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SADRŽAJ: 

I. OPĆINSKO VIJEĆE 
 

1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za 2016. godinu 
za Općinu Sutivan (i za Dječji vrtić i knjižnicu), 

2.  Odluka o usvajanju Izvešća o izvršenju Proračuna HNR Antonio 
Rendić Ivanović Sutivan, 

3.  Odluka o raspolaganju viškom prihoda za 2016. godinu, 
4.  Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o reguliranju 

međusobnih prava i obveza sa Župnom crkvom Uznesenja  
Marijina, 

5.  Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje Sporazuma o zamjeni 
nekretnina sa Franom Anibalovićem i Srđanom Dvornikom, 

6.  Odluka o davanju suglasnosti na ugovor o formiranju puta sa 
vlasnicima puta na području Grlica, 

7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja, 
8.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja, 
9.  Program socijalne skrbi Općine Sutivan za 2017. god. 
10. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine  
 
11.  Plan raspolaganja pomorskim dobrom za 2017. godinu, 
 

12. Odluke o izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija, 

13. Program potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu 
sadnog materijala na području Općine Sutivan i 

14.  Odluka o davanju pomoći Parku prirode 
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Na temelju članka 62-83. Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu I računskom 
planu (“Narodne novine” br.124/14) i 
članka 32. Statuta Općine Sutivan  
("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 
7/13 , 2/14 I 6/14), Općinsko vijeće Općine 
Sutivan na svojoj 34. sjednici, održanoj 
dana 13. ožujka  2017. godine, donijelo je  
 
 
 

O D L U K U  
o raspodjeli rezultata za 2016. godinu 

 
 

Članak 1.  
 
Ovom Odlukom utvrđuju se višak 
poslovanja po Proračunu Općine Sutivan 
za 2016. godinu, iskazan u Bilanci na dan 
31.12.2016. godine,  u iznosu od 
193.154,00 kn. 
 

Članak 2.  
 

Višak prihoda nad rashodima knjižen na 
kontu  92211 - višak prihoda poslovanja,  u 
iznosu od 100.000,00 kn za realizaciju 
Programa socijalne skrbi  za 2017. Godinu, 
a ostatak od 93.154,00 kn sukladno 
Programu izgradnje komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu. 
 

 
Članak 3. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će  se  u "Službenom 
glasniku Općine Sutivan".  
 
Klasa: 400-01/17-01/0002 
Urbroj: 2104/08-01/1-17-0002 
Sutivan, 13. ožujka 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 34. sjednici, održanoj dana 13.. ožujka 
2017. godine, donijelo je  
 
 
 

O D O D O D O D L U K U L U K U L U K U L U K U     
o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovorao davanju suglasnosti za zaključenje Ugovorao davanju suglasnosti za zaključenje Ugovorao davanju suglasnosti za zaključenje 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 
Župnom crkvom Uznesenja MarijinaŽupnom crkvom Uznesenja MarijinaŽupnom crkvom Uznesenja MarijinaŽupnom crkvom Uznesenja Marijina    

    
    

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 sa Župnom crkvom Uznesenja Marijina  iz 
Sutivana, Don Tome Ivanovića 2, kojim se strane 
ugovora  sporazumno dogovaraju slijedeće:  
 
OPĆINA SUTIVAN isplatit će ŽUPNOJ CRKVI 
UZNESENJA MARIJINA iz Sutivana novčani 
iznos od 250.000,00 kn radi potreba 
rekonstrukcije, obnove i popravka dotrajalog 
krova na mjesnoj crkvi i to: 

 
164.157,50 kn na ime duga po osnovi 
kupoprodajnog ugovora za čest.zem.72/12 
k.o.Sutivan, zaključenog 18. Travnja 2001. 
godine,  i 
85.842,50 kn kao donaciju. 
 
ŽUPNA CRKVA UZNESENJA MARIJINAŽUPNA CRKVA UZNESENJA MARIJINAŽUPNA CRKVA UZNESENJA MARIJINAŽUPNA CRKVA UZNESENJA MARIJINA iz Sutivana 
zaključenjem ovog Ugovora prijenet će u 
vlasništvo Općini Sutivan, nekretninu označenu 
kao čest. zem. 72/12 k.o. Sutivan, za cijelo, te je 
uvesti u zakoniti posjed te nekretnine 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 Župne Crkve Uznesenja Marijina 
iz Sutivana,Don Tome Ivanovića 2, 
OIB:22747150841, za cijelo.  
    

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a objavit će se u “Službenom glasniku Općine 
Sutivan”. 
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Klasa: 402-07/17-01/0001 
Urbroj: 2104/08-01-01-17-0002 
Sutivan, 13. ožujka 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 34. sjednici, održanoj dana 13. ožujka 
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 Sporazuma Sporazuma Sporazuma 

o zamjeni nekretnina, odnosno utanačenju o zamjeni nekretnina, odnosno utanačenju o zamjeni nekretnina, odnosno utanačenju o zamjeni nekretnina, odnosno utanačenju 
međusobnih odnosa Općine Sutivan, te Frane međusobnih odnosa Općine Sutivan, te Frane međusobnih odnosa Općine Sutivan, te Frane međusobnih odnosa Općine Sutivan, te Frane 

Anibalovića i Srđana DvornikaAnibalovića i Srđana DvornikaAnibalovića i Srđana DvornikaAnibalovića i Srđana Dvornika    
    

Članak 1. Članak 1. Članak 1. Članak 1.     
 
Općinsko vijeće Općine Sutivan razmatrajući 
dostavljeni prijedlog Sporazuma daje suglasnost i 
ovlašćuje načelnika Općine Sutivan da zaključi: 
 
-Sporazum sa Franom AnibalovićemFranom AnibalovićemFranom AnibalovićemFranom Anibalovićem radi zamjene 
nekretnina označene kao čest.zem. 179/4, 
167/1, 170, 179/3 i 179/5 k.o.Sutivan, koje su 
u suvlasništvu Frane Anibalovića za dio 
800/2915,  za nekretnine označene kao  
čest.zem.2123/10 k.o.Sutivan koje su u 
vlasništvu Općine Sutivan, nastale  cijepanjem – 
parcelacijom čest.zem.2123/1 k.o. Sutivan, 
  i 
----soprazum sa    Srđanom DvornikomSrđanom DvornikomSrđanom DvornikomSrđanom Dvornikom, radi zamjene 
nekretnina označenih pod oznakama čest. zem. 
179/4, 167/1, 170, 179/3, 179/5, koje su u 
suvlasništvu Srđana Dvornika,  dio 2115/2915, 
za  čest. zem. 2123/11//13/14/15,  k.o. 
Sutivan,  koje su u vlasništvu Općine Sutivan, 
nastale cijepanjem – parcelacijom čest.zem. 
2123/1 k.o.Sutivan. 
 
Općinsko vijeće nadalje daje suglasnost i 
ovlašćuje načelnika da zaključi Sporazum o 
utanačenju međusobnih odnosa sa Franom 
Anibalovićem i Srđanom Dvornikom na način da 
se razlika u površini zamijenjenih nekretnina, 
odnosno višak kvadrata koji preostane nakon 
zamjene predmetnih nekretnina, neće posebno 
plaćati Frani Anibaloviću i Srđanu Dvorniku u 
novcu, već će se isto kompenzirati po cijeni od 
80,00 EUR/1m2, (osamdeset eura za kvadratni 
metar) u protuvrijednosti u kunama po srednjem 
tečaju HNB-a na dan isplate, za obavezu plaćanja 

komunalnog doprinosa po Rješenju o 
komunalnom doprinosu ili za neku drugu obvezu 
koja bude teretila predmetnu nekretninu, tj. 
zamijenjene nekretnine.  
 
Osnova za kompenzacijsku naknadu je odluka 
Općinskog vijeća Općine Sutivan  temeljena na 
procjeni nadležnog Poreznog ureda koji je na 
zahtjev Općine Sutivan dostavio tržišnu vrijednost 
1 m2 u građevinskoj zoni Majakovac u iznosu od 
750,00 HRK (što je ekvivalent 100,00 EUR-a), pa 
je stoga, a s obzirom na sve okolnosti ovog 
slučaja, odlučeno da se cijena i u građevinskoj 
zoni Dekleva, kojom će se kompenzirati razlika u 
površini, (a sve s obzirom da je Općina Sutivan, a 
ne Frane Anibalović i Srđan Dvornik, inzistirala na 
ovoj zamjeni nekretnina) odredi u visini 
navedenoj u prethodnom stavku ove Odluke. 
    

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a objavit će se u “Službenom glasniku Općine 
Sutivan”. 
 
Klasa:406-01/17-01/0007  
Urbroj: 2104/08-01-01-17-0002 
Sutivan,13. ožujka  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 34. sjednici, održanoj dana 13. ožujka 
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 davanjo davanjo davanjo davanju suglasnosti za zaključenje Ugovorau suglasnosti za zaključenje Ugovorau suglasnosti za zaključenje Ugovorau suglasnosti za zaključenje Ugovora    o o o o     

reguliranju međusobnih prava i obveza sa Petrom reguliranju međusobnih prava i obveza sa Petrom reguliranju međusobnih prava i obveza sa Petrom reguliranju međusobnih prava i obveza sa Petrom 
Vladislavićem i Antom Lamutom (Dinka)Vladislavićem i Antom Lamutom (Dinka)Vladislavićem i Antom Lamutom (Dinka)Vladislavićem i 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 
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 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 i 1259/2, sve u k.o.Sutivan, i za 
potrebe formiranja ceste dat će Općini Sutivan u 
vlasništvo zemljište  označeno kao 
čest.zem.1256/11 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 
osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa  za 
izgradnju građevine na čest.zem. 1259/1  za 
jednu kuću, do visine od 200.000,00 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 VladiPetar VladiPetar VladiPetar Vladislavićslavićslavićslavić i Ante Lamut-Dinka  
zaključenjem ovog Ugovora prijenet će u 
vlasništvo Općini Sutivan, nekretninu označenu 
kao čest. zem.1256/11 k.o. Sutivan, za cijelo, 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”. 
 
Klasa: 35001/17-01/0022 
Urbroj: 2104/08-01-01-17-0002 
Sutivan, 13. ožujka 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 34. sjednici, održanoj dana 13. ožujka 
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 zaključenje Ugovorao davanju suglasnosti za zaključenje Ugovorao davanju suglasnosti za zaključenje Ugovorao davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora    o o o o     

reguliranreguliranreguliranreguliranju međusobnih prava i obveza sa Petrom ju međusobnih prava i obveza sa Petrom ju međusobnih prava i obveza sa Petrom ju međusobnih prava i obveza sa Petrom 
Vladislavićem i Mićom VladislavićemVladislavićem i Mićom VladislavićemVladislavićem i Mićom VladislavićemVladislavićem i Mićom Vladislavićem    

    
    

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 SutivOpćine SutivOpćine SutivOpćine Sutivanananan, s jedne strane 
 i Petrom VladislavićemPetrom VladislavićemPetrom VladislavićemPetrom Vladislavićem i Mićom MladislavićemMićom MladislavićemMićom MladislavićemMićom Mladislavićem, s 
druge strane 
 kojim ugovaraju sporazumno  slijedeće:  
 
 Miće Vladislavić (pok.Jerka), adresa, 
Sutivan, Grlica 2, OIB:32149038193 i Petar 
Vladislavić (pok.Mojmira), adresa:Sutivan, 
Put blata 2, OIB:43742143383,  vlasnici su  
čest.zem.1256/1 i 1257/4, sve u k.o.Sutivan, 
i za potrebe formiranja ceste dat će Općini 
Sutivan u vlasništvo zemljište  označeno 
kao čest.zem.1256/11 k.o.Sutivan ukupne 
površine 351 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 osloboditi plaćanja 
komunalnog doprinosa po rješenju 
Klasa:UP/I-350-06/15-01/0119, 
Urbroj:2104/08-03/1-15-0002      od16. 
Prosinca 2015. Godine , u iznosu od 
56.317,80 kn, a 
Miću Vladislavića, oslobodit će plaćanja 
komunalnog doprinosa za izgradnju  zgrade 
koja će se graditi na čest.zem. 1256/2 
k.o.Sutivan do visine od 60.000,00 kn. 
 
Petar VladislavićPetar VladislavićPetar VladislavićPetar Vladislavić i Miće VladislaMiće VladislaMiće VladislaMiće Vladislavićvićvićvić  zaključenjem 
ovog Ugovora prijenet će u vlasništvo Općini 
Sutivan, nekretninu označenu kao čest. 
zem.1256/11 k.o. Sutivan, za cijelo, i ujedno joj 
ispustiti i uknjižbenu dozvolu  (clausulu 
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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 Miće 
Vladislavića.  
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a objavit će se u “Službenom glasniku Općine 
Sutivan”. 
 
Klasa:350-01/17-01/0023  
Urbroj: 2104/08-01-01-17-0002 
Sutivan, 13. ožujka 2017.                                                     
PREDSJEDNIK    
                                                                                           
OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                               
Bartul Lukšić 
 
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 13. 
ožujka 2017. godine, razmatrajući stanje 
sustava zaštite i spašavanja, donijelo je 
slijedeću 

 
ANALIZU STANJA  

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  
NA PODRUČJU OPĆINE SUTIVAN, ZA 2017. 

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. 
 
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. 
 

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

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 Alfa atest, 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. 

 
2. Također je naloženo donijeti  Izmjene i 

dopune Plan zaštite i spašavanja i Plana 
civilne zaštite Općine Sutivan, kao i 
popuniti, opremiti i osposobiti postrojbu 
civilne zaštite opće namjene za područje 
Općine Sutivan. 
 

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. 
 

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. 
 

 
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.  

 
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. 

 
7. Općinsko vijeće Općine Sutivan 

imenovalo je novi  Stožer zaštite i 
spašavanja svojom Odlukom o osnivanju 
Stožera zaštite I spašavanja Općine 
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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. 
 

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 namjene Općine Sutivan i 
poništilo predhodni raspored. 

 
10. Načelnik je imenovao povjerenika i 

poništeno je predhodno imenovanje 
povjerenika. 

 
11. Načelnik je donio Odluku o imenovanju 

teklića.   
 

12. Za potrebe zaštite i spašavanja i 
protupožarnu zaštitu  u 2016. godini 
planirano je 10.000,00 za zaštitu i 
spašavanje i 160.000,00 za protupožarnu 
zaštitu. 

 
13. Općina Sutivan nema DVD, stoga kao i 

svake godine  zaključila je Sporazum sa 
DVD Supetrom o pokrivanju Sutivana 
protupožarnom zaštitom. 

 
14. Sa Hrvatskom gorskom službom 

spašavanja, stanicom Split zaključen je 
Sporazum o o sufinanciranju ove Službe. 

 
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. 
 

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 
          sredstvima Općine, SDŽ i Nadležnog 
ministarstva.Od te godine je pokrenut 
          postupak sanacije opožarenih područja i 
uređenje protupožarnih putova. 

 
   
           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 2017. godini kao i Financijski plan koji bi 
omogućilo njihovo provođenje. 
 
KLASA: 810-01/17-01/0001 
URBROJ: 2104/08-02-01-17-0001 
Sutivan, 13. ožujka  2017.  
 
PREDSJEDNIK 
                                                 
OPĆINSKOG VIJEĆA   
                                                                   
Bartul Lukšić                                        

                                                
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  13. 
ožujka 2017. godine,  na svojoj 34. 
sjednici,  razmatrajući stanje sustava 
zaštite i spašavanja, donijelo je slijedeće   
 

SMJERNICE  
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 

OPĆINE SUTIVAN U 2017. 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 2017. godini. 
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Smjernice se odnose na slijedeće: 
 
1. CIVILNA ZAŠTITA 
 
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 
 

 
 
 
 
 

 
▪    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 
 
2. VATROGASTVO 
 

18. Općina Sutivan nema DVD, stoga je, kao 
i svake godine zaključen Ugovor sa DVD 

iz  Supetrom o pokrivanju Sutivana 
protupožarnom zaštitom. 

 
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.   

 
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 SE 
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE  
   U  OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI 
   
 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 (Vodovod Brač, d.o.o.Supetar) 
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 
31.12.2017. godine kojeg je donijelo 
Općinsko vijeće Općine Sutivan po 
pozicijama namjenjenim za razvoj 
pojedinih dijelova operativnih snaga 
jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja. 
 
I. KLASA: 810-01/17-01/0002 
URBROJ: 2104/08-01/1-17-0001 
Sutivan,13. ožujka 2017.  
                                                                                
PREDSJEDNIK 
                                                
OPĆINSKOG VIJEĆA   
                                              Bartul Lukšić                                        
 
 
Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi 
(«Narodne novine « br.157/13 i 152/14) i 32. 

  POSTROJBA OPĆE NAMJENE OPĆINE SUTIVAN   

  (veličine jedne skupine koju čine tri ekipe)   

  Ukupno 10 pripadnika   

                

  Zapovjednik skupine   

                

                

                

Ekipa Sutivan 1   Ekipa Sutivan 2   Ekipa Sutivan 3 

(3 člana)   (3 člana)   (3 člana) 
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Statuta Općine Sutivan («Službeni glasnik 
Općine Sutivan» br.7/13, 2/14 i 6/14), 
Općinsko vijeće Općine Sutivan na 34. sjednici 
održanoj 13. ožujka 2017. godine, donosi  
 
 

P R O G R A M SOCIJALNE SKRBI  
Općine Sutivan za 2017. godinu   

I. UVOD 
Članak 1. 

 
         Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj 
skrbi («Narodne novine « br.157/13 i 152/14) 
Općinsko vijeće Općine Sutivan, je Proračunom 
Općine Sutivan za 2017. godinu planiralo osigurati 
sredstva u  visini od 186.000,00 kn svojih prihoda 
za socijalnu skrb obiteljima, pojedincima,  i drugim 
kategorijama ugroženih osoba. 
 
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. 
 
II. OPĆE ODREDBE 

Članak 2. 
 
 
Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Općine 
Sutivan na planu socijalne skrbi u 2017. godini imati 
osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, 
a sastavljen  je iz dva dijela: 
 

- prvi dio odnosi se na prikaz aktivnosti 
Općine Sutivan na planu socijalne skrbi 
tijekom 2017. 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. 
 

Tabelarna planirana podjela aktivnosti Općine 
Sutivan na Planu socijalne skrbi: 
 
 
1. Jednokratne novčane pomoći obiteljima i 
kućanstvima …………  30.000,00 kn 
 
2. Pomoći za novorođenu djecu 
……………………………………… 150.000,00 kn 
 
3. Darovi  djeci 
……………….………………………………………….  
20.000,00 kn 
 

4. besplatne knjige učenicima ostale naknade u 
naravi ……………   30.000,00 kn 
 
5. novčana pomoć studentima………... 
………………………………   36.000,00 kn 
 
6.   ostale pomoći   
………………………………………………………  
20.000,00 kn 
 
VRSTE POMOĆI 

Članak 4. 
 
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 Jedinstveni upravni odjel 
djelimično ili u cjelosti plati račun izravno ovlaštenoj 
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.da 
nadležna služba  
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se 
odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da 
nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela 
djelimično ili u cjelosti plati račun izravno ovlaštenoj 
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu. 
 

Jednokratne novčane pomoći 
 
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti 
samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. 
bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih 
nepogoda ili drugih nevolja) prema ocjeni 
Općinskog načelnika nisu u mogućnosti djelimično 
ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. 
 
Jednokratna novčana pomoć iznosi najviše  do 
3.000,00 kn godišnje. 
 
Pomoć za mlade obitelji sa djecom do 6 godina 
starosti  
 
Stipendija  za  studente …………….. 1.000,00 
kn/mjesečno 
 
Ovaj Program će se realizirati u suradnji sa 
Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Splitsko-
dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo 
i socijalnu skrb. 
 
III. POSTUPAK DODJELE NOVČANE POMOĆI 
 

Članak 5. 
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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 ispunjena svih uvjeta i kriterija 
iz ovog Programa. 
Svi koji podnesu zamolbu za bilo koju vrstu pomoći 
a fizički ne žive na području Općine Sutivan i koji 
imaju riješeno stambeno pitranje van područja 
Općine Sutivan, ne mogu ostvariti pravo na 
novčanu pomoć iz ovog Programa. 
Svi zainteresirani za dodjelu novčane pomoći 
moraju podnijeti zamolbu, te dostaviti potrebnu 
dokumentaciju. 

Članak 6. 
 
         Ovaj Program  stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku 
Općine Sutivan”. 
 
Klasa:550-01/17-01/0004 
Urbroj:2104/08-01-01-17-0002 
Sutivan,  13. ožujka 2017. 
 
 
 
                                                                                                     
PREDSJEDNIK 
                                                                                               
OPĆINSKOG VIJEĆA  
                                                                                                       
Bartul Lukšić 

 
Na temelju članka 31. Stauta Općine Sutivan 
(,,Službeni glasnik općine Sutivan'' BR-7/13 ,  
2/14 i 6/14) Općinsko vijeće Općine Sutivan, 
na svojoj 34. Sjednici, održanoj  13. ožujka 
2017. godine, donijelo je slijedeći 
 

PRAVILNIK 
o stipendiranju učenika i studenata s 

područja Općine Sutivan 
I. OPĆE ODREDBE 

                                                
                                                            
Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način, 
postupak i mjerila za dodjelu stipendije, 
zaključivanje ugovora, isplata 
,mirovanje,raskid ugovora o stipendiranju, 
obveze vraćanja stipendije, te ostala pitanja 
koja se odnose na prava korisnika stipendije, 
studenata učenika srednjih škola na području 
Općine Sutivan, koji se školuju na području 
Republike Hrvatske. 

Članak 2. 

Temeljem ovog Pravilnika pravo na stipendiju 
mogu ostvariti učenici srednjih škola od drugog 
do četvrtog razreda, te redoviti studenti, koji su 
državljani Republike Hrvatske sa stalnim 
prebivalištem na području općine Sutivan i 
kojima su prebivalište na ppodručju Općine 
Sutivan traje najmanje 5 godina, te da nisu 
korisnici stipendija drugih izvora. 

Članak 3. 
Sredstva za stipendiju osiguravaju se u 
Proračunu Općine Sutivan. 

Članak 4. 
Stipendije će se dodjeljivati za tri redovita 
studenta. Pojedinačni iznos stipendije iznosi 
1.000,00 kn mjesečno po stipendisti. 

II. UVJETI ZA DODJELU 
STIPENDIJA 

Članak 5. 
Uvjeti za dodjelu stipendija su: 

a.) Uspjeh 
b.) Materijalni status 
c.) Posebne obiteljske prilike 
d.) Ostali uvjeti 

 
   
A/USPJEH 
a.) Prosjek ocjena prethodnog razreda 

učenika u srednjoškolskog 
obrazovanju: 
4,00 - 4,10  20 bodova 
4,11 - 4,20   21 bod 
4,21 - 4,30    22 boda 
4,31 – 4,40   23 boda 
4,41 – 4,50   24 boda 
4,51 – 4,60   25 bodova 
4,61 – 4,70   26 bodova 
4,71 – 4,80   27 bodova 
4,81 – 4,90   28 bodova 
4,91 – 5,00   30 bodova 
 

b.) Prosjek ocjena završnog razreda u 
srednjoškolskom obrazovanju i za 
svaku prethodnu godinu studija za 
studente: 
4,00 – 4,10    20 bodova 
4,11 - 4,20      21 bod 
4,21 - 4,30     22 boda 
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4,31 -  4,40    23 boda 
4,41 – 4,50    24 boda 
4,51 – 4,60    25 bodova 
4,61 – 4,70    26 bodova 
4,71 – 4,80    27 bodova 
4,81 – 4,90    28 bodova 
4,91 – 5,00     30 bodova 
 
B/Materijalni status 
 
Primanje po članu kućanstva mjesečno: 
0-500,00 kn                  30 bodova 
501,00-800,00              25 bodova 
801,00 – 1.100,00        20 bodova 
1.101,00 – 1.300,00     15 bodova 
1.301,00 – 1.500,00     10 bodova 
 
Korisnici zajamčene minimalne 
naknade Centra za socijalnu skrb Brač – 
Supetar dodatno 10 bodova 

      
     C/Posebne obiteljske prilike 
 Učenik – student invalid  
 20 bodova 
Učenik – student bez oba roditelja 
    30 bodova 
Učenik – student bez jednog roditelja  
   15 bodova 
Brat ili sestra učenika ili studenta  
    5 bodova 
Brat ili sestra predškolske dobi učenika ili 
studenta    3 boda 
 
D/Ostali uvjeti 
Djeca hrvatskih branitelja   5 
bodova 
 
Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti 
broj bodova prednost ima kandidata sa 
boljim prosjekom ocjena. 
 

III. POSTUPAK DODJELE 
STIPENDIJE 
Članak 6. 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za 
dodjelu stipendija donosi Općinski 
načelnik. 
Postupak za dodjelu stipendija provodi 
Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Članak 7. 
Povjerenstvo za dodjelu stipendija imenuje 
načelnik. 
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 
dva člana. 
Povjerenstvo pravovaljano odlučuje ako je 
sjednici nazočna većina svih članova, a 
odluku donosi javnim glasovanjem 
većinom glasova svih članova. 
Povjerenstvo donosi odluku u skladu sa 
ovim Pravilnikom. 

Članak 8. 
Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se 
na oglasnoj ploči na Web stranici Općine 
Sutivan. 
Natječaj sadrži: 
-Razred srednje škole, odnosno akademsku 
godinu za koju se raspisuje 
-Rok trajanja natječaja, 
-Broj stipendija koja se dodjeljuju i visinu 
stipendije, 
-Opće uvjete za dodjelu stipendija, 
-Dokaze koje treba priložiti uz pismeni 
zahtjev. 

Članak 9. 
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na 
prijavnom obrascu koji se može pribaviti u 
Jedinstvenom upravnom odjelu. 
Zahtjev iz prethodnog stavka podnositelj je 
dužan priložiti slijedeće dokumente: 
1. Prijavni obrazac 
2. Presliku osobne iskaznice, odnosno 

uvjerenje o prebivalištu, 
3. Uvjerenje o upisu u odgovarajući razred 

sred nje škole, odnosno godinu 
studiranja za koju se stipendija traži, 

4. Svjedodžbu prethodnog razreda za 
učenike srednje škole, a za redovne 
studente svjedodžbu završnog razreda 
srednje škole odnosno prijepis ocjena s 
fakulteta za prethodnu akademsku 
godinu, 

5. Izjavu o broju članova zajedničkog 
kućanstva (na prijavnom obrascu) 

6. Izjava o ne primanju stipendije iz drugih 
izvora (na prijavnom obrascu) 

7. Dokaz o mjesečnim primanjima članova 
zajedničkog kućanstva za razdoblje 3 
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mjeseca do dana raspisivanja natječaja 
(plaća, mirovina, obiteljska mirovina, 
alimentacija, zajamčena minimalna 
naknada i dr.) 

8. Uvjerenje o prihodima ostvarenim 
samostalnim radom (obrt, poljoprivreda 
i sl.) za godinu koja prethodi godini u 
kojoj je raspisan natječaj. 

9. Dokaz o školovanju braće i sestara, 
odnosno o predškolskom statusu, dokaz 
o statusu roditelja hrvatskog  branitelja. 

10. Ostalu dokumentaciju sukladno 
Pravilniku. 
 
Tražena dokumentacija ne smije biti 
starija od 3 mjeseca od dana 
raspisivanja natječaja. 

  
Članak 10. 

Jedinstveni upravni odjel Općine 
Sutivan prikuplja prijave na natječaj. 
Povjerenstvo provodi njihovu stručnu 
obradu, utvrđuje prijedlog liste 
prvenstva za izbor korisnika i odluku o 
korisnicima stipendije. 
 
Odluka o korisnicima stipendije i 
bodovna lista bit će objavljena na 
oglasnoj ploči i Web stranici Općine u 
roku od 15 dana nakon provedenog 
natječaja. 
 
Podnositelj može uložiti žalbu na 
odluku Povjerenstva u roku od 8 dana 
od objave odluke na oglasnoj ploči 
Općine Sutivan. 
 
Odluku po žalbi donosi Općinski 
načelnik. Po rješavanju žalbi pristupa se 
sklapanje Ugovora o stipendiranju. 
   

Članak 11. 
Ugovor o stipendiranju sadrži: 
-Ugovorne strane odnosno njihove 
zakonske zastupnike (za maloljetne 
učenike i studente) i adresu prebivališta, 
te OIB 
-Naziv i mjesto obrazovne ustanove, 
trajanje i smjer, 

-Naziv struke, zvanja ili zanimanja za 
koje se obrazuje korisnik stipendije 
-Visinu stipendije 
-Vrijeme korištenja stipendije 
-Odredbe o prestanku davanja 
stipendije, mirovanja i eventualnom 
vraćanju i druge odredbe važne za 
korištenje stipendije, 
-Način rješavanja međusobnim prava i 
obveza, 
-Mjesto i datum sklapanja ugovora, 
potpise ugovornih stranaka, odnosno 
njihovih zastupnika i druge odredbe. 
 

Članak 12. 
Ugovor o stipendiranju sklapa načelnik 
s korisnikom stipendije, a ako je on 
maloljetan Ugovor sklapa zakonski 
zastupnik (roditelj ili skrbnik) uz 
supotpis maloljetnog korisnika. 
 
 

Članak 13. 
Stipendije su nepovratne ukoliko 
ugovorne strane ispune ugovorne 
obveze. 
 

Članak 14. 
Korisnik stipendije primat će stipendiju 
do dana završetka razreda srednje škole, 
odnosno studenti do završetka zadnjeg 
semestra u završnoj akademskoj godini. 
 
Stipendije će se isplaćivati u svakoj 
školskoj godini 10 mjeseci i to: 
-od rujna do lipnja za učenike srednje 
škole, 
-od listopada do srpnja u svakoj 
akademskoj godini za studente. 
 
Korisnik stipendije dužan je redovno 
dostavljati potvrdu o upisu u slijedeću 
školsku godinu, odnosno upisu u 
slijedeći semestar akademske godine. 
 
Korisnik stipendije dužan je izvijestiti 
Povjerenstvo ukoliko dođe do značajnih 
promjena u uvjetima za dodjelu 
stipendije. 
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Korisnik stipendije dužan je u roku od 
15 dana završetka završnog razreda 
srednje škole, odnosno po završetku 
zadnjeg semestra akademske godine 
dostaviti dokaz o tome. 
 

Članak 15. 
Korisnik stipendije koji ne maturira, 
odnosno diplomira po završetku srednje 
škole, odnosno fakulteta, u roku godine 
dana, dužan je vratiti dodijeljenu 
stipendiju. 

 
          Članak 16. 

Korisnik stipendije može ostvariti pravo 
na mirovanje u isplati stipendije ukoliko 
ne upiše slijedeću školsku odnosno 
akademsku godinu iz opravdanih 
razloga. 
 
Za vrijeme mirovanja stipendija se ne 
isplaćuje. Ponovno pravo na isplatu 
stipendije stiče upisom u višu školsku 
odnosno akademsku godinu,što 
dokazuje uvjerenjem o upisu. 
 

Članak 17. 
Ukoliko korisnik stipendije prekrši 
ugovorom preuzete obaveze načelnik 
ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor 
, a isplaćeni iznos učenik, odnosno 
student mora vratiti na način kako to 
odredi davatelj stipendije. 
 
U iznimnim slučajevima načelnik može 
osloboditi stipendistu povrata 
stipendije. 
 
Ugovor  o stipendiranju će se raskinuti 
u sljedećim slučajevima: 
- Ako korisnik stipendije tijekom 

obrazovanja ne upiše redovito 
slijedeću školsku, godinu odnosno   
akademsku godinu, osim 
opravdanim slučajevima o čemu 
odlučuje načelnik, 

- -ako je došlo do značajnih promjena 
u uvjetima za dodjelu stipendije, 

- -ako se utvrdi da je korisnik 
stipendije dao netočne podatke ili 
dokumente u postupku sklapanja 
ugovora, 

- Ukoliko korisnik stipendije ne 
dostavi dokaz o završetku srednje 
škole ili studija. 

 
 
 
 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 18. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u ''Službenom 
glasniku Općine Sutivan˝. 
 
 
 
 
Klasa: 402-08/17-01/0001 
Urbroj: 2104/08-03/1-17-0002 
Sutivan,  13.   ožujka 2017 godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
PRESJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA SUTIVAN 
                                                                

BARTUL LUKŠIĆ 
 
 
          Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o 
postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru («Narodne novine» 
br.36/04) i članka 26. Statuta Općine Sutivan 
(«Službeni glasnik Općine Sutivan» br.6/01, 
1/05 i 1/06), Općinsko vijeće Općine Sutivan 
na 34. sjednici, održanoj 13. ožujka 2017. 
godine, donosi 
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GODIŠNJI PLAN 

upravljanja pomorskim dobrom na 
području  

Općine Sutivan za 2017. godinu 
 
I. UVODNE ODREDBE 
 

1. Ovim Godišnjm planom upravljanja 
pomorskim dobrom na području Općine 
Sutivan za 2017. godinu (u daljnjem 
tekstu:Godišnji plan) uređuju se: 

 
a) plan redovitog upravljanja pomorskim 

dobrom, 
b) sredstva za redovito upravljanje 

pomorskim dobrom, 
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa 

djelatnosti koje se mogu obavljati na 
području Općine Sutivan 

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

 
2. Ovaj Godišnji plan usklađen je sa 

godišnjim planom  upravljanja 
pomorskim dobrom Splitsko-
dalmatinske županije, u pogledu plana 
koncesioniranja i davanja koncesijskih 
odobrenja, u smislu članka 5. stavak 2. 
Uredbe o postupku izdavanja 
koncesijskog odobrenja na pomorskom 
dobru. 

 
      Potvrda iz stavka 1. ove točke prilaže se uz 
izvornik ovog Godišnjeg plana. 
 
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 2017. godini Općina će poduzeti 

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

 
 

a) čišćenje i  uređenje plaža  procijenjena 
vrijednost ….       80.000,00 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  80.000,00 kn. 

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

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

b) sredstva od naknada za koncesijska 
odobrenja 
na području Općine 
SDŽ………………………………. 
20.000,00kn 

c) sredstva iz Proračuna Općine za 20017. 
godinu  
namijenjena za redovito upravljanje 
pomorskim 
 dobrom na području 
Općine…………………………     
40.000,00    kn 

 
 
IV. SREDSTVA ZA IZGRADNJU I 
UREĐENJE PLAŽA 
Za izgradnju i uređenje plaža i luke koristit 
će se srestva procijenjena u iznosu od 
2.250.000,00 kn, i to 2.100.000,00 iz donacija 
a 150.000,00 kn iz fondova. 
 
a) Izgradnja plaže kod uvale Duboka 

…………………. 1.600.000,00 kn 
b) Izgradnja dva pera kod Macela 

………………… .…     250.000,00 kn 
c) Izgradnja plaža od Grgine luke do uvale 

Duboka ..    250.000,00 kn 
d)  Izgradnja lifta za invalide iza 

Mlina…………………    150.000,00 kn 
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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, 
- 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. 
 
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. 
 
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. 
 
V. 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. 
 
VI. 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. 
 
VII. ZAKLJUČNA ODREDBA 
 
13. Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u «Službenom 
glasniku Općine Sutivan». 
 
 

 
 
 
Klasa: 934-01/17-01/0001 
II.  Urbroj: 2104/08-01-01-17-0001 
Sutivan, 13. ožujka 2017. 
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PREDSJEDNIK 
                                                                                          
OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                              
Bartul Lukšić 
 
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od 
požara (Narodne novine  92/10) i Pravilnik 
a o izradi procjene ugroženosti od požara i 
tehnološke eksplozije (Narodne novine  
35/94, 110/05, 028/10) te članka 32.  
Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik 
Općine Sutivan“ br.7/13, 2/14 i 6/14) 
Općinsko vijeće Općine Sutivan, na svojoj 
34. Sjednici, održanoj dana 13. ožujka 
2017. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o izradi Procjene ugroženosti od požara 

i tehnoloških eksplozija 
Članak 1. 

Procjena ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija izraditi će se temelju 
dogovora za to odgovornih osoba iz Grada 
Supetra te Općina Postira, Sutivan i 
Nerežišča.  
Navedena područja surađuju u provedbi 
mjera zaštite od požara kako bi se što bolje 
evaluirale opasnosti od požara i 
tehnoloških eksplozija te što efikasnije 
provele tehničke i operativne mjere zaštite 
od požara i tehnoloških eksplozija na gore 
navedenom području. 

Članak 2. 
Procjena ugroženosti od požara i 
tehnološke eksplozije izrađuje se u svrhu 
utvrđivanja stanja zaštite od požaru i 
tehnološke eksplozije na prostoru Grada 
Supetra te Općina Postira, Sutivan i 
Nerežišča, odnosno donošenja 
odgovarajućih tehničkih i organizacijskih 
mjera koje je potrebno provesti kako bi se 
ugroženost od nastanka požara i/ili 
tehnološke eksplozije smanjila na što je 
god moguće manju razinu, te slijedom toga 
smanjila možebitna šteta po zdravlje ljudi i 
imovinu od nastalih požara i/ili tehnoloških 
eksplozija. 

Članak 3. 
Nakon izrađene procjene ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija, Grad 

Supetar te Općine Postira, Sutivan i 
Nerežišča ugovorom će urediti međusobne 
odnose u provedbi mjera zaštite od požara 
na prostoru koji je predmet ove procjene. 

Članak 4. 
Međusobnim ugovorom će biti regulirani i 
svi drugi odnosi kao što su financiranje, 
nadležnosti u planiranju i provedbi mjera 
zaštite od požara te odnosi u ustroju i 
djelovanju vatrogasnih snaga. 

Članak 5. 
Ova Procjena ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija a izrađuje se kao 
novi dokument, neovisno o prijašnjim 
Procjenama te organizacijskim i tehničkim 
mjerama" 
KLASA: 214-01/17-01/0001 
URBROJ: 2104/08-01-01-17-0002 
Sutivan, 13. ožujka 2017.godine                                                                    
PREDSJEDNIK 
                                                                                                                          
OPĆINSKOG  VIJECA  
                                                                                                                             
Bartul Lukšić 

 
Na temelju članka 66. Zakona o 

poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), 
članka 20. Zakona o lokalnoj  i područnoj  
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, 
broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13 i 137/15), članka 32. Statuta općine 
(„Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 
2/14 i 6/14),  a u vezi s člankom 3. Uredbe 
Komisije (EU) broj 1408/2013 („Službeni list“ 
Europske unije L 352/II od 24. prosinca 
2013.,), Općinsko vijeće Općine Sutivan na 34. 
sjednici, održanoj 13. ožujka 2017., donijelo je     

 
 

PROGRAM 
POTPORE POLJOPRIVREDNIIM 
GOSPODARSTVIMA ZA NABAVU 

SADNOG MATERIJALA NA PODRUČJU 
OPĆINE SUTIVAN 

 (2017.-2020.) 
 
 

I. TEMELJNE ODREDBE 
Članak 1.  
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Ovim se Programom propisuje način, uvjeti 
dodjele te visina potpore male vrijednosti za: 
Mjeru: Potpora poljoprivrednim 
gospodarstvima za nabavu sadnog 
materijala 
 
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih 
financijskih sredstava poljoprivrednim 
gospodarstvima  iz proračuna Općine Sutivan. 
 
 

Članak 2. 
 

Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi 
Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 
2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na potpore de 

minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 
24. prosinca 2013., dalje: Uredba 
br.1408/2013). 

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se 
Program primjenjuje na potpore dodijeljene 
poduzetnicima koji se bave primarnom 
proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz 
iznimku: 

(a) potpora čiji je iznos određen na temelju 
cijene ili količine proizvoda stavljenih na 
tržište;  

(b) potpora za djelatnosti povezane s izvozom 
prema trećim zemljama ili državama 
članicama, odnosno potpora koje su u izravnoj 
vezi s izvezenim količinama, uspostavom i 
djelovanjem distribucijske mreže ili drugim 
tekućim izdacima koji su povezani s izvoznom 
djelatnošću;  

(c) potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih 
proizvoda umjesto uvoznih. 
Sukladno članku 2., točka 1. Uredbe de minimis 
“poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz 
Priloga I., popis iz članka 38. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, uz iznimku 
proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih 
Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 17. 
prosinca 1999. 
 

 
Članak 3. 

 

  Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 
1408/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ 
obuhvaćena su sva poduzeća koja su u 
najmanje jednom od sljedećih međusobnih 
odnosa:  
(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava 
dioničara ili članova u drugom poduzeću;  
(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili 
smijeniti većinu članova upravnog, 
upravljačkog ili nadzornog tijela drugog 
poduzeća;  
(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati 
vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema 
ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili 
prema odredbi statuta ili društvenog ugovora 
tog poduzeća;  
(d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u 
drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima 
tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara 
ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.  
 
 Poduzeća koja su u bilo kojem od 
odnosa navedenih u prvom podstavku točkama 
(a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća 
isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 

 
 

Članak 4. 
 

Pojmovi korišteni u ovome Programu imaju 
sljedeće značenje: 

1. Načelnik– čelnik jedinice lokalne 
samouprave. 

2. Općina– jedinica lokalne samouprave. 
3. Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem 

tekstu: Upravni odjel) – upravno tijelo 
nadležno za provedbu potpore. 

4. Podnositelj – svaka fizička ili pravna 
osoba koja podnosi prijavu na temelju 
javnog poziva. 

5. Ulaganje – prihvatljivi trošak za koji se 
traži potpora. 

6. Korisnik – svaka fizička ili pravna 
osoba koja zadovolji uvjete ovog 
Programa, Pravilnika i Javnog poziva i s 
kojim je sklopljen Ugovor o dodjeli 
bespovratne potpore iz članka 13.  ovog 
Programa. 



BROJ: 01/17              SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SUTIVAN             14.OŽUJKA  2017. 
 

46 
 

7. Povjerenstvo-tijelo imenovano od strane 
načelnika koje zaprima, obrađuje 
prijave te donosi prijedlog Odluke o 
raspodijeli sredstava.  

8. Primarna poljoprivredna proizvodnja 

 je proizvodnja proizvoda biljnogojstva 
ili stočarstva te proizvoda prvog stupnja 
njihove prerade, bez obavljanja 
dodatnih radnji kojima bi se promijenila 
priroda tih proizvoda. Popis 
poljoprivrednih proizvoda naveden je u 
Prilogu 1. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije (u daljnjem tekstu: 
UFEU). 

 

 

II. KORISNICI PROGRAMA 
Članak 5. 

 
 Pravo na potporu iz Programa može 
ostvariti pravna i fizička osoba koja je upisana  
u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 
odnosno u Upisnik poljoprivrednika (u 
daljnjem tekstu Upisnik) i registrirana za 
obavljanje poljoprivredne djelatnosti  sukladno 
članku 2. i članku 3.Programa. 
 
III. OPĆI UVJETI DODJELE POTPORE I  
IZNOS POTPORE PO KORISNIKU 
 

Članak 6.  
 

1. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje 
ulaganja koja su predmet ovoga Programa, 
a za koje podnositelj nije koristio sredstva 
iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, 
drugih programa Općine Sutivan ili drugih 
izvora financiranja. 

2. Korisnik mora imati sjedište, djelatnost  i 
poljoprivrednu proizvodnju na području 
Općine Sutivan. 

3. Korisnik mora imati podmirene financijske 
obveze prema Državnom i općinskom 
proračunu. 

4. Poljoprivredno zemljište na koje se sadi 
mora biti upisano u ARCOD sustav. 

5. Korisnik temeljem potpore mora zasaditi 
najmanje 0,1ha  (1000m2) zemljišta s tim da 
poljoprivredne rudine ne zauzimaju  više od 
5% površine. 

6. Korisnik temeljem potpore mora zasaditi 
najmanje 500 loza ili 30 stabala masline 
odnosno voća. 

7. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013, 
ukupni iznos potpora male vrijednosti koji 
je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije 
prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom 
bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.  

8. Za izračun maksimalnog iznosa potpore iz 
stavka 4. ovog članka uzima se u obzir 
tekuća fiskalna godina u kojoj se dodjeljuje 
potpora male vrijednosti i prethodne dvije 
fiskalne godine. Fiskalna godina traje od 1. 
siječnja do 31. prosinca. 

9. Gornja granica iz stavka 5. ovog članka 
primjenjuje se bez obzira na oblik potpora 
de minimis ili na cilj koji se namjerava 
postići.  

 
 

Članak 7.  
 Iznos potpore po korisniku za: 

- Potpora se odobrava u visini do 1/3 
opravdanih troškova nabave sadnog 

materijala. Maksimalni iznos potpore po 
korisniku potpore iznosi 5.000,00 kuna 

godišnje.  

Članak 8. 

 Prednost za ostvarivanje potpore imaju: 

- Poljoprivredna gospodarstva  koja se 
nalaze na području sa otežanim 
uvjetima gospodarenja 

- Poljoprivredna gospodarstva čiji su 
nositelji mlađi od 40 godina. 

 
 
IV. PROVEDBA PROGRAMA 
 

 Opće odredbe 

Članak 9. 
 
Program će se provoditi temeljem provedbenih 
akata (Pravilnik, Odluka o imenovanju 
povjerenstva, Odluka o sadržaju i objavi 
Javnog poziva) koje će donijeti načelnik 
sukladno predviđenim proračunskim 
sredstvima za tekuću godinu. 
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Prijava  

                                                                Članak 
10. 
 
1. Prijava se podnosi na temelju Javnog poziva. 
2. Javni poziv se objavljuje na oglasnim 
pločama Općine Sutivan, te na službenoj web-
stranici www.sutivan.hr 
3. Prijava se podnosi isključivo na Obrascu 
Prijave koji će biti objavljen na web stranici 
Općine i to putem preporučene pošte u 
zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba 
obavezno čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja 
i istu dostaviti na adresu OpćineSutivan.   
 
Uz Prijavu se prilaže i propisana dokumentacija 
navedena u Pravilniku i Javnom pozivu, a po 
potrebi Upravni odjel može zatražiti dodatnu 
dokumentaciju i obrazloženje. 
 
 
Obrada Prijava 

                                                                Članak 
11. 
 
1. Po primitku Prijave, Upravni odjel iste 

dostavlja Povjerenstvu imenovanom od 
strane načelnika, a koji utvrđuje 
pravovremenost, potpunost te sukladnost 
prijave s uvjetima Natječaja.  

2. Prijave pristigle po objavljenom Javnom 
pozivu, obrađuju se po redoslijedu 
zaprimanja. 

3. Nakon obrade svake pristigle Prijave, u 
slučaju potrebe za rangiranjem, utvrdit će se 
rang-lista Prijava, u padajućem nizu, 
sukladno prioritetima određenim 
Programom, Pravilnikom i Javnim 
pozivom. 

4. U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti 
broj bodova, izvršit će se rangiranje tih 
prijava na temelju ranijeg zaprimanja 
potpune prijave. 

5. Podnositelj čija prijava udovoljava uvjetima 
propisanim ovim Programom, Pravilnikom 
i Javnim pozivom, o tome će biti 
pravovremeno obaviješten. 

 
Članak 12. 

 

Korisnik potpore male vrijednosti mora 
davatelju državne potpore dati izjavu o 
iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti 
u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora 
sukladno Uredbi de minimis. Davatelj državne 
potpore dužan je korisniku potpore dostaviti 
obavijest da mu je dodijeljena potpora male 
vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.  

 
Članak 13. 

 
1. Povjerenstvo utvrđuje Nacrt Prijedloga 

Odluke o raspodjeli sredstava koji dostavlja 
Upravnom odjelu radi donošenja Odluke o 

raspodjeli sredstava koju donosi načelnik. 

2. S korisnicima programa sukladno Odluci o 
raspodijeli sredstava zaključuje se Ugovor o 
dodjeli bespovratne potpore ukoliko iznos 
iste premašuje iznos od 1.000 kuna. 

Isplata i povrat potpore 

Članak 14. 
 

1. Potpora se isplaćuje na račun korisnika, a 
sukladno odredbama Ugovora. 

2. Općina će Odlukom o povratu potpore od 
korisnika zahtijevati povrat u slučaju: 
a) administrativne pogreške, 
b) ukoliko se utvrdi da je korisnik 

nezakonito ostvario potporu, 
c) korištenja predmeta sufinanciranja na 

način koji nije u skladu s njegovom 
namjenom, 

d) raskidanja Ugovora. 
3. Korisnik je dužan isplaćenu potporu vratiti 

u iznosu, na način i u roku određenim u 
Odluci o povratu potpore. 

4. Ukoliko korisnik nije postupio sukladno 
Odluci iz stavka 2. ovoga članka, na iznos 
koji podliježe povratu se nakon isteka roka 
iz stavka 3. ovoga članka obračunava 
zakonska zatezna kamata. 

 
V. KONTROLA 

Članak 15. 
 

Povjerenstvo vrši administrativnu 
kontrolu/kontrolu na terenu u razdoblju od 1 
godine nakon konačne isplate sredstava na 
uzorku od najmanje 10 %. 
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VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 16. 
 

 Financijska sredstva za potpore u 
poljoprivredi i ruralnom razvoju na području  
Općine Sutivan u razdoblju 2017. – 2020. 
godine osiguravaju se u Proračunu Općine 
Sutivan sukladno financijskim mogućnostima i 
likvidnosti Proračuna. 
 

Članak 17.  
 

Ovaj Program stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Sutivan“. 

 
Klasa:320-02/17-01/0001 
Urbroj:2104/08-01/1-17-0002 
Sutivan, 13. ožujka 2017. 
 
PREDSJEDNIK 
                                                                                                                          
OPĆINSKOG  VIJECA  
                                                                                                                                 
Bartul Lukšić 
 

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 34. sjednici održanoj  13.  ožujka 
2017. godine, donijelo  je 
 
 

 O D L U K U   
o dodjeli pomoći obrtu Park prirode 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Članak 1. 
 
 

 Općinsko vijeće Općine Sutivan, po zamolbi 
Obrta za ugostiteljstvo I usluge Park prirode, 
odlučilo je dodijeliti financijsku pomoć u 
iznosu od 10.000,00 kn za izradu nastambi za 
životinje  
 

Članak 2. 
 
Pomoć iz članka 1. Ove Odluke dodijelit će se 
u materijalu.  
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se voditelj 
komunalnih poslova. 
 
KLASA: 402-07/17-01/0037 
URBROJ: 2104/08-01-01-17-0002 
Sutivan, 13. ožujka 2017. godine 
 
 
 
 
                                                                                              
PREDSJEDNIK 
                                                                                      
OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                              
Bartul Lukšić 
 
 

 
     

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
IZDAVAČ:  OPĆINA SUTIVAN – SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

ODGOVORNI UREDNIK: Munevera Ursić, dipl. Iur 
TEHNIČKI UREDNIK: Petar Anibalović 

 


