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Na temelju članka 30. stavak 5. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim 
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 („Narodne novine“ 
broj 48/18) i članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 3/17, 2/14, 6/14, 
5/18) Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 12. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2018. godine,  
donijelo je  
 
 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u 

Sutivanu“ 
 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se suglasnost korisniku Općini Sutivan za provedbu ulaganja na području Općine 
Sutivan, unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godine, za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg 
vrtića u Sutivanu“.  
 
 
 

Članak 2. 
Suglasnost iz članka 1. izdaje se u svrhu prijave projekta na natječaj iz Mjere 07“ Temeljne usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima“,  u okviru podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu-provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020. godine.  
 
 

Članak 3. 
Prilog ove Odluke je „Opis projekta/operacije“ koji čini njezin sastavni dio.  

 
 

Članak 4.  
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.  
 
 
 
KLASA:400-01/18-01/0024 
URBROJ: 2104/08-01/01-18-0001 
Sutivan, 31. srpnja 2018. godine 
 
 

                                       PREDSJEDNIK  
                                       OPĆINSKOG VIJEĆA  
                                         Bartul Lukšić, v.r.   
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Temeljem  članka. 30. stavka  5. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 
2020. („Narodne novine“ br. 48/18) i članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik 
Općine Sutivan“ broj 3/17, 2/14, 6/14, 5/18) Općinsko vijeće  Općine Sutivan na svojoj 12.  
sjednici održanoj dana 31. srpnja 2018 godine, donosi 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju zajedničkog vatrogasnog 

doma DVD Supetar 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 
samouprave – Grada Supetra  za investiciju „Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma DVD 
Supetar“ 
 

Članak 2. 
Suglasnost se daje u svrhu zajedničke prijave  Grada Supetra  i Općine Postira, Općine Nerežišća 
te Općine Sutivan, na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4. Tip operacije 7.4.1 „Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, a radi ostvarivanja bespovratne 
potpore za provedbu investicije iz članka 1. 

 
Članak 3. 

 
Za nositelja zajedničkog projekta se određuje Grad Supetar. 
Svi partneri će potpisati partnerski sporazumom u kojem se definiraju način realizacije i 
financiranja zajedničkog projekta i način korištenja predmeta ulaganja koji nastane realizacijom 
zajedničkog projekta od strane svih partnera zajedničkog projekta. 
 

Članak 4. 
 

Prilog ove Odluke je „Opis projekta/operacije“ koji čini njezin sastavni dio. 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.  
 
KLASA:402-07/18-01/0028 
URBROJ: 2104/08-02/01-18-0002 
Sutivan, 31. srpnja 2018. godine 
  
 

                                       PREDSJEDNIK  
                                 OPĆINSKOG   VIJEĆA  
                                         Bartul Lukšić, v.r.   
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 3/17, 2/14, 6/14, 

5/18) Općinsko vijeće Općine Sutivan, na 12. sjednici održanoj dana  31. srpnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti općinskom načelniku za zaključenje Partnerskog sporazuma o gradnji 
vatrogasnog doma DVD Supetar za područja Grada Supetra i Općina Postira Sutivan i Nerežišća  

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Sutivan daje suglasnost općinskom načelniku, Ranku Blaževiću, da zaključi 
Partnerski sporazum o gradnji vatrogasnog doma DVD Supetar za područja Grada Supetra i Općina 
Postira, Sutivan i Nerežišća, uz uvjet da se istovremeno sa zaključenjem predmetnog Sporazuma, zaključi 
i poseban Sporazum kojim će se između nositelja projekta   Grada Supetra  i partnera na projektu Općine 
Sutivan, Općine Nerežišća i Općine Postira,  međusobna prava i obveze  koja proizlaze iz partnerstva 
dodatno  utvrditi  na sljedeći način:  

- Udio u vlasništvu vatrogasnog doma između nositelja projekta i partnera na projektu odrediti će se 
razmjerno pojedinačnoj visini njihovih financijskih ulaganja u izgradnju doma, pri čemu će se u 
obzir uzeti i vrijednost zemljišta koje je u vlasništvu nositelja projekta,  
 

- Konačan iznos sufinanciranja projekta gradnje vatrogasnog doma DVD Supetar,  odrediti će se po 
provedenom postupku javne nabave i konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, pri 
čemu  će postotak sufinanciranja  za svakog pojedinačnog partnera na projektu  iznositi najviše do 
3,33 % ukupne vrijednosti projekta,  
 

- Bilo kakva financijska potpora iz drugih javnih izvora (državnog, županijskog proračuna i sl),  koja 
nositelju projekta ili partnerima na projektu bude dodijeljena za projekt gradnje vatrogasnog doma 
DVD-a, neće se smatrati kao pojedinačni financijski doprinos projektu, već će se tretirati kao 
financijski doprinos u jednakim dijelovima nositelja projekta i partnera na projektu,  
 

- Nositelj projekta snositi će svu odgovornost koja budu proizlaziti iz provedbe projekta,  
 

- Partneri na projektu neće izdavati nikakve instrumente plaćanja kao sredstvo osiguranja naplate,   
 

- Sve aktivnosti informiranja i komunikacije vezane uz projekt moraju sadržavati prepoznatljive 
elemente partnera na projektu.  

Članak 2. 

Partnerski sporazum iz članka 1. ove Odluke nalazi se u privitku i čini njezin sastavni dio. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.  
 
KLASA:310-02/18-01/0028 
URBROJ: 2104/08-01/01-18-0003 
Sutivan, 31. Srpnja 2018. godine 
 

                                         
                                          

                                         PREDSJEDNIK  
                                   OPĆINSKOG VIJEĆA  
                                         Bartul Lukšić, v.r.  
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Na temelju članka 47. -49. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18) i 

članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 3/17, 2/14, 6/14, 5/18) 

Općinsko vijeće Općine Sutivan, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o autotaksi stajalištima i o visini naknade za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na 
području Općine Sutivan 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije i opremljenost autotaksi stajališta na području Općine Sutivan, način njihova 

korištenja, kao i visina naknade za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Sutivan. 

 

Članak 2. 

Na području Općine Sutivan utvrđuju se dva parkirališna mjesta za potrebe taksi prijevoza i to  u centru mjesta 

nasuprot autobusnom stajalištu.  

 

Članak 3. 

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih stajališnih mjesta i ne smiju 

biti parkirana druga vozila.  

 

Članak 4. 

Na zahtjev pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na 

području Općine Sutivan, Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan nakon provedenog postupka odlučuje o 

izdavanju predmetne dozvole u skladu s uvjetima propisanim člankom 47. Zakona o prijevozu u cestovnom 

prometu (Narodne novine br. 41/18) 

 

Članak 5. 

Utvrđuje se da  visina naknade za izdavanje Dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Sutivan  

iznosi 10% prosječne mjesečne plaće u pravnim osobama za posljednji mjesec za koji su obavljeni podaci Državnog 

zavoda za statistiku Republike Hrvatske 

Prije ishodovanja dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza podnositelj zahtjeva dužan je  izvršiti uplatu novčane 

akontacije u visini naknade za izdavanje Dozvole. Sve ostale radnje u postupku ishodovanja predmetne Dozvole 

regulirane su Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu.  

 

Članak 6. 

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi komunalni/prometni redar, a inspekcijski nadzor-nadležni inspektor 

cestovnog prometa.  
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Članak 7. 

Autotaksi prijevoznici koji obavljaju djelatnost na temelju dozvola izdanih prije stupanja na snagu ove Odluke, 

nastavljaju obavljati djelatnost do isteka roka ranije izdanih dozvola.  

 

Članak 8. 

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

 
KLASA:340-01/18-01/0095 
URBROJ: 2104/08-01/01-18-0002 
Sutivan, 31. srpnja 2018. godine 
  
 

                                       PREDSJEDNIK                                        
                                       OPĆINSKOG VIJEĆA  
                                         Bartul Lukšić, v.r.  

 

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja 

(„Narodne novine“ broj 102/17) i članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ 

broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18) Općinsko vijeće Općine Sutivan,  na svojoj 12. sjednici održanoj dana  31. 

srpnja 2018. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 

životinjama te divljim životinjama na području Općine Sutivan 

 

              

                                                 
1. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici 

moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim 

životinjama na području Općine Sutivan. 

 

Članak 2. 

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje: 

1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži 

2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te 

životinje 

3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog 

više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao 

4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu 

ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku 
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5. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička 

osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit 

životinje 

6. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke 

pri polasku i dolasku na krajnje odredište 

7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe 

za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova 

8. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju 

napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć 

 

2. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA 

 

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca 

 

Članak 3. 

(1) Posjednik je dužan: 

1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim 

Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom  

2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini sukladno važećim zakonskim propisima i zaštitu 

od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje 

3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s važećim zakonskim propisima  

4. označiti mikročipom pse i cijepiti protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu 

5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora 

6. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i 

ozlijeđenih životinja 

7. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi 

8. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci. 

 

(2) Posjednik ne smije: 

1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu 

2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah. 

 

(3) Zabranjeno je: 

1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje 

2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu 

3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog 

kretanja izvan tog prostora 

4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U 

tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a sredstvo 

vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede te da se sredstvo vezanja 

ne može omotati i samim time skratiti na manje od 5 metara 
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5. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, 

osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je dužan 

osigurati svakodnevni nadzor 

6. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene važećim zakonskim 

propisima o opasnim i potencijalno opasnim životinjskim vrsta  

(4) Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na 

držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije 

koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah. 

(5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja može predlagati propisivanje 

uvjeta za držanje različitih životinjskih vrsta. 

(6) Općina Sutivan kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi 

označeni mikročipom. 

 

 

Članak 4. 

(1)U slučajevima držanja kućnih ljubimaca, suvlasnici zajedničkih prostora stambene zgrade, a sukladno 

propisima o vlasništvu i kućnom redu, sporazumno uređuju prava i obveze glede načina držanja kućnih 

ljubimaca i korištenja zajedničkih dijelova zgrade.  

 (2) Posjednik koji psa drži u kući ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja 

nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti. 

 

 

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine 

 

Članak 5. 

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom 

posjednika. 

 

Članak 6. 

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje 

vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom odlukom nije drugačije određeno. 

 

 

 

Članak 7. 

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog 

razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez 

prisutnosti i nadzora posjednika. 

 

Članak 8. 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za 

čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti. 
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Članak 9. 

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć 

osobama s invaliditetom. 

 

Postupanje s opasnim psima 

 

Članak 10. 

Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima. 

 

Članak 11. 

Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u 

kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana. 

 

Članak 12. 

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN 

PAS«. 

 

Članak 13. 

Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu. 

 

Članak 14. 

(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika 

potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima. 

(2) Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te 

obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje. 

 

 

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca 

 

Članak 15. 

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i 

uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela. 

 

Članak 16. 

Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako neregistrirano 

razmnožavanje. 

 

Članak 17. 

Na području Općine Sutivan propisuje se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja 

pasa i mačak osim u slučajevima kada: 
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- je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela. 

 

 

 
3. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA 

 

Postupanje s izgubljenim životinjama 

 

Članak 18. 

(1) Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov 

nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili 

ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca. 

(2) Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje 

životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti. 

(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini 

životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku. 

 

Postupanje s napuštenim životinjama 

 

Članak 19. 

(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti 

sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku. 

(2) Kontakt informacije skloništa u kojem se zbrinjavaju napuštene životinje s područja Općine Sutivan 

objavljuje se na službenim Internetskim stranicama Općine Sutivan.   

 (3) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja 

posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje. 

(4) Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se 

životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju. 

(5) Sve troškove skloništa za primljenu životinju s područja Općine Sutivan financira Općina Sutivan. 

(6) Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju 

počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku. 

 
4. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA 

 

Divljač i zaštićene divlje vrste 

 

Članak 20. 

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se 

po zasebnom „Programu zaštite divljači izvan lovišta“ kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti 

prirode, veterinarstvu i lovstvu. 
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5. ZAŠTITA ŽIVOTINJA 

 

Poticanje zaštite životinja 

 

Članak 21. 

Općina Sutivan će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih 

sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja. 

 

Obveza pružanja pomoći životinji 

 

Članak 22. 

(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako 

to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći. 

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim 

životinjama zatečenim na području Općine Sutivan mora organizirati i financirati Općina Sutivan. 

(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik. 

 

Korištenje životinja u komercijalne svrhe 

 

Članak 23. 

Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, 

sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti 

Upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva. 

 

. 

6. NADZOR 

 

Ovlasti komunalnog redara 

 

Članak 24. 

(1) Nadzor nad ovom Odlukom provodi komunalni redar. U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten 

zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja 

opravdano očekuje pružanje otpora. 

(2) Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te prema prijavi 

fizičkih ili pravnih osoba. 

(3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu: 

1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru 

2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci 

3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba 

4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju 

5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način 
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6. očitati mikročip 

7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima 

8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta u skladu s ovom Odlukom pod prijetnjom pokretanja 

prekršajnog postupka ili naplate kazne 

9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom 

10. upozoravati i opominjati (usmeno i pismeno),fizičke i pravne osobe 

11. narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja 

12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora 

(4) O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni 

redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje. 

(5) U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom komunalni redar može, 

kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te kasnije 

dostaviti pisano rješenje. 

(6) Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada: 

1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da 

životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima 

bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom 

2. posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno 

redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog 

ljubimca) 

3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, 

ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna 

intervencija veterinarske inspekcije 

4. posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije 

dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 

životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je 

odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima 

5. posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa. 

6. posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu 

bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca. 

7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva. 

8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca 

9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad 

10. posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe, 

(7) Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja 

upućuje na mučenje ili ubijanje životinja. 

(8) U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o 

zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim 

zapisnikom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim 

mjerama. 
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Žalba protiv rješenja komunalnog redara 

 

Članak 25. 

(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. 

Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja. 

(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne 

samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva. 

 

 

Članak 26. 

1) Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog 

naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno Prekršajnom zakonu i ovoj Odluci. 

2) Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu 

se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana oda dana 

uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga. 

  

6. NOVČANE KAZNE 

 

Članak 27. 

 (1) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako: 

1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim 

Zakonom o zaštiti životinja i  ovom Odlukom,  

2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njegovoj veličini prema važećim zakonskim propisima te ga 

nije zaštito od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja,  

3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s važećim zakonskim propisima,  

4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora,  

5. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj pitkoj 

vodi,  

6. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac,  

7. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu,  

8. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog 

kretanja izvan tog prostora,  

9. drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene važećim propisima o 

opasnim i potencijalno opasnim životinjskim vrsta,  

10. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne ometa mir sustanara,  

11. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja nužde 

i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti,  

12. psa izvodi na javne površine gdje je to ovom odlukom nije dopušteno te ukoliko pas nije označen 

mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika,  

13. omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i nadzora,  
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14. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu površinu 

koju njegov kućni ljubimac onečisti,  

15. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem 

se nalazi takav pas nisu zaključana (članak14.) 

16. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS« 

(članak15.) 

17. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i na povodca  

18. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano 

razmnožavanje,  

 (2) Sredstva naplaćena u skladu sa ovom Odlukom prihod su Općine Sutivan i koriste se za potrebe 

zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja. 
 

 
7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste 

 

Članak 28. 

(1) Kućne ljubimce koji prema važećim propisima spadaju u opasne i potencijalno opasne životinjske 

vrste, a koji pripadaju zaštićenim vrstama te koji su do dana stupanja na snagu ove Odluke evidentirani u 

tijelu nadležnom za zaštitu prirode, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća. 

 

Članak 29. 

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

 
 

 

KLASA:351-01/18-01/0012 

URBROJ: 2104/08-01-01-18-0002 

Sutivan, 31. srpnja 2018.                                              

 

                                                                                                    PREDSJEDNIK                                                                                              

OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                               

                 Bartul  Lukšić, v.r.  
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Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 082/2015), članka 

31. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.7/13, 2/14 i 6/14),  Općinsko vijeće 

Općine Sutivan na 12.  sjednici održanoj dana 31. Srpnja 2018. godine, donosi 

 

ANALIZU STANJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE SUTIVAN U 2017. GODINI 

I. UVOD 

Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju 

na katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga civilne 

zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih 

Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu zaštitu.  

          Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 082/2015) definirano je da 

predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

izvršava sljedeće zadaće: 

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine, 

– donosi procjenu rizika od velikih nesreća, 

– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, 

– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite, 

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj 

nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 

II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

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

- Zakonu o civilnoj zaštiti (NN 082/2015) 

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

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

- Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, osim odredbi članaka 14., 21., 22. i 23 (NN 73/97 i 

174/04)) 

- Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 039/2013) 

te podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenih zakona. 

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

područja civilne zaštite: 

1. Općinsko vijeće Općine Sutivan donijelo je  Plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Sutivan KLASA: 810-01/17-01/0004 URBROJ: 2104/08-01/1-17-00001 od 19. travnja 

2017. godine 

2. Općinsko vijeće Općine Sutivan donijelo je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite na području Općine Sutivan za razdoblje od 4 godine (od 2016.-2020. godine), KLASA: 

810-01/17-01/0006 URBROJ: 2104/08-01/1-17-0001 od 19. travnja 2017. godine 
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3. Općinsko vijeće 2017. godine  donijelo je Odluku o izradi zajedničke  Procjene ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Supetra, i Općina Sutivana, Postira i Nerežišća  

 

4. Općina Sutivan zaključila je za 2017. godinu Sporazum o protupožarnoj zaštiti na području 

Općine Sutivan sa DVD Supetar  

 

5. Općina Sutivan donijela je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje na otvorenom prostoru za koji prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2017. godinu  

 

6. Općinski načelnik donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Sutivan 

KLASA: 810-01/18-01/0001 URBROJ: 2104/08-02/1-18-0001 od 12. srpnja 2017. godine.  

 

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

 

 

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

 

III. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

1. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 

Pravilnikom o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 

069/2016) određeno je da se Stožer civilne zaštite osniva u svakoj jedinici lokalne samouprave, a 

sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite članove Stožera imenuje 

predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave.  

Općinski načelnik donio je dana 12. Srpnja 2017. godine Odluku  o osnivanju i imenovanju 

članova Stožera civilne zaštite u slijedećem sastavu: 

–  načelnik stožera, 

– predstavnik  DVD-a, 

– komunalni redar – član, 

– predstavnik Područnog ureda Split– član, 

–  liječnik – član, 

– djelatnik PP Supetar – član, 

 

Stožer civilne zaštite osnovat će se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i 

ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike 

nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. 

Donijet će se i Plan pozivanja i aktiviranja stožera civilne zaštite Općine Sutivan na temelju 

Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 

069/2016). 

 

1.2. POSTROJBA OPĆE NAMJENE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

 

 Postrojba opće namjene civilne zaštite na području Općine osnovana je odlukom Općinskog 
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načelnika, u skladu s usvojenom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša za područje Općine. Popunjavanje iste provodi se u skladu s Pravilnikom o ustroju, popuni i 

opremanju postrojbi zaštite i spašavanja i postrojbi za uzbunjivanje (NN 111/07), a u suradnji s 

Područnim uredom za civilnu zaštitu i – Split  te Područnim uredom za poslove obrane – Split. 

2. VATROGASTVO 

 Na području Općine zaštita od požara osigurana je preko DVD Supetar sa kojim je zaključen 

Sporazum o pružanje ove usluge. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo efikasno je obavilo svoje zadatke u 2017. god. što je rezultiralo 

uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine. 

Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija 

postojeća operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom području, stoga 

je kroz posebne proračunske stavke predvidjena  financijska sredstva za vatrogastvo za 2017. uz 

neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim 

potrebama. Proračunska bi sredstva, zajedno s ostalim prihodima DVD-a, trebala biti dostatna za 

financiranje godišnjih potreba DVD-a, uključujući i provođenje Plana motrenja i čuvanja i ophodnje 

građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja 

požara. 

3. UDRUGE  

 
 Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke 

djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), 

pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih 

mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih 

operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u 

provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i planovima jedinica 

lokalne samouprave. Na području općine nema takvih udruga. 

4. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

 U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito pravne 

osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom nadležnog 

središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog 

interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u 

operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata. 

Općina Sutivan uputila je DUSZ prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa 

za sustav civilne zaštite sukladno članku 17. Stavak 1. Podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(NN br.82/15). 

IV. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE 

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br.082/2015) definirao je obavezu izrade Procjene rizika od 

katastrofa i  Planova civilne zaštite za područja Jedinica lokalne samouprave. Čelnik Državne uprave 

donio je pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa za područje Republike 

Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave dužne su usvojiti procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne 

zaštite do kraja ožujka 2018 godine. 

Procjene ugroženosti i planovi civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

doneseni na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, br. 174/04., 79/07., 38/09. i 

127/10.) ostaju na snazi do donošenja gore navedenih procjena i planova 
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Građani su također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a 

vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na 

svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje. 

 

V. ZAKLJUČAK 

   

Na temelju analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine može se zaključiti 

sljedeće: 

1. Stanje protupožarne zaštite ocjenjuje se zadovoljavajućim 

2. Iz analize je vidljivo da je općinskim aktima još nisu regulirani svi segmenti sustava civilne 

zaštite potrebni za njegovo učinkovito djelovanje 

3. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava civilne zaštite Općine potrebno je utvrditi 

aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva s ciljem njegovog što kvalitetnijeg razvoja. 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Donošenjem ove  Analize prestaje važiti Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 1/17).  

 

 

KLASA: 810-01/18-01/0005 

URBROJ:2104/08-01/1-18-0002 

Sutivan, 31. Srpnja 2018. godine                                                        

                                                                                       

                                     PREDSJEDNIK  

                                           Općinskog viječa 

                                           Bartul Lukšić, v.r.   

 

 

      Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 

6/14, 5/18) Općinsko vijeće Općine Sutivan,  na svojoj 12. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2018. godine, 

donijelo je 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa u Dječji vrtić „Sutivan za pedagošku 2018./2019. 

godinu 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Sutivan daje prethodnu suglasnost na Plan upisa u Dječji vrtić „Sutivan“ za 

pedagošku 2018./2019. godinu.   
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Članak 2. 

Plan iz članka 1. Ove Odluke nalazi se u privitku i čini njezin sastavni dio.  

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon  objave u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.   
 
KLASA:601-01/18-01/0001 

URBROJ: 2104/08-01-01-18-0002 

Sutivan, 31. srpnja 2018.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            PREDSJEDNIK                

                                                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 

Bartul  Lukšić, v.r.  

                               

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“, broj 7/13, 2/14, 6/14, 

5/18),  Općinsko vijeće Općine Sutivan na 12.  redovitoj sjednici, održanoj  dana 31. srpnja  2018.godine 

donijelo je 

 

 

P R O G R A M 

izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete  

na području Općine Sutivan u 2018. Godini 

 

I. 
 

Kvalitetno osvjetljenje javnih i prometnih površina važna je komponenta u svakodnevnom životu mjesta. 

Stoga je javna mjesna rasvjeta izuzetno važna kako za postizanje ugode svakoga stanovnika mjesta, 

sigurnosti u prometu tako i za stanje opće sigurnosti.  

 

Ona se danas projektira kao vrsta rasvjete koja najmanje utječe na tzv. svjetlosno onečišćenje odnosno 

zagađenje koje šteti okolišu. Stoga je vrlo važno tako složeni sustav javne rasvjete pravilno projektirati i 

dimenzionirati, sukladno modernim i racionalnim tehničko-tehnološkim dostignućima današnjice.  

 

Općina Sutivan kao jedinica lokalne samouprave ima razgranatu mrežu javne rasvjete unutar 

građevinskog područja naselja (izgrađeni dio). 
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II. 
Javna rasvjeta izgrađivana je sustavno, razvojem građevinskog područja općine Sutivan. 

Općina Sutivan je 2015.g. , temeljem Glavnog projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne 

rasvjete (TD 342/14-PEU, izrađen od TIM PROJEKT doo) uložila 1.1 mil kn u izgradnju, rekonstrukcije i 

modernizaciju javne rasvjete. Navedenim ulaganjem se postiglo kako smanjenje potrošnje el. energije 

tako i utrošak održavanja rasvjete. 

 

Fotografije ulaganja: 
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III. 
ULAGANJE U 2017.g. 

Općinsko vijeće Općine Sutivan usvojilo je Izvještaj o izvršenju programa izgradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2017. godinu (SL.GL 5/2018) u kojem je navedeno da se za Izgradnju javne 

rasvjete  (kako za rekonstrukciju i modernizaciju postojeće tako i za izgradnju nove) uložilo kako slijedi: 

PROGRAM  1014 , AKTIVNOSTI K114005 , K114005 

2017.g., IZGRADNJA JAVNE RASVIJETE , ukupan iznos od  274.100,00 kn 
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PLAN ULAGANJA U 2018.g. 

Općina Sutivan u narednom razdoblju namjerava i dalje ulagati u rekonstrukciju i modernizaciju postojeće 

kao i na izgradnji nove mjesne javne rasvjete, za što je u Proračunu 2018. godine predviđen iznos kako 

slijedi  

PROGRAM  1014 , AKTIVNOST K114005 

2018.g., IZGRADNJA JAVNE RASVIJETE  80.000,00 kn 

I to za slijedeće ulice 

Sunčana ulica   10.000 

Ulica Ivana Illicha  20.000 

Put Gospe od Krtina  20.000 

Ulica Duška Katunarića 17.000 

Vukovarska ulica    6.500 

Alojza Stepinca    6.500 

 

 

IV. 
Cilj proračunskih aktivnosti iz toče III. ovog 

Programa trebala bi biti smanjenje godišnje 

emisije onečišćavajućih plinova, smanjenje 

godišnje angažirane snage kao i modernizacija 

javne rasvjete. 

Sve planirane aktivnosti provesti će 

Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan   

 

V. 
Ova Program stupa na snagu dan nakon 

objave objave u «Službenom glasniku Općine 

Sutivan». 

 

 

 
Klasa:   400-01/18-01/0025 
Urbroj:  2104/08-01/01-18-0001 
Sutivan, 31. Srpnja 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Bartul Lukšić, v.r.  

 
 
 



 
BROJ: 9/18             SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SUTIVAN           01. KOLOVOZA 2018. 
.  
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IZDAVAČ:  OPĆINA SUTIVAN – SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

ODGOVORNI UREDNIK: Martina Burčul  
TEHNIČKI UREDNIK: Petar Anibalović 

 



 
BROJ: 9/18             SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SUTIVAN           01. KOLOVOZA 2018. 
.  
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