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Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 32. Statuta Općine Sutivan 
("Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18, 2/20), Općinsko vijeće 
Općine Sutivan na svojoj 31. sjednici održanoj dana  24. veljače 2021. godine, donijelo je 
  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

 OPĆINE SUTIVAN  
 

Članak 1. 
 U Statutu Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14, 
5/18, 2/20),  članak 19. mijenja se i glasi:  
„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom“.  
 

Članak 2. 
Članak 20. mijenja se i glasi:  
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom i ovim Statutom.  
 
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.  
 
Raspisivanje referenduma može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, predložiti najmanje 
jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na 
području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine”. 
  

Članak 3. 
U cijelom članku 21.  riječ „ istovremenog“ i riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.  
 

Članak 4. 
Članak  24. mijenja se i glasi:  
„Pravo glasovanja na  referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području 
Općine Sutivan i upisani su u popis birača“.  
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Članak 5. 

Članak 26. mijenja se i glasi:  
„Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga 
Općine, te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, a u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom, mogu se sazvati zborovi građana.  
 
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu sa ovim Statutom. 
 
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini 
zasebnu cjelinu. 
 
Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i 
izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.  
 
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova 
prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.  
 
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko 
vijeće, odnosno općinskog načelnika“. 
 

Članak 6. 
Članak 27. mijenja se i glasi:  
„Kad zborove saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo 
područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine, a 
mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu“.  
 

Članak 7.  
Članak 28. mijenja se i glasi:  
„Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog 
pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga 
Općine, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom 
podrži najmanje 10 % od ukupnog broja birača u jedinici te dati odgovor podnositeljima 
najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.  
 
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem, a način 
podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom koji 
donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“ 
 
 

Članak 8. 
U članku 33. stavku 1. riječ „devet“ zamjenjuje se riječju „sedam“.  
 
 

Članak 9. 
U članku 34. stavku 3. riječ „neplaćeni“ briše se, a točka na kraju rečenice se zamjenjuje zarezom 
te se dodaju riječi: „sukladno sporazumu s poslodavcem“.  
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Članak 10. 
U članku 38. stavku 1. alineji 5. riječi „i zamjeniku općinskog načelnika“ brišu se.  
 
 

Članak 11. 
U članku 43. stavku 3. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.  
 
 

Članak 12. 
U glavi IV., podglavi 2. točki 1. iznad članka 48.,  riječi „ i zamjenik općinskog načelnika“ brišu 
se.  
 

Članak 13. 
Članak 52. mijenja se i glasi:  
„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski 
načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga 
spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski 
načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.  
 
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik 
može promijeniti tijekom mandata. 
 
Član Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji 
zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga 
spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati 
svoju dužnost.  
 
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 
nesmetano funkcioniranje Općine.  
 
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog 
načelnika.  
 
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika 
raspisati će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora 
dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.  
 
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja 
obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio 
onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovog članka danom 
stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.  
 
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih 
okolnosti. 
 
O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana 
obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog 
načelnika. 
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Članak 14. 
U članku 53. stavku 1. riječi „ i njegov zamjenik“  brišu se, a riječ „odlučuju“ zamjenjuje se 
riječju „odlučuje“.  
U stavku 2. riječ „osobe“ zamjenjuje se riječju „osoba“, a riječi „dužne su“ zamjenjuju se 
riječima“ dužna je“.   
U stavku 4. riječi „ i njegov zamjenik“ brišu se, a riječ „mogu“ zamjenjuje se riječju „može“.  
 
 

Članak 15. 
U članku 54. stavku 1. riječi „ i njegovom zamjeniku“ briše se.  
Stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku raspisat će se prijevremeni 
izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika 
obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“  
Stavak 3. briše se.  
 

Članak 16. 
U članku 55. stavku 1. riječi „i njegov zamjenik“ brišu se, a riječ „mogu“ zamjenjuje se riječju 
„može“.  
U stavku 2. riječi „ i njegovog zamjenika“ brišu se, a riječ „im“ zamjenjuje se riječju „mu“.  
 

 
Članak 17. 

U članku 97. stavku 1. riječi „ i njegov zamjenik“ brišu se, a riječi „su izabrani“ zamjenjuju se 
riječima „je izabran“.  
Stavak 2. mijenja se i glasi:  
„Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu 
obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu o tome na koji način će obnašati dužnost.“  
Stavak 3. mijenja se i glasi:  
„Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti općinski načelnik ostvaruje pravo na plaću, kao i 
druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u staž osiguranja.“ 
U stavku 5. riječ „osoba“ zamjenjuje se riječju „osobe“.  
U stavku 6. Riječ „osobe“ zamjenjuje se riječju „osoba“, riječ „ ostvaruje“ zamjenjuje se riječju 
„ostvaruje“, a riječ „im“ zamjenjuje se  riječju „mu“.  
U stavku 9.. riječ „osobe“ zamjenjuje se riječju „osoba“, riječ „imaju“ zamjenjuje se riječju „ima“, 
a riječ „obavljaju“ zamjenjuje se riječju obavlja.  
 

Članak 18. 
U članku 99. stavku 1. Riječi „i njegovom zamjeniku“ i „njegovog zamjenika“  brišu se. 
 

         Članak 19.  
Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave  u  „Službenom glasniku Općine 
Sutivan“ osim članaka 3., 13., 14., 15., 16., 17., i 18. koji stupaju na snagu na dan stupanja 
na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske 
načelnike.  
 
                                                                                                       PREDSJEDNIK 
                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                        Bartul Lukšić 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUTIVAN 

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-05/21-01/0002 

URBROJ:2104/08-01/1-21-0002 

Sutivan, 24. veljače 2021. godine 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 
144/20) i članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 
6/14, 5/18, 2/20), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 31.  sjednici održanoj dana 24. 
veljače 2021. godine donijelo je  
 
 

ODLUKU  
o   izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 

 Općine Sutivan  
 
 

Članak 1. 
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 2/14, 
6/14, 5/18) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:  
„Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili 
službenik kojeg on ovlasti.“ 
 

Članak 2. 
U članku 33. stavku 2. riječi „ zamjenik načelnika“ brišu se.  
 
 

Članak 3. 
U članku 43. stavku 1.riječi „zamjenik načelnika“ brišu se.  
 
 

Članak 4. 
U članku 51. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:  
„Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem“.  
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.  
 
 

Članak 5. 
U članku 67. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:  
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje 
se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni 
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poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja 
posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem“.  
 

Članak 6.  
Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sutivan“, 
osim članaka 1.,2.,3. I 4.. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju 
prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 
 
  
                                                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                        Bartul Lukšić, v.r.  

 
 

                    

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUTIVAN 

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 350-01/21-01/0006                   
URBROJ:2104/08-01/1-21-0002 
U Sutivanu, 24. veljače 2021. godine        
                        
 
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19), i članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ 
broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18, 2/20)  Općinsko vijeće Općine Sutivan na 31. sjednici održanoj dana 
24. veljače  2021.   godine donijelo je, 
 
 

ODLUKU O IZRADI  
Urbanističkog plana uređenja Spila 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuje se izrada Urbanističkog plana uređenja Spila (u daljnjem tekstu: UPU). 
 

Članak 2. 
Odlukom o izradi UPU-a određuje se: 
 
- pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a; 
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- razlozi za donošenje UPU-a; 
 
- obuhvat UPU-a; 
 
- sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU-a; 
 
- ciljevi i programska polazišta UPU-a; 
 
- popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim 

zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU-a; 
 
- način pribavljanja stručnih rješenja UPU-a; 
 
- popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana te 

drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU-a; 
 
- planirani rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za 

izradu UPU-a tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti 
pojedinog područja, duži od 30 dana; 

 
- izvori financiranja izrade UPU-a; 
 
- zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, 

odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja UPU-a, 
 
 
 
Pravna osnova za izradu UPU-a 
 

Članak 3. 
Pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a su: 
članci 86., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19). 
  
Razlozi za donošenje UPU-a 
 

Članak 4. 
Razlog za donošenje UPU-a je odluka vlasnika zemljišta ”Velaris d.o.o.” o gradnji turističkih 
kapaciteta predviđenih Izmjenama i dopunama Prostornog plana Županije Splitsko dalmatinske 
(Sl. glasnik Županije splitsko – dalmatinske br. 9/13) i Izmjenama i dopunama Prostornog plana 
uređenja općine Sutivan (Sl. Glasnik općine Sutivan br.  3/17). Tim planovima predviđena je zona 
T2 kapaciteta najviše 600 kreveta.  
 
 
Obuhvat UPU-a 
 

Članak 5. 
Područje obuhvata UPU-a obuhvaća k.č. 1482/1/9 i 1505/1 k.o. Sutivan.  
Granica obuhvata UPU-a ucrtana je na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000 i 
sastavni je dio ove Odluke. 
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Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna UPU-a 

 
Članak 6. 

U području obuhvata plana teren je u nagibu prema sjeveru. Vizure su izuzetne. Izgrađeni dio 
građevinskog područja odnosi se na nekoliko građevina koje sadrže restoran,apartmane, 
spremište, terase i komin. Preostali dio zone sastoji se od poljoprivrednog zemljišta koje je 
dijelom, u prodolcu, intenzivno obrađivano, dok je ostali dio pod maslinama. 
 
Na dijelu nekadašnjih gospodarskih građevina izgrađen je restoran i uz njega bazen. 
 
Prometna infrastruktura nije dobra. Pristupa se ovoj zoni preko poljskog puta nedovoljnog profila, 
a potrebno je kao posebni elaborat izraditi križanje tog puta s državnom cestom. Unutar zone 
postoje poljski putevi koji se sada koriste. 
 
Vodovodne instalacije postoje ali su nedovoljnog profila za planirane sadržaje. Fekalna 
kanalizacija riješena je septičkim jamama.  
 
Elektroenergetske instalacije postoje. Napajanje se vrši preko privremene stupne trafostanice. 
Fiksne telekomunikacijske instalacije ne postoje. 
 
Potrebno je planirati novu komunalnu infrastrukturu u skladu s posebnim uvjetima koje će dati 
javna poduzeća. 
 
 
Ciljevi i programska polazišta UPU-a  
 

Članak 7. 
Ciljevi i programska polazišta UPU-a: 

 
- Izgradnja turističkih kapaciteta u skladu s odredbama Županijskog i općinskog plana u 

zoni T2 turističko naselje; 
- Visoka razina turističke usluge, kategorija 5 zvjezdica; 
- U smislu izgrađenosti planira se područje kompleksne turističke izgradnje koja čine 

jedinstvenu funkcionalnu cjelinu; 
- Proporcionalno smještajnom kapacitetu predvidjeti dovoljne prateće sadržaje za 

zadovoljavanje svih potreba gostiju - ugostiteljskih, javnih i uslužnih; 
- Očuvanje postojeće ugostiteljske izgradnje; 
- Omogućiti i što raznovrsnije zabavne, sportske i rekreacijske aktivnosti i sadržaje; 
- Ukoliko se u oblikovanju izabere ravni krov, on može biti aktivno korišten i dijelom 

natkriven laganim pokrovom (tende isl.) ;  
- Otpadne vode će se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom sa pročišćivanjem; 
- Izgradnju novih kapaciteta u ovoj zoni potrebno je uskladiti s realnim mogućnostima 

vodoopskrbe konkretnog područja; 
- Vile mogu imati najveću katnost podrum, prizemlje i jedan kat, završno s ravnim ili kosim 

krovom; 
- Najmanje 40 % površine svake građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se 

urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. Izgrađenost građevne čestice ne može biti 
veća od 30% a koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može biti veći od 0,8;  

- Obvezna je istovremena gradnja pratećih sadržaja i smještajnih građevina; 
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- Vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina određuje se proporcionalno u odnosu 
na svaku fazu izgradnje smještajnih građevina; 

- Prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na 
javno-prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta; 

- Osim prometnog rješenja unutar obuhvata UPU-a, riješit će se pristupna prometnica od 
sjevernog ruba ove zone do njenog križanja s državnom cestom i samo križanje s 
državnom cestom na razini idejnog rješenja. 

 
 

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

Članak 8. 
Za izradu UPU-a ne predviđa se izrada posebnih sektorskih strategija, planova, studija i drugih 
dokumenata propisanih posebnim zakonima.  

 
Način pribavljanja stručnih rješenja UPU-a 

 
Članak 9. 

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti 
prostornog planiranja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama 
i dokumentaciji tijela i osoba određene posebnim propisima.  
 
 
Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU-
a te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU-a 

 
Članak 10. 

Tijela i osobe određene posebnim propisima koji daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i 
propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi UPU-a na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti 
koje treba poštivati u izradi prijedloga UPU-a. Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u 
postupku donošenja UPU-a. 
 
Tijela i osobe iz ovog članka su: 
 
Hrvatske ceste – Split 
Ruđera Boškovića 22 
21000 Split 
 
VODOVOD BRAČ 
Mladena Vodanovića 23 
21400  Supetar 
 
HRVATSKE VODE 
Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje dalmatinskih slivova 
Odjel razvoja 
Vukovarska 35 
21000 Split 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
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Ravnateljstvo civilne zaštite  
Podrčni ured civilne zaštite Split  
Moliških Hrvata 1 
21000 Split  
 
HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb 
DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja 
Poljička cesta bb 
21000 Split 
 
HEP-PRIJENOS d.o.o. Zagreb 
Prijenosno područje Split 
Ljudevita Posavskog 5 
21000 Split 
 
HT-TKC SPLIT, Odjel razvoja 
Sinjska 4 
21000 Split 
 
T-MOBILE d.o.o. 
Ulica Grada Vukovara 23 
Sektor za planiranje i izgradnju 
10000 Zagreb 
 
VIP-NET d.o.o. 
Lička 12 
21000 Split 
 
 
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 
Županijski zavod za prostorno uređenje 
Bihačka 1 
21000 Split 
 
 
Planirani rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva 
za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o 
složenosti pojedinog područja, duži od 30 dana 

 
Članak 11. 

Rok provedbe pojedinih faza Izmjena i dopuna Prostornog plana 
 
 
Faza izrade i donošenja 
 

Nadležnost Rok 

Utvrđivanje prijedloga 
Odluke o izradi Izmjena i 
dopuna UPU-a 

Općinski načelnik veljača 2021. 

Donošenje Odluke o izradi 
Izmjena i dopuna UPU-a 

Općinsko Vijeće veljača 2021. 
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Objava Odluke o izradi 
Izmjena i dopuna UPU-a u 
službenom glasilu 

Nositelj izrade plana veljača 2021. 

Traženje dostavljanja 
zahtjeva za izradu UPU-a na 
temelju Odluke, od 
javnopravnih tijela 

Nositelj izrade plana ožujak 2021. 

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

Općinski načelnik travanj 2021. 

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

Nositelj izrade plana svibanj 2021. 

Javna rasprava Nositelj izrade plana, 
Izrađivač plana 

svibanj/lipanj 2021. 
Trajanje Javnog uvida je 30 
dana (čl. 98. Zakona o 
prostornom uređenju NN 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 
98/19) 

Izrada izvješća o javnoj 
raspravi 

Nositelj izrade plana i 
Izrađivač plana 

svibanj 2021. 

Utvrđivanje Konačnog 
prijedloga Izmjena i dopuna 
UPU-a 

Općinski načelnik lipanj 2021. 

Ishođenje suglasnosti  srpanj/kolovoz 2021. 
Donošenja UPU-a  Općinsko Vijeće kolovoz  2021. 

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

Članak 12. 
 

Sredstva za izradu UPU-a osigurava Velaris d.o.o., Supetar, Put Vele Luke 10. 
 
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih 
podloga 

 
Članak 13. 

 
Za potrebe izrade UPU-a, Velaris d.o.o. će osigurati propisane podloge u mjerilu 1:1000.  
 
 
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u 
prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja UPU-a 
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Članak 14. 
 

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

Članak 15. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine Sutivan.  
 
 

                                                                                                                                                   
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA                                

Bartul Lukšić. v.r.  
 

 
 
 

                    

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUTIVAN 

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA:406-01/21-01/0008 
URBROJ: 2104/08-01/21-0002 
Sutivan, 24. veljače 2021. godine                                       

                                                                       
 
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 
81/15, 94/17) i članka  32. Statuta Općine Sutivan  ("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13,  
2/14 , 6/14, 5/18, 2/20), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 31. sjednici, održanoj dana 24. 
veljače 2021. godine, donijelo je  
 
 
 

O D L U K U  
o  stavljanju van snage Odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Sutivan i fizičkih 

osoba radi osiguranja socijalnog probitka mještana i privođenja nekretnine namjeni 
utvrđenoj prostorno-planskom dokumentacijom 

 
 

Članak 1.  
Općinsko vijeće Općine Sutivan donijelo je na svojoj 20. Sjednici, održanoj dana 20. studenoga 
2019. godine, Odluku o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Sutivan i fizičkih osoba radi 
osiguranja socijalnog probitka mještana i privođenja nekretnine namjeni utvrđenoj prostorno-
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planskom dokumentacijom KLASA: 406-01/19-01/0040 URBROJ: 2104/08-01/1-19-0005, 
(„Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 12/19).  
 
Nakon stupanja na snagu Odluke iz stavka 1., općinski načelnik je  dopisom KLASA: 406-01/19-
01/0040 URBROJ:    2104/08-02/1-19-0006 od 12. prosinca 2019. godine, dostavio odabranim 
ponuditeljima za sklapanje Ugovora o zamjeni, po njihovu punomoćniku, obavijest o izboru sa 
pozivom da,  sukladno  točki 10. Javnog natječaja za zamjenu nekretnina KLASA: 406-01/19-
01/0078 URBROJ 2104/08-02/1-19-0001 od 14. listopada 2019. Godine, najkasnije u roku od 15 
dana  pristupe zaključenju Ugovora o zamjeni sa Općinom Sutivan.  
 
Budući da u razdoblju od mjeseca prosinca 2019. godine pa do danas, odabrani ponuditelji nisu 
pristupili zaključenju Ugovora o zamjeni, stavlja se u cijelosti van snage Odluka o zamjeni 
nekretnina u vlasništvu Općine Sutivan I fizičkih osoba radi osuguranja socijalnog probitka 
mještana I privođenja nekretnine namjeni utvrđenoj prostono-planskom dokumentacijom 
KLASA: 406-01/19-01/0040 URBROJ: 2104/08-01/1-19-0005 od 20. Studenoga 2019. Godine.   
 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Sutivan”. 
 

 
                                                               PREDSJEDNIK    

                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                Bartul  Lukšić, v.r.  
 
 

 

                   

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUTIVAN 

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 400-01/21-01/0003 

URBROJ:2104/08-01/1-21-0002 

Sutivan, 24. veljače 2021. godine 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 
6/14, 5/18, 2/20), Općinsko vijeće Općine Sutivan, na svojoj 31. sjednici održanoj dana 24. 
veljače 2021. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
 o povjeravanju poslova organizacije i osiguranju sredstava za sufinanciranje troškova 

organizacije manifestacije „Stivansko lito“ u 2021. godini 
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Članak 1. 
Turističkoj zajednici Općine Sutivan povjerava se organizacija manifestacije „Stivansko lito“ u 
2021. godini.  

 
Članak 2. 

Manifestacija „Stivansko lito“ uključuje više programa, a Općina Sutivan sufinancira troškove 
dijela manifestacije.  

Članak 3. 
Sredstva za sufinanciranje troškova organizacije manifestacije iz članka 2. Osigurana su u 
Proračunu Općine Sutivan za 2021. godinu, Program 1009, Unapređenje kulture,  Aktivnost 
A109002, Stivansko lito, u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna.  
 

Članak 4. 
Općina Sutivan i Turistička zajednica Općine Sutivan zaključit će Ugovor kojim će se regulirati 
međusobna prava i obveze u pogledu donacije  osiguranih sredstava iz članka 3. ove Odluke.  
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sutivan“. 

 
                                                                    PREDSJEDNIK 

                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                    Bartul Lukšić, v.r.  

 
 

 

                   

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUTIVAN 

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 402-07/18-01/0004 

URBROJ:2104/08-01/1-21-0005 

Sutivan, 24. veljače 2021. godine 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 3/17, 2/14, 

6/14, 5/18, 2/20) Općinsko vijeće Općine Sutivan, na 31. sjednici održanoj dana  24. veljače 2021. 

godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o sklapanju Dodatka  Partnerskog sporazuma gradnje zajedničkog vatrogasnog doma DVD 
Supetar za područja Grada Supetra i Općina Postira, Sutivan i Nerežišća 
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Članak 1. 

Utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Sutivan dana 31. srpnja 2018. godine donijelo 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, 
KLASA: 310-02/18-01/0028 URBROJ: 2104/08-01/1-18-0003, temeljem koje je Općina Sutivan, 
zastupana po općinskom načelniku, Ranku Blaževiću,   predmetni Sporazum  sklopila sa  Gradom 
Supetrom i Općinama  Postira i Nerežišća, dana 22. Kolovoza 2018. Godine.  

Članak 2. 
Općina Sutivan sklopiti će Dodatak Partnerskog sporazuma opisanog u  članku 1. i to prema 
prijedlogu koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.  

 
Članak 3. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da na temelju ove Odluke sklopi Dodatak Partnerskog sporazuma 
sa Gradom Supetrom i Općinama Postira i Nerežišća.  

 
Članak 4. 

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

                                                                                                                                           
PREDSJEDNIK 

                                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                         Bartul Lukšić, v.r.   

 
 

 
 

                   

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUTIVAN 

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 400-01/21-01/0004 

URBROJ:2104/08-01/1-21-0002 

Sutivan, 24. veljače 2021. godine 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan  ("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13 , 
2/14,  6/14, 5/18, 2/20), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 31. sjednici, održanoj dana 24. 
veljače 2021.  godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o produljenju Strateškog razvojnog programa Općine Sutivan za razdoblje od 2015.-2020. 

godine 
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Članak 1.  

Ovom Odlukom utvrđuje se produljenje važenja Strateškog razvojnog programa Općine Sutivan 
za razdoblje od 2015. do 2020. godine  i  to do donošenja novog strateškog (planskog) dokumenta 
Općine Sutivan  za razdoblje od 2021. do 2027. godine.  
 

Članak 2.  
Postupak izrade i donošenja strateškog (planskog) dokumenta Općine Sutivan za razdoblje od 
2021. do 2027. godine započet će se odmah po donošenju Plana razvoja Splitsko-dalmatinske 
županije za razdoblje od 2021. do 2027. Godine.  
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  "Službenom glasniku Općine Sutivan".  
 
 
  
                                                                                                PREDSJEDNIK    
                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                 Bartul Lukšić, v.r.  
 
 

 
 

                   

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUTIVAN 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA:363-01/21-01/0005 
URBROJ: 2104/08-01/01-21-0002 
Sutivan, 24. veljače 2021. godine                                        
 
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 
69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14, 81/15, 
94/17)  i  članka 32. Statuta Općine Sutivan  ("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13,  2/14 , 
6/14, 5/18, 2/20), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 31.  sjednici, održanoj dana 24. 
veljače  2021. godine, donijelo je  
 

 ODLUKU  
o dopuni  Odluke o davanju na korištenje javnih površina 

 
Članak 1.  

U Odluci o davanju na korištenje javnih površina („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 3/15, 
10/20) u Cjeniku za javne površine, kod rednog broja 1. KIOSK,  dodaje se podbroj 1.6. koji 
glasi:  
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R.b. 
Vrsta naprave - namjena javne 

površine 
Jed.mj. 

Period 
Zakupa 

Iznos                         
(kn) 

1.6.  
Kiosk u vlasništvu Općine Sutivan za 
prodaju autohtonih bračkih proizvoda  

Kom  
Godina  
Mjesec  

9.000,00  
4.500,00 

 
 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Sutivan”. 
 
  
 

                                                              PREDSJEDNIK    
                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                Bartul  Lukšić, v.r.  
 

 
 
 

                   

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUTIVAN 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 350-06/21-01/0001 
Urbroj: 2104/08-01-01-21-0001 
Sutivan, 24. veljače 2021. godine                                       
 
 
Na temelju članka  32. Statuta Općine Sutivan  ("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13,  
2/14 , 6/14, 5/18, 2/20), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 31. sjednici, održanoj dana  
24. Veljače 2021. godine, donijelo je  
 
 

ZAKLJUČAK  
o nenadležnosti  

 
 

Članak 1.  
Utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Sutivan nenadležno tijelo za postupanje po zamolbi 
Ivice Ljubetića, koja se odnosi na pojedinačni akt donesen u  upravnoj stvari utvrđivanja 
komunalnog doprinosa.  
 

Članak 2. 
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Zamolba se upućuje Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sutivan na daljnje nadležno 
postupanje i odlučivanje.  
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 
Sutivan“.  
 

                                                                        
 
 

                                                              PREDSJEDNIK    
                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                Bartul  Lukšić 

 
 

 
 

                   

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUTIVAN 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA:402-04/21-01/0007 
URBROJ: 2104/08-01/01-21-0001 
Sutivan, 24. veljače 2021. godine                                        
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan  ("Službeni glasnik Općine Sutivan", broj 7/13,  
2/14 , 6/14, 5/18, 2/20), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 31.  sjednici, održanoj dana 24. 
veljače 2021. godine, donijelo je  
 

 
ODLUKU  

o dodijeli financijske pomoći obitelji sa potresom pogođenih područja  
 
 

Članak 1.  
Zbog razornog potresa koji je pogodio područje grada Petrinje, grada Siska i grada Gline u 
Sisačko-moslovačkoj županiji, Općina Sutivan će dodijeliti financijsku pomoć u ukupnom iznosu 
od 20.000,00 kn obitelji sa potresom pogođenih područja.  
 
 

Članak 2. 
Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.  
 
 

                                                                 PREDSJEDNIK    
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                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                Bartul  Lukšić, v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IZDAVAČ:  OPĆINA SUTIVAN – SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

ODGOVORNI UREDNIK: Martina Burčul  
TEHNIČKI UREDNIK: Petar Anibalović 
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