0,00 kn 
 
 
 
 
 
 
VRSTE  POMOĆI: 

Članak 4. 
 
(1)  Pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja 
 
Troškovi stanovanja u smislu Zakona o 
socijalnoj skrbi su troškovi utvrđeni ugovorom 
o najmu stana u kojem živi samac ili obitelj, a 
odnose se na najamninu, te troškove koji se 
plaćaju u svezi sa stanovanjem (komunalna 
naknada, električna energija, plin, grijanje, 
smeće, kanalizacija, voda i druge troškove 
stanovanja u sklopu sa posebnim propisa). 
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 
može se odobriti na način da nadležna 
služba Jedinstvenog upravnog odjela 
djelimično ili u cjelosti plati račun izravno 
ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je 
izvršila uslugu. 
 
(2)  Jednokratne  pomoći 
 
Jednokratna  pomoć može se odobriti u 
novcu i naravi samcu ili obitelji koji zbog 
trenutačnih okolnosti (napr. bolesti ili smrti 
člana obitelji, elementarnih nepogoda ili 
drugih nevolja) prema ocjeni Općinskog 
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načelnika, nisu u mogućnosti djelimice ili u 
cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. 
 
 Jednokratna  pomoć iznosi najviše do 
3.000,00 kn godišnje. 
 
(3) Pomoć  za izvanredne okolnosti 
 
Odluku o jednokratnoj pomoći za izvanredne 
okolnosti donosi načelnik u skladu sa 
okolnostima izvanrednog događaja. 
 
(4) Stipendije 
 
Za dodjelu stipendija Općinsko vijeće donijet 
će posebnu Odluku o dodjeli stipendija u 
Općini Sutivan. 
 
(5) Ostale naknade u novcu 
 
Zaključak o dodjeli sredstava po osnovu 
ostalih naknada u novcu donosi načelnik 
sukladno okolnostima i potrebama. 
 
 

IV. POSTUPAK DODJELE  POMOĆI 
 

Članak 5. 
 

(1) Odluku – rješenje o dodjeli novčane 
pomoći u skladu sa ovim Programom donosi 
načelnik Općine Sutivan. Načelnik Općine 
Sutivan može imenovati povjerenstvo koje će 
biti zaduženo za utvrđivanje činjeničnog 
stanja te ispunjenja svih uvjeta i kriterija iz 
ovog Programa. 
 
(2) Svi oni koji podnesu zamolbu za bilo koju 
točku iz članka 4., a fizički ne žive na 
području Općine Sutivan i koji imaju riješeno 
stambeno pitanje van područja Općine 
Sutivan, ne mogu ostvariti pravo na  novčanu 
pomoć iz ovog Programa. 
 
 (3) Svi podnositelji zamolbe za dodjelu 
novčane pomoći iz Općine Sutivan dužni 
podnijeti zamolbu za dobivanje novčane 
pomoći te dostaviti potrebnu dokumentaciju 
navedenu u zamolbi.  
 
 

Članak 6. 
 

 Ovaj Program  stupa na snagu osmog dana 
od dana  objavljivanja u “Službenom glasniku 

Općine Sutivan”, a primjenjivat će se od 01. 
siječnja 2016. godine. 
 
 
Klasa:550-01/16-01/0004 
Urbroj:2104/08-02/1-16-0001 
Sutivan, 23. veljače 2016. 
 
                                                                                               
PREDSJEDNIK 
                                                                                               
OPĆINSKOG VIJEĆA  
                                                                                                    
Matko Radolfi 
 
 
Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku 
izdavanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru («Narodne novine» 
br.36/04) i članka 32. Statuta Općine Sutivan 
(«Službeni glasnik Općine Sutivan» br. 7/13, 
2/14 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Sutivan 
na 24. sjednici, održanoj 23. veljače  2016. 
godine, donosi 
 
 

GODIŠNJI PLAN 
upravljanja pomorskim dobrom na 

području  
Općine Sutivan za 2016. godinu 

 
 
I. UVODNE ODREDBE 
 

1. Ovim Godišnjim planom upravljanja 
pomorskim dobrom na području 
Općine Sutivan za 2016. godinu (u 
daljnjem tekstu:Godišnji plan) uređuju 
se: 

 
a) plan redovitog upravljanja pomorskim 

dobrom, 
b) sredstva za redovito upravljanje 

pomorskim dobrom, 
c) izgradnja i uređenje plaža 
d) popis djelatnosti iz Jedinstvenog 

popisa djelatnosti koje se mogu 
obavljati na području Općine Sutivan 

e) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti 
pod c) ove točke. 

 
2. Ovaj Godišnji plan dostavit će se 

Upravnom odjelu za upravljanje 
pomorskim dobrom Splitsko-
dalmatinske županije,  u smislu 
članka 5. stavak 2. Uredbe o 
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postupku izdavanja koncesijskog 
odobrenja na pomorskom dobru. 

 
II. PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA 
POMORSKIM DOBROM 
 

3. U smislu ovog Godišnjeg plana pod 
redovitim upravljanjem pomorskim 
dobrom smatra se briga o zaštiti i 
održavanju pomorskog dobra u općoj 
uporabi. 

 
4. U 2016. godini Općina će poduzeti 

mjere na zaštiti i održavanju   
pomorskog dobra u općoj uporabi 
kako slijedi: 

 
 
a) Održavanje i  i  uređenje plaža  

procijenjena vrijednost ….   50.000,00 
kn 

b) Održavanje luke 
…………………………………………
…..      3.000,00 kn 

 
III. SREDSTVA ZA REDOVITO 
UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM 
 

5. Za provedbu mjera redovitog 
upravljanja pomorskim dobrom u 
smislu točke 3.  ovog godišnjeg plana 
koristit će se sredstva procijenjena u 
iznosu od  53.000,00 kn. 

 
Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurati će 
se iz izvora kako slijedi: 
 

a) sredstva od naknada za koncesije na 
pomorskom 
dobru na području Općine 
……………………………    20.000,00 
kn 

b) Splitsko-dalmatinska županija, Lučka 
uprava ……..       3.000,00 kn 

c) SDŽ, Upravni odjel za pomorsko 
dobro ..................     30.000,00 kn 

 
IV SREDSTVA ZA IZGRADNJU I 
UREĐENJE PLAŽA 
 
Za izgradnju i uređenje plaža i luke koristit će 
se sredstva procijenjena u iznosu od  
1.740.000,00 kn. 
 

Za izgradnju plaže pored uvale Duboka 
koristit će se sredstva u iznosu od 
1.600.000,00 kn. 
Sredstva će se koristiti kako slijedi: 

a) Izrada dokumentacije 
……………………………….    
100.000,00 kn 

b) Izgradnja 
…………………………………………
….. 1.500.000,00 kn 

Za  idejni projekt za tri pera na plaži 
Majakovac ………….      70.000,00 kn 
Za idejni projekt za produženje lukobrana 
…………………      70.000,00 kn  
 
Izgradnja potpornog zida na potezu Sutivan – 
istok u sklopu izgradnje sustava za odvodnju 
otpadnih voda izgradit će se potporni zid do 
uvale Grgina luka cca 500 m'. 

 
 
V. POPIS DJELATNOSTI IZ 
JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI 
NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE 
MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU 
OPĆINE 
 
6. Na području Općine mogu se obavljati 
slijedeće djelatnosti iz Jedinstvenog popisa 
djelatnosti na pomorskom dobru: 
 

a) iznajmljivanje sredstava, 
b) ugostiteljstvo i trgovina, 
c) komercijalno-rekreacijski sadržaj, 
d) obuke-podučavanja. 
 

7. Djelatnosti iznajmljivanja sredstava u 
smislu točke 6. pod a) ovog Godišnjeg plana 
mogu se obavljati iznajmljivanjem 
sredstava kako slijedi: 

- brodica na motorni pogon, 
- jedrilica, brodica na vesla, 
- skuter (samo jedno 

koncesijsko odobrenje na 
Majakovcu) 

- dječji skuter do 2 kw, 
- sredstvo za vuču s 

opremom (banana, tuba, 
skije, padobran i sl.) 

- daska za jedrenje, 
sandolina, pedalina i sl., 

- podmornica, 
- pribor i oprema za ronjenje, 

kupanje i sl. 
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8. Djelatnosti ugostiteljstva i turizma u 
smislu točke 6. pod b) ovog Godišnjeg plana 
mogu se obavljati sa sredstvima kako slijedi: 

- kiosk, prikolica, montažni 
objekt do 12 m2 i sl., 

- pripadajuća terasa objekta, 
- štand (rukotvorine, igračke, 

suveniri i sl.), 
- ambulantna prodaja (škrinja, 

aparati za sladoled, kokice i 
sl.). 

 
9. Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog 
sadržaja u smislu točke 6. pod c) ovog 
Godišnjeg plana mogu se obavljati sa 
sadržajima kako slijedi: 

- jumping, 
- aqua park i drugi sadržaji, 
- zabavni sadržaji, 
- suncobrani, ležajke, 
- kulturne, komercijalne, 

zabavne i športske priredbe, 
- snimanje komercijalnog 

programa i reklamiranje, 
- slikanje, fotografiranje 
- komercijalno rekreacijski 

sadržaj (šator za masažu i 
sl.). 

 
10. Djelatnosti vezane za obuke-
podučavanje mogu se obavljati  sa 
sadržajima kako slijedi: 

- obuka jedrenja, veslanja i sl. 
- obuka plivanja, 
- organizacija ronilačkih 

izleta/obuka ronilaca. 
 
 
 
VI. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE 
DJELATNOSTI 
 
11. Djelatnosti iznajmljivanja sredstava iz 
točke 7., 8. i 9. 10. ovog Godišnjeg plana 
mogu se obavljati na mikrolokacijama kako je 
to obilježeno na posebnoj  katastarskoj karti 
pomorskog dobra na kojoj su ucrtane oznake  
koje se djelatnosti mogu obavljati na 
pojedinoj mikrolokaciji, a koja čini sastavni 
dio ove odluke. 
 
VII. OSTALE DJELATNOSTI 
 
12. Pored djelatnosti iz točke 6.  odnosno 
točke 7., 8., 9., i 10. ovog Godišnjeg plana na 
području Općine Sutivan mogu se obavljati i 

djelatnosti iz tablice 1. jedinstvenog popisa 
djelatnosti , tj. prijevoz putnika, iznajmljivanje 
plovila (charter), prijevoz tereta, čišćenje 
mora,  prijevoz putnika, prijevoz putnika, 
stvari i tereta. 
 
VIII. NAMJENA OBJEKATA NA 
MAJAKOVCU I BUNTI 
 
Općina Sutivan je u 2016.   objekt na 
Majakovcu dala u zakup,  a objekat na Bunti 
–  će rekonstruirati, odnosno promjeniti krov, 
nakon čega će raspisat   natječaj za dodjelu 
zakupa. 
 
IX. ZAKLJUČNA ODREDBA 
 
13. Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u «Službenom 
glasniku Općine Sutivan». 
 
Klasa: 934-01/16-01/0001 
Urbroj: 2104/08-02/1-16-0001 
Sutivan, 23. veljače 2016. 
 
                                                                                             
PREDSJEDNIK 
                                                                                          
OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                              
Matko Radolfi 
 
Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o 
naseljima (NN br. 54/88.) i članka 31. Statuta 
Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine 
Sutivan br. 6/09.),  Općinsko  vijeće Općine 
Sutivan, na svojoj  24. sjednici održanoj 23. 
veljače 2016. godine donijelo je sljedeću 
 

 ODLUKU 

O  IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 
NAZIVIMA LOKALITETA I ULICA  NA 

PODRUČJU OPĆINI SUTIVAN 
 

Članak 1.  
 

Općinsko vijeće Općine Sutivan ovim 
Izmjenama i dopunama  mijenja točku 2. 
Osnovne Odluke koja tako izmjenjena glasi: 
  
 
1. ulica  TIHA MALA koja kreće od rampe 
pored č.zem 4221/4 te kruži oko izgrađenog 
područja  Tihe male te završava kod rampe 
na kraju afaltne ceste pored č.zem. 4221/30 
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Ulica TIHA MALA je prikazana na SKICI 1. i 
to zelenom bojom . 
 
2. lokalitet JUNČERAVAN koji počinje 
skretanjem sa lokaliteta Put Tihe Male pored 
č.zem. 4079 k.o. Sutivan u smjeru sjever, 
nastavlja prema zapadu i vraća se južno na 
lokalitet Put Tihe Male pokraj č.zem. 4067 
k.o. Sutivan , te se nastavlja na skretanju sa 
lokaliteta Put Tihe Male, točnije kod č.zem. 
4226/1 k.o. Sutivan  i završava u budućoj 
turističkoj zoni Junčeravan. Lokalitet 
JUNČERAVAN je prikazan je na SKICI 1. 
plavom bojom. 
 
3. Ulica  VIČJA LUKA  je prikazana na 
SKICI 1, žutom bojom. 
 
4. lokalitet PUT TIHE MALE  počinje od 
skretanja sa županijske ceste točnije pored 
č.zem. 4084/1, te se proteže od istoka prema 
zapadu i završava u dva kraka, gdje je 
ujedno i početak Ulice TIHA MALA, jedan 
krak zapadno na početku ulice TIHA MALA 
do č.zem. 4221/4, drugi krak na završetku 
ulice TIHA MALA do č.zem. 4221/30 sve u 
k.o. Sutivan. Lokalitet PUT TIHE MALE je 
prikazan na SKICI 1. , crvenom bojom.  
 

Članak 2. 
 

Svi lokaliteti i  nove ulice – nastavci  određeni 
u članku 1. ove Odluke označene su na 
grafičkoj karti SKICA 1. ,  koja čini sastavni 
dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 
Ove  Izmjene i dopune Odluke stupaju na 
snagu danom donošenja i objavit će se u 
„Službenom glasniku Općine Sutivan“. 
 
Klasa: 015-01/16-01/0001 
Urbroj: 2104/08-01-01-16-0001 
Sutivan , 23. veljače  2016 
 
PREDSJEDNIK 
                                                                                          
OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                
Matko Radolfi 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan 
(«Službeni glasnik Općine Sutivan» br.7/13, 
2/14 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Sutivan 

na  24. sjednici održanoj 23. veljače 2016. 
godine, donijelo je slijedeću  
 
 
 

O D L U K U 
o davanju načelne suglasnosti za 

nastavak pregovora sa  
 dr. Petrom Pivalicom 

 
 
 

I. 
 

Općinsko vijeće Općine Sutivan  daje 
načelnu suglasnost za daljnje pregovore 
sa dr.Petrom Pivalicom. 
 

II. 
 

Općinsko vijeće suglasno je sa 
dogovorom iz Promemorije  postignutim 
dana 28. siječnja 2016. godine, koja čini 
sastavni dio ove Odluke. 
 
Klasa:015-01/16-01/0001 
Urbroj:2104/08-01/1-16-0002 
Sutivan, 23. veljače 2016. 

                                                                                
PREDSJEDNIK  

    OPĆINSKOG VIJEĆA  
       Matko Radolfi 

    
P R O M E M O R I J AP R O M E M O R I J AP R O M E M O R I J AP R O M E M O R I J A    

 
Dana 28. siječnja 2016. godine u Općini 
Sutivan, u prostorijama Općine, sa 
početkom u 10,30 sati   održan je sastanak  
u svezi igrališta na području Bunte. 
Sastanku su nazočili: 
 

1. Dr.Petar Pivalica 
2. Ranko Blažević, načelnik Općine 
3. Barftul Lukšić, član Općinskog vijeća 
4. Munevera Ursić, pročelnica JUO 

Općine. 
 
Dr. Petar Pivalica na sastanku je iznio svoj 
prijedlog rješavanja međusobnih odnosa na 
slijedeći način: 
 
Prije nego je iznio prijedlog  izložio je skicu 
spornog igrališta i  okolnih parcela koju je 
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izradio Duško Romac, dipl.ing.geod., iz 
studenoga 2015. godine. 
Njegov prvi prijedlog je bio: 
Za zemljište koje je označeno žutom bojom 
na skici i ukupne je površine 4.444 m2  
( dijelovi čest.zem. 1235/2 i 1235/4 
k.o.Sutivan ) predložio je zamjenu za 
zemljište na području Dekleve  od  cca 1400 
m2, dakle ostaje još pokriti 3.000 m2.  
1.000 m2 koje je u naravi nogometno  
igralište poklanja te ostaje pokriti još 2.000 
m2 zemljišta. 
Znači Općina bi prema prvobitnom 
prijedlogu dr. Petra Pivalice morala za 
zemljište prikazano žutom bojom slovna 
oznaka H,  dati u zamjenu 3400 m2 
zemljišta i urbanizirati čest.zem.1235/1, 
1235/2, 1235/3, odnosno parcele 
obilježene slovnim oznakama:A, B, C, D, E, i 
F. 
 
Nakon diskusije i više prijedloga načelnika i 
člana općinskog vijeća, postignut je dogovor 
da za zemljište označeno žutom bojom i 
slovnom oznakom H na skici Općine treba 
dati 3.000 m2 zemljišta u Deklevi, a da 
dr.Petar Pivalica  razliku od 1400 m2 
poklanja Općini Sutivan. 
Osim toga strane su  dogovorile da će se 
zemljište prikazano zelenom bojom kroz 
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Sutivan prenamjeniti u građevinsko 
odnosno da će biti zemljište sa mješovitom 
namjenom pretežito stambenom, odnosno 
neće biti više u Sportsko-rekreacijskoj zoni. 
Također, nagodbom treba pred vidjeti 
optimalno vrijeme, odnosno rok Općini 
Sutivan za promjenu namjene zemljišta, i 
odrediti posljedice za Općinu ukoliko ne 
održi propisani rok. Također, treba odrediti 
obvezu izrade parcelacijskog elaborata radi 
formiranja novih parcela i odrediti tko će biti 
obvezan to učiniti. Kod promjene plana 
potrebno je voditi računa o potrebama dr. 
Petra Pivalice kada su u pitanju uvjeti 
gradnje na novoformiranim parcelama. 
                                                                                          
Načelnik Općine Sutivan 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ranko Ranko Ranko Ranko BlaževićBlaževićBlaževićBlažević 
 
 

Na temelju članka 86. Zakona o 
prostornom uređenju (“Narodne novine” 
broj 153/13),  Općinsko vijeće Općine 
Sutivan na 24. sjednici održanoj 23. 
veljače 2016.  godine donijelo je, 
 
 
 

ODLUKU O IZRADI  
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja Sutivan - Istok 
 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom određuje se izrada 
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Sutivan istok, u daljnjem tekstu: 
Izmjene i dopune UPU. 
 

Članak 2. 
 

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna UPU-a 
određuje se: 
 
- pravna osnova za izradu i donošenje 

Izmjena i dopuna  UPU-a; 
 

- razlozi za donošenje  Izmjena i 
dopuna UPU-a; 

 

- obuhvat Izmjena i dopuna UPU-a; 
 

- sažeta ocjena stanja u obuhvatu 
Izmjena i dopuna  UPU-a; 

 

- ciljevi i programska polazišta Izmjena i 
dopuna UPU-a; 

 

- popis sektorskih strategija, planova, 
studija i drugih dokumenata 
propisanih posebnim zakonima 
kojima, odnosno u skladu s kojima se 
utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i 
dopuna UPU-a; 

 

- način pribavljanja stručnih rješenja za 
Izmjene i dopune UPU-a; 
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- popis javnopravnih tijela određenih 
posebnim propisima koja daju 
zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna 
UPU-a  te drugih sudionika korisnika 
prostora koji trebaju sudjelovati u 
izradi Izmjena i dopuna UPU-a; 

 

- planirani rok za izradu Izmjena i 
dopuna UPU-a, odnosno njegovih 
pojedinih faza i rok za pripremu 
zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna 
UPU-a tijela i osoba određenih 
posebnim propisima, ako je taj rok, 
ovisno o složenosti pojedinog 
područja, duži od 30 dana; 

 

- izvori financiranja izrade Izmjena i 
dopuna UPU-a; 

 

- zabrana i vrijeme trajanja zabrane 
izdavanja akata kojima se odobravaju 
zahvati u prostoru, odnosno građenje, 
tijekom izrade i donošenja Izmjena i 
dopuna UPU-a, 

 
 
 
Pravna osnova za izradu Izmjena i 
dopuna UPU-a 
 

Članak 3. 
 

Pravna osnova za izradu i donošenje 
Izmjena i dopuna UPU-a su: 
članci 86., 88. i 89. Zakona o prostornom 
uređenju  (NN br. 153/13). 
  
Razlozi za donošenje Izmjena i 
dopuna UPU-a 
 

Članak 4. 
 

U periodu od donošenja Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Sutivan 
istok do danas stupile su na snagu 
Izmjene i dopune Prostornog plana 
Županije Splitsko dalmatinske (Sl. glasnik 
Županije splitsko – dalmatinske br. 9/13) 
i novi Zakon o prostornom uređenju 
(N.N.br. 153/13). UPU je postao 

provedbeni plan koji mora sadržavati sve 
elemente za ishođenje lokacijske odnosno 
građevinske dozvole. 
Sukladno navedenom, temeljni razlog 
izrade Izmjena i dopuna UPU-a je 
usklađenje s planom višeg reda – PPŽ 
Splitsko - dalmatinske te s novim 
Zakonom o prostornom uređenju. 
 
Obuhvat Izmjena i dopuna UPU-a 
 

Članak 5. 
 

Područje obuhvata Izmjena i dopuna  
UPU-a obuhvaća cjelokupno područje 
određeno UPU-om Sutivan - istok. 
Granica obuhvata UPU-a ucrtana je na 
topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 
1:1000 i sastavni je dio ove Odluke. 
 
 
Sažeta ocjena stanja u obuhvatu 
Izmjena i dopuna UPU-a 

 
Članak 6. 

 
U području obuhvata plana teren je u 
nagibu prema sjeveru, prema moru. 
Izgrađen je manji dio građevinskog 
područja koji se oslanja na postojeću 
prometnu mrežu. Neizgrađeno područje 
nema pripremljenu prometnu i 
komunalnu infrastrukturu. 
Odvodnja otpadnih voda planira se 
spajanjem na obalni kolektor.  
Ostala prometna i komunalna 
infrastruktura nije pripremljena. 
 
 
Ciljevi i programska polazišta 
Izmjena i dopuna  UPU-a  
 

Članak 7. 
 

Ciljevi i programska polazišta  Izmjena i 
dopuna UPU-a obuhvaćaju: 
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- Usklađenje sa Zakonom o 
prostornom uređenju (“Narodne 
novine” br.153/13); 

- Usklađenje s Prostornim planom 
Splitsko-dalmatinske županije (Sl. 
glasnik Županije splitsko – 
dalmatinske br. 9/13); 

- Usklađenje s Izmjenama i 
dopunama Prostornog plana 
uređenja općine Sutivan; 

- Planiranje racionalne prometne 
mreže; 

- Brisanje zone s društvenom i 
javnom namjenom (vrtić). 

 
 

Popis sektorskih strategija, planova, 
studija i drugih dokumenata 
propisanih posebnim zakonima 
kojima, odnosno u skladu s kojima 
se utvrđuju zahtjevi za izradu 
Izmjena i dopuna UPU-a 
 

Članak 8. 
 

Za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Istok 
ne predviđa se izrada posebnih sektorskih 
strategija, planova, studija i drugih 
dokumenata propisanih posebnim 
zakonima.  
 

 
Način pribavljanja stručnih rješenja 
za Izmjene i dopune UPU-a  

 
Članak 9. 

 
Stručna rješenja osigurat će pravna 
osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje 
djelatnosti prostornog planiranja 
propisane posebnim zakonom a sukladno 
podacima, planskim smjernicama i 
dokumentaciji tijela i osoba određene 
posebnim propisima.  
 
 
Popis javnopravnih tijela određenih 
posebnim propisima koja daju 
zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna 

UPU-a te drugih sudionika korisnika 
prostora koji trebaju sudjelovati u 
izradi Izmjena i dopuna UPU-a 

 
Članak 10. 

 
Tijela i osobe određene posebnim 
propisima koji daju zahtjeve (podaci, 
planske smjernice i propisane 
dokumente) i drugi sudionici u izradi 
Izmjena i dopuna UPU-a na način da će 
biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba 
poštivati u izradi Prijedloga Izmjena i 
dopuna UPU-a. Ista tijela će biti pozvana 
na javnu raspravu u postupku donošenja 
Izmjena i dopuna UPU-a. 
 
Tijela i osobe iz ovog članka su: 
 
VODOVOD BRAČ 
21400  Supetar 
 
HRVATSKE VODE 
Vodnogospodarstveni odjel za vodno 
područje dalmatinskih slivova 
Odjel razvoja 
Vukovarska 35 
21000 Split 
 
MUP - PU SPLITSKO-DALMATINSKA 
Sektor civilne zaštite 
Trg hrvatske bratske zajednice 9 
21000 Split 
 
HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb 
DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja 
Poljička cesta bb 
21000 Split 
 
HT-TKC SPLIT, Odjel razvoja 
Sinjska 4 
21000 Split 
 
T-MOBILE d.o.o. 
Ulica Grada Vukovara 23 
Sektor za planiranje i izgradnju 
10000 Zagreb 
 
VIP-NET d.o.o. 



BROJ: 1/16              SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SUTIVAN             24.VELJAČE  2016. 
 

9 

 

Lička 12 
21000 Split 
 
 
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 
Županijski zavod za prostorno uređenje 
Bihačka 1 
21000 Split 
 
 
Planirani rok za izradu Izmjena i 
dopuna  UPU-a, odnosno njegovih 
pojedinih faza i rok za pripremu 
zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna  
UPU-a tijela i osoba određenih 
posebnim propisima, ako je taj rok, 
ovisno o složenosti pojedinog 
područja, duži od 30 dana 

 
Članak 11. 

 
Rok provedbe pojedinih faza Izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja 
 
 
Faza izrade i 
donošenja 
 

Nadležnost Rok 

Utvrđivanje 
prijedloga 
Odluke o 
izradi Izmjena 
i dopuna 
UPU-a 

Općinski 
načelnik 

veljača 2016. 

Donošenje 
Odluke o 
izradi Izmjena 
i dopuna 
UPU-a 

Općinsko 
Vijeće 

veljača 2016. 

Objava 
Odluke o 
izradi Izmjena 
i dopuna 
UPU-a u 
službenom 
glasilu 

Nositelj izrade 
plana 

ožujak 2016. 

Traženje 
dostavljanja 
zahtjeva za 
izradu 
Izmjena  i 
dopuna UPU-
a na temelju 
Odluke, od 
javnopravnih 

Nositelj izrade 
plana 

ožujak 2016. 

tijela 
Utvrđivanje 
Prijedloga 
Izmjena i 
dopuna UPU-
a i upućivanje 
u postupak 
javne 
rasprave 

Općinski 
načelnik 

travanj 2016. 

Objava javne 
rasprave o 
Prijedlogu 
Izmjena i 
dopuna 
Prostornog 
plana u 
dnevnom 
tisku 

Nositelj izrade 
plana 

svibanj 2016. 

Javna 
rasprava 

Nositelj izrade 
plana, 
Izrađivač 
plana 

svibanj/lipanj 
2016. 
Trajanje 
Javnog uvida je 
8 dana (čl. 98. 
Zakona o 
prostornom 
uređenju NN 
153/13) 

Izrada 
izvješća o 
javnoj 
raspravi 

Nositelj izrade 
plana i 
Izrađivač 
plana 

lipanj 2016. 

Utvrđivanje 
Konačnog 
prijedloga 
Izmjena i 
dopuna UPU-
a 

Općinski 
načelnik 

srpanj 2016. 

Ishođenje 
suglasnosti 

 srpanj/kolovoz 
2016. 

Donošenja 
Izmjena i 
dopuna UPU-
a  

Općinsko 
Vijeće 

kolovoz 2016. 

 
 
 
Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi 
Izmjena i dopuna UPU-a tijelima i 
pravnim osobama određenim posebnim 
propisima. 
 
Izvori financiranja izrade Izmjena i 
dopuna UPU-a  
 

 
Članak 12. 
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Sredstva za izradu Izmjena i dopuna 
UPU-a Istok osigurana su iz sredstava 
proračuna općine Sutivan. 
 
 
Vrsta i način pribavljanja 
katastarskih planova i odgovarajućih 
geodetskih podloga 

 
Članak 13. 

 
Za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-
a, općina Sutivan je osigurala propisane 
podloge u mjerilu 1:1000.  
 
 
 
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane 
izdavanja akata kojima se 
odobravaju zahvati u prostoru, 
odnosno građenje, tijekom izrade i 
donošenja Izmjena i dopuna  UPU-a  
 

Članak 14. 
 

Tijekom izrade i donošenja Izmjena i 
dopuna UPU-a ne predviđa se zabrana 
izdavanja akata kojima se odobravaju 
zahvati u prostoru. 

 
Članak 15. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Sutivan“. 

 
 

Klasa: 350-01/15-01/0011 
Ur. Broj:2104/08-01-01-16-0002 
U Sutivanu, 23. veljače 2016. 
                                                                                  
PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Matko Radolfi 
 
 
 
 

Na temelju članka 86. Zakona o 
prostornom uređenju ("Narodne novine" 
broj 153/13),  Općinsko vijeće Općine 
Sutivan na 24. sjednici održanoj 23. 
veljače 2016.  godine donijelo je, 
 
 
 
ODLUKU O IZRADI  
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Dekleva 
 
 
 
Članak 1. 
 
Ovom Odlukom određuje se izrada 
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Dekleva ("Sl. glasnik općine 
Sutivan" br. 4/09), u daljnjem tekstu: 
Izmjene i dopune UPU-a. 
Članak 2. 
 
Odlukom o izradi Izmjena i dopuna UPU-a 
određuje se: 
 
- pravna osnova za izradu i 
donošenje Izmjena i dopuna UPU-a; 
 
- razlozi za donošenje Izmjene i 
dopune UPU-a; 
 
- obuhvat Izmjena i dopuna UPU-a; 
 
- sažeta ocjena stanja u obuhvatu 
Izmjena i dopuna UPU-a; 
 
- ciljevi i programska polazišta 
Izmjena i dopuna UPU-a; 
 
- popis sektorskih strategija, 
planova, studija i drugih dokumenata 
propisanih posebnim zakonima kojima, 
odnosno u skladu s kojima se utvrđuju 
zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna UPU-
a; 
 
- način pribavljanja stručnih rješenja 
Izmjena i dopuna UPU-a; 
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- popis javnopravnih tijela određenih 
posebnim propisima koja daju zahtjeve za 
izradu Izmjena i dopuna prostornog plana 
te drugih sudionika korisnika prostora koji 
trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i 
dopuna UPU-a; 
 
- planirani rok za izradu Izmjena i 
dopuna UPU-a, odnosno njegovih 
pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva 
za izradu  izmjena i dopuna prostornog 
plana tijela i osoba određenih posebnim 
propisima, ako je taj rok, ovisno o 
složenosti pojedinog područja, duži od 30 
dana; 
 
- izvori financiranja izrade Izmjena i 
dopuna UPU-a; 
 
- zabrana i vrijeme trajanja zabrane 
izdavanja akata kojima se odobravaju 
zahvati u prostoru, odnosno građenje, 
tijekom izrade i donošenja izmjena i 
dopuna UPU-a, 
 
Pravna osnova za izradu Izmjena i 
dopuna UPU-a 
 
Članak 3. 
 
Pravna osnova za izradu i donošenje 
Izmjena i dopuna UPU-a su: 
članci 86., 88. i 89. Zakona o prostornom 
uređenju (NN br. 153/13). 
  
Razlozi za donošenje Izmjena i dopuna 
UPU-a 
 
Članak 4. 
 
U periodu od donošenja Urbanističkog 
plana uređenja Dekleva do danas stupile 
su na snagu Izmjene i dopune Prostornog 
plana Županije Splitsko dalmatinske (Sl. 
glasnik Županije splitsko - dalmatinske br. 
9/13) i novi Zakon o prostornom 
uređenju (N.N.br. 153/13).  

Sukladno navedenom, temeljni razlog 
ovih izmjena i dopuna je usklađenje UPU  
s planom višeg reda - PPŽ Splitsko - 
dalmatinske te s novim Zakonom o 
prostornom uređenju. 
Osim toga, zbog promjene trase 
pristupne ulice koja se spaja na planiranu 
zaobilaznicu i, kako se kroz provedbu 
Plana pokazalo, nelogično postavljene 
prometne mreže, potrebno je ponovo 
sagledati kompletno prometno rješenje.  
 
 
 
Obuhvat Izmjena i dopuna UPU-a 
 
Članak 5. 
 
Područje obuhvata Izmjena i dopuna 
UPU-a obuhvaća cjelokupno područje 
UPU-a Dekleva. 
Granica obuhvata Izmjena i dopuna UPU-
a Dekleva ucrtana je na topografsko-
katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000 i 
sastavni je dio ove Odluke. 
 
 
Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Izmjena 
i dopuna UPU-a 
 
Članak 6. 
 
U području obuhvata plana teren je u 
najvećoj mjeri u nagibu. Izgrađeni dio 
građevinskog područja naselja odnosi se 
na stariji dio naselja koji ima rahlu urbanu 
strukturu  unutar kojeg još ima prostora 
za gradnju (rekonstrukcija, interpolacija, 
nova gradnja), i na noviji dio naselja koji 
je uglavnom potpuno izgrađen. 
Neizgrađeno područje nalazi se na rubnim 
dijelovima naselja i danas predstavlja 
neobrađivano ili slabo obrađivano 
zemljište. 
Postojeća komunalna opremljenost je 
relativno dobra. Mrežu odvodnje otpadnih 
voda upravo se upotpunjuje novim 
obalnim kolektorom.  



BROJ: 1/16              SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SUTIVAN             24.VELJAČE  2016. 
 

12 

 

Ostala komunalna infrastruktura 
(vodoopskrba, elektroenergetika i TK 
mreža zadovoljava postojeće potrebe, a 
za planiranu novu izgradnju treba je 
proširiti). 
Posebno poglavlje predstavlja prometna 
mreža u neizgrađenom dijelu i osobito u 
izgrađenom dijelu. UPU-om su planirane 
nove prometnice s propisanim tehničkim 
elementima, kojima se omogućava 
pristup vozilima urgentnog prometa i 
poboljšanje kretanja vozila i pješaka 
unutar izgrađenog dijela mjesta. 
 
Ovim izmjenama ne ulazi se u bitne 
izmjene Plana, već u njegove male 
korekcije i nadopune.  
 
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i 
dopuna UPU-a  
 
Članak 7. 
 
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i 
dopuna UPU-a obuhvaćaju: 
 
- Usklađenje sa Zakonom o 
prostornom uređenju ("Narodne novine" 
br.153/13); 
- Usklađenje s Prostornim planom 
Splitsko-dalmatinske županije (Sl. glasnik 
Županije splitsko - dalmatinske br. 9/13); 
- Usklađenje s Izmjenama i 
dopunama Prostornog plana uređenja 
općine Sutivan 
 
Popis sektorskih strategija, planova, 
studija i drugih dokumenata propisanih 
posebnim zakonima kojima, odnosno u 
skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za 
izradu Izmjena i dopuna UPU-a 
 
Članak 8. 
 
Za izradu Izmjena i dopuna UPU-a ne 
predviđa se izrada posebnih sektorskih 
strategija, planova studija i drugih 
dokumenata propisanih posebnim 

zakonima. U izradi je prometno rješenje 
spojnog puta s obilaznice. 
 
Način pribavljanja stručnih rješenja 
Izmjena i dopuna UPU-a 
 
Članak 9. 
 
Stručna rješenja osigurat će pravna 
osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje 
djelatnosti prostornog planiranja 
propisane posebnim zakonom a sukladno 
podacima, planskim smjernicama i 
dokumentaciji tijela i osoba određene 
posebnim propisima.  
 
 
Popis javnopravnih tijela određenih 
posebnim propisima koja daju zahtjeve za 
izradu Izmjena i dopuna UPU-a te drugih 
sudionika korisnika prostora koji trebaju 
sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna 
UPU-a 
 
Članak 10. 
 
 
 
Tijela i osobe određene posebnim 
propisima koji daju zahtjeve (podaci, 
planske smjernice i propisane 
dokumente) i drugi sudionici u izradi 
Izmjena i dopuna UPU-a na način da će 
biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba 
poštivati u izradi Nacrta prijedloga 
Izmjena i dopuna Prostornog plana. Ista 
tijela će biti pozvana na prethodnu i javnu 
raspravu u postupku donošenja Izmjena i 
dopuna UPU-a. 
 
Tijela i osobe iz ovog članka su: 
 
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE - SPLIT 
Ruđera Boškovića 22 
21000 Split 
 
VODOVOD BRAČ 
21400  Supetar 
Mladena Vodanovića 23 
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HRVATSKE VODE 
Vodnogospodarstveni odjel za vodno 
područje dalmatinskih slivova 
Odjel razvoja 
Vukovarska 35 
21000 Split 
 
MUP - PU SPLITSKO-DALMATINSKA 
Sektor civilne zaštite 
Trg hrvatske bratske zajednice 9 
21000 Split 
 
HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb 
DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja 
Poljička cesta bb 
21000 Split 
 
HEP-PRIJENOS d.o.o. Zagreb 
Prijenosno područje Split 
Ljudevita Posavskog 5 
21000 Split 
 
HT-TKC SPLIT, Odjel razvoja 
Sinjska 4 
21000 Split 
 
T-MOBILE d.o.o. 
Ulica Grada Vukovara 23 
Sektor za planiranje i izgradnju 
10000 Zagreb 
 
VIP-NET d.o.o. 
Lička 12,  
21000 Split 
 
 
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 
Županijski zavod za prostorno uređenje 
Bihačka 1 
21000 Split 
 
Planirani rok za izradu Izmjena i dopuna 
UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza i 
rok za pripremu zahtjeva za izradu 
prostornog plana tijela i osoba određenih 
posebnim propisima, ako je taj rok, 
ovisno o složenosti pojedinog područja, 
duži od 30 dana 

 
Članak 11. 
 
Rok provedbe pojedinih faza Izmjena i 
dopuna Prostornog plana 
 
 
Faza izrade i donošenja 
 Nadležnost Rok 
Utvrđivanje prijedloga Odluke o izradi 
Izmjena i dopuna UPU-a Općinski 
načelnik veljača 2016. 
Donošenje Odluke o izradi Izmjena i 
dopuna UPU-a Općinsko Vijeće
 veljača 2016. 
Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna 
UPU-a u službenom glasilu Nositelj izrade 
plana ožujak 2016. 
Traženje dostavljanja zahtjeva za izradu 
UPU-a na temelju Odluke, od 
javnopravnih tijela Nositelj izrade plana
 ožujak 2016. 
Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna 
UPU-a i upućivanje u postupak javne 
rasprave Općinski načelnik travanj 
2016. 
Objava javne rasprave o Prijedlogu 
Izmjena i dopuna Prostornog plana u 
dnevnom tisku Nositelj izrade plana
 svibanj 2016. 
Javna rasprava Nositelj izrade plana, 
Izrađivač plana svibanj/lipanj 2016. 
Trajanje Javnog uvida je 8 dana (čl. 98. 
Zakona o prostornom uređenju NN 
153/13) 
Izrada izvješća o javnoj raspravi Nositelj 
izrade plana i Izrađivač plana lipanj 
2016. 
Utvrđivanje Konačnog prijedloga Izmjena 
i dopuna UPU-a Općinski načelnik
 srpanj 2016. 
Ishođenje suglasnosti 
 srpanj/kolovoz 2016. 
Donošenja Izmjena i dopuna UPU-a 
 Općinsko Vijeće kolovoz 2016. 
 
Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi 
Izmjena i dopuna UPU-a tijelima i 
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pravnim osobama određenim posebnim 
propisima. 
 
Izvori financiranja izrade Izmjena i 
dopuna UPU-a 
 
 
Članak 12. 
 
Sredstva za izradu Izmjena i dopuna 
UPU-a osigurana su iz sredstava 
proračuna općine Sutivan. 
 
Vrsta i način pribavljanja katastarskih 
planova i odgovarajućih posebnih 
geodetskih podloga 
 
Članak 13. 
 
Za potrebe izrade Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Dekleva, 
općina Sutivan je osigurala propisane 
podloge u mjerilu 1:1000.  
 
 
 
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane 
izdavanja akata kojima se odobravaju 
zahvati u prostoru, odnosno građenje, 
tijekom izrade i donošenja Izmjena i 
dopuna UPU-a 
 
Članak 14. 
 
Tijekom izrade i donošenja Izmjena i 
dopuna UPU-a ne predviđa se zabrana 
izdavanja akata kojima se odobravaju 
zahvati u prostoru. 
 
Članak 15. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Sutivan". 
 
 
Klasa:350-01/15-01/0012 
Ur. Broj:2104/08-01-01-16-0002 
U Sutivanu, 23. veljače 2016. 

                                                                                     
PREDSJEDNIK 
                                                                                  
OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                     
Matko Radolfi     
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine 
Sutivan („Službeni glasnik Općine 
sutivan“ broj 7/13, 2/14 I 6/14) Općinsko 
vijeće Općine Sutivan, na 24.  sjednici 
održanoj 23. veljače  2016. godine 
donijelo je slijedeći 
 
  

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 

Općinsko vijeće Općine Sutivan zaključilo 
je da nije nadležno za postupanje po 
zamolbi ravnateljice Dječjeg vrtića 
Sutivan, Dolores Ljubetić, već istu 
zamolbu upućuje na Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića Sutivan, kao nadležnom 
tijelu. 
 

II. 
 

Općinsko vijeće skreće pažnju Upravnom 
vijeću Dječjeg vrtića da se povećanje 
plaća može propisati izmjenom I 
dopunom Pravilnika koji to propisuje. 
Također se odlukom kojom će se 
rješavati zamolba, ukoliko se dozvoli 
povećanje plaće, mora i odrediti iz kojih 
sredstava će ići to povećanje, iz svojih ili 
kroz Rebalans Proračuna Općine 
Sutivan. 
 
  
Klasa:400-01/16-01/0001 
Urbroj:2104/08-01-01-16-0001 
Sutivan, 23.  veljače 2016.  

 
                                                                         

Predsjednik 
                                                                        

Općinskog vijeća 
                                                                      

Matko Radolfi 
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