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 Na temelju članka 48. stavka 4.  Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07,  

94/13, 98/19) i članka 32. Statuta Općine 

Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ 

broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18, 2/20, 2/21) 

Općinsko vijeće Općine Sutivan,  na svojoj 

6. sjednici održanoj dana 26. siječnja  2022. 

godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga 

Dječjeg vrtića „Babarin“ 

 

 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom se utvrđuju mjerila za 

određivanje cijena usluga koje se pružaju u 

Dječjem vrtiću „Babarin“ u Sutivanu ( u 

daljnjem tekstu: Vrtić), a naplaćuje se od 

roditelja odnosno korisnika usluga.  

(2) Odredbe ove Odluke na odgovarajući se 

način primjenjuju i na skrbnike djece koja 

pohađaju vrtić.   

 

Članak 2. 

(1) Vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja 

i obrazovanja te skrbi o djeci rane i 

predškolske dobi (u daljnjem tekstu: 

predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih 

programa:  

-redoviti programi njege, odgoja, 

obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi 

koji su prilagođeni razvojnim potrebama 

djece te njihovim mogućnostima i 

sposobnostima, 

– programi za djecu rane i predškolske dobi s 

teškoćama u razvoju, 

– programi za darovitu djecu rane i 

predškolske dobi, 

– programi na jeziku i pismu nacionalnih 

manjina.  

– programi predškole. 

 

 

Članak 3. 

(1)Program predškole se organizira u trajanju 

i prema rasporedu utvrđenom godišnjim 

planom i programom rada Dječjeg vrtića 

„Babarin“, te se izvodi u sklopu redovnog 

programa odgoja i obrazovanja djece 

predškolske dobi.  

(2) Redovni programi ove Odluke se provode 

u trajanju i prema rasporedu utvrđenom 

godišnjim planom i programom rada Dječjeg 

vrtića „Babarin“. 

 

 

Članak 4. 

(1)Sredstva za programe vrtića  osiguravaju 

se:  

-u proračunu Općine Sutivan,  

- iz sredstava proračuna Županije,  

 -sudjelovanjem roditelja u financiranju 

dijela ekonomske cijene programa,  

- sufinanciranjem iz Državnog proračuna za 

djecu rane i predškolske dobi:  

                    - s poteškoćama u razvoju;  

                      - pred polazak u školu,  

                      - darovitu djecu,  

                      - djecu nacionalnih manjina.  

(2)Roditelj-korisnik usluge je dužan 

sudjelovati u cijeni programa u koje je 

upisano njegovo dijete i ovisno o vrsti i 
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trajanju programa, a na način utvrđen ovom 

odlukom. 

                           

Članak 5. 

(1) Program Vrtića organizira se, u pravilu, 

za pet radnih dana.  

(2) Za obavljanje usluga programa iz članka 

2. ove Odluke, ekonomska cijena programa 

izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih 

rashoda i procijenjenog prosječnog broja 

korisnika usluga programa Dječjeg vrtića za 

kalendarsku godinu.  

(3) Ukupni godišnji rashodi iz stavka 2. 

ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja 

djece utvrđene Državnim pedagoškim 

standardom predškolskog odgoja i naobrazbe 

i to: 

 1) Izdatke za zaposlenike: 

 -brutto plaće,  

 -naknade i materijalna prava radnika.  

 2) Prehranu djece;  

3) Uvjete boravka djece:  

-materijalne izdatke,  

-energiju i komunalije,  

-tekuće održavanje objekta i opreme.  

4) Nabavu namještaja i opreme,  

5) Nabavu sitnog inventara. 

 

 

Članak 6. 

(1)Roditelj-korisnik usluga sudjeluje u cijeni 

usluga ovisno o vrsti i trajanju programa 

Vrtića, kako slijedi: 

 

 

Redni 

broj  

Vrsta 

Programa  

Cijena 

usluge 

1.  6-satni 450,00 

program  kn  

2.  10-satni 

program 

(vrtićki)  

600,00 

kn  

3.  10-satni 

program 

(jaslice)  

900,00 

kn  

 

(2) Roditelji koji nemaju prebivalište na 

području Općine Sutivn, kao i roditelj koji je 

strani državljanin s odobrenim stalnim 

boravkom u Republici Hrvatskoj koji nema 

boravište na području Općine Sutivan, plaća 

punu mjesečnu ekonomsku cijenu programa.  

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga 

članka za roditelje koji imaju prebivalište na 

području drugih jedinica lokalne 

samouprave, Općina Sutivan može sa 

drugom jedinicom lokalne samouprave 

sklopiti poseban akt o međusobnim pravima i 

obvezama na način da druga jedinica lokalne 

samouprave preuzme obvezu financiranja za 

razliku između ekonomske cijene Vrtića i 

cijene koju plaćaju roditelji.  

(4) Korisnici usluga s više djece upisanih u 

Vrtić ostvaruju pravo na umanjenje ili 

oslobođenje od  sudjelovanja u cijeni 

programa i to: 

- roditelji s dvoje djece: za prvo dijete plaća 

puni iznos, a za drugo 20 % manje, 

- roditelj s troje i više  djece upisane u Vrtić, 

u potpunosti se oslobođaju plaćanja.  

 

 

Članak 7. 

Pravo na smanjenje sudjelovanja u plaćanju 

cijene programa priznaje se: 
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- za dijete koje zbog bolesti ne koristi 

kontinuirano usluge Vrtića preko trinaest 

dana,  roditelj plaća 30 % cijene usluge za 

svaki dan koje dijete nije provelo u vrtiću, a 

na temelju potvrde liječnika o bolesti djeteta. 

- za vrijeme odsutnosti djeteta iz Vrtića duže 

od 30 dana uzastopno kada je dijete odsutno 

zbog drugih razloga (npr.odlazak u 

inozemstvo, odlazak u goste…) korisnik 

usluga je dužan platiti cijenu usluge u visini 

od 50 % cijene utvrđenog programa. 

 

 

Članak 8. 

Iznimno od odredaba ove Odluke oslobađaju 

se  u cijelosti od obveze sudjelovanja u cijeni 

programa vrtića:  

- djeca poginulih branitelja i civilnih žrtava 

Domovinskog rata 

- djeca invalida Domovinskog rata sa 

utvrđenim 100 % stupnjem invaliditeta 

- djeca bez oba roditelja 

- četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji 

- djeca čija obitelj zbog teškog socijalnog 

statusa prima pomoć za uzdržavanje.  

 

 

Članak 9. 

O ispunjavanju uvjeta za oslobađanje 

odnosno smanjenje sudjelovanja roditelja- 

korisnika usluga u cijenama programa 

odlučuje Upravno vijeće dječjeg vrtića na 

temelju pismenog zahtjeva roditelja. 

 
 

Članak 10. 
Dječji vrtić i roditelji – korisnici usluge 

sklapaju Ugovor o neposrednim pravima i 

obvezama u skladu s odredbama ove Odluke, 

te općih akta Dječjeg vrtića ˝Babarin˝.  

 

 

Članak 11.  

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Sutivan“.  

 

KLASA: 601-01/22-01/0002 

URBROJ: 2181-51-01/1-22-0002 

Sutivan,  26. siječnja 2022. Godine 

 

 

                                                                                                
PREDSJEDNIK                                                                                          
OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                
Bartul  Lukšić 
 

 

 

 

 

Na temelju članka 35. stavka 1.  alineje 4. 

Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju  („Narodne novine“ broj 10/97, 

107/07,94/13, 98/19) i članka 32.  Statuta 

Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine 

Sutivan broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18, 2/20, 

2/21) Općinsko vijeće Općine Sutivan na 6.  

sjednici održanoj dana 26. siječnja   2022. 

donijelo je  

 

ZAKLJUČAK   

o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika 

usluga u Dječjem vrtiću „Babarin“  

 

 

 

Članak 1.  

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog 

Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava 

i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću 

Babarin.  

Prijedlog iz stavka 1. ovog članka nalazi se u 

privitku ovog Zaključka i čini njegov 

sastavni dio.  
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Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u „Službenom 

glasniku Općine Sutivan“.  

 

KLASA: 601-01/22-01/0004 

URBROJ: 2181-51-03/1-22-0002 

Sutivan,  26. Siječnja 2022. godine 

 

 

PREDSJEDNIK                                                                                            
OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                          
Bartul  Lukšić 
 

 

                                                                                               

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 4. 

Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 

107/07,  94/13, 98/19) i članka 32. Statuta 

Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine 

Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18, 2/20, 

2/21) Općinsko vijeće Općine Sutivan,  na 

svojoj 6. sjednici održanoj dana 26. siječnja 

2022. godine, donijelo je 

 

ZAKLJUČAK  

o davanju prethodne suglasnosti na plan 

upisa u Dječji vrtić „Babarin“ za 

pedagošku 2021./2022. godinu 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Sutivan daje 

prethodnu suglasnost na Plan upisa u Dječji 

vrtić „Babarin“ za pedagošku 2021./2022. 

godinu.   

 

Članak 2. 

Plan iz članka 1. Ovog Zaključka  nalazi se u 

privitku i čini njegov sastavni dio.  

 

 

Članak 3. 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 

važiti Zaključak o davanju prethodne 

suglasnosti na plan upisa u Dječji vrtić 

„Sutivan“ za pedagošku 2021./2022. godinu 

(„Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 

3/21).  

Članak 4. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a  objaviti će se u „Službenom 

glasniku Općine Sutivan“.   

 

KLASA: 601-01/22-01/0004 

URBROJ: 2181-51-01/1-22-0002 

Sutivan,  26. siječnja 2022. godine 

 

: 

                                                                              
PREDSJEDNIK                                                                                            
OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                          
Bartul  Lukšić 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 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, 2/21) 

Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 6. 

sjednici održanoj dana 26. siječnja 2022. 

godine donosi 

 

O D L U K U 

o visini osnovice i koeficijenata za obračun 

plaće djelatnika u Dječjem vrtiću 

„Babarin“ 

 

Članak 1. 

(1)Ovom Odlukom određuju se osnovica i 

koeficijenti za obračun plaće djelatnika u 

Dječjem vrtiću “Babarin”.  
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(2) Riječi i pojmovi koji imaju rodno 

značenje korišteni u ovoj Odluci, odnose se 

jednako na muški i ženski rod, bez obzira 

jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.  

 

Članak 2. 

Plaću djelatnika u Dječjem vrtiću „Babarin“ 

čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta na koje je djelatnik raspoređen 

i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 % 

za svaku navršenu godinu radnog staža. 

 

Članak 3. 

Osnovica za obračun plaće djelatnika u 

Dječjem vrtiću „Babarin“ iznosi: 6.044,51 

kn. 

 

 

Članak 4. 

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose: 

Naziv  

radnog mjesta 

Koeficijent 

 

Ravnatelj (VSS)  1,81 

Ravnatelj (VŠS) 1,61 

Pedagog, mag.ranog i 

predškolskog odgoja 

(VSS 

- savjetnik  

 

 

          1,70 

- mentor  1,61 

- sa položenim 

stručnim ispitom  

1,51 

- bez položenog 

stručnog ispita  

1,30 

Asistent/pomoćni radnik 

za njegu, skrb i pratnju 

(VSS)  

1,46 

Asistent/pomoćni radnik 

za njegu, skrb i pratnju 

(VŠS)   

1,24 

Zdravstveni voditelj 
(VSS)  

1,51 

Zdravstveni voditelj 

(VŠS) 

1,36 

Odgojitelj (VŠS)  

- Odgojitelj savjetnik  

- Odgojitelj –mentor  

- Odgojitelj sa 

položenim stručnim 

ispitom  

- Odgojitelj bez 

 

          1,61 

 

  1,51  

 

  1,49 

 

položenog stručnog 

ispita  

 

 

  1,24 

Administrator (SSS)  1,22 

Kuhar (SSS)  1,20 

Domar –vozač (SSS)  1,15 

Spremačica (NKV)  1,10 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Sutivan”.  

                                                                                                  

 

KLASA:120-01/21-01/0004 

URBROJ:2181-51-01/1-21-0002 

Sutivan, 26. siječnja 2022. godine 

 

 

PREDSJEDNIK                                                                                            
OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                          
Bartul  Lukšić 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 20. stavka 2.  Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07,  

94/13, 98/19) i članka 32. Statuta Općine 

Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ 

broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18, 2/20, 2/21) 

Općinsko vijeće Općine Sutivan,  na svojoj 

6. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2022. 

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 

djece u Dječji vrtić „Babarin“ 
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Članak 1. 

Ovom odlukom se uređuje način ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

„Babarin“.  

Članak 2. 

Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića 

„Babarin“ imaju djeca roditelja s 

prebivalištem na području Općine Sutivan od 

navršenih 12 mjeseci života do polaska u 

osnovnu školu, a ukoliko ima slobodnih 

mjesta, u pojedine programe mogu se upisati 

i djeca roditelja s prebivalištem na području 

drugih jedinica lokalne samouprave, odnosno 

djeca  roditelja koji nisu državljani 

Republike Hrvatske. 

 

Članak 3. 

Prednost pri upisu u redovite programe 

utvrđuje se  prema sljedećim kriterijima: 

- dijete roditelja invalida Domovinskog rata- 

10 bodova,  

- dijete oba zaposlena roditelja- 10 bodova,  

- dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim 

roditeljem -10 bodova,  

- dijete samohranog zaposlenog roditelja- 20 

bodova,  

- dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja 

ili bez odgovarajuće 

roditeljske skrbi- 10 bodova,  

- dijete iz obitelji s troje ili više malodobne 

djece- 1 bod za svako malodobno dijete,  

- dijete u godini prije polaska u osnovnu 

školu- 1 bod,  

- dijete roditelja koji primaju doplatak za 

djecu- 2 boda.  

 

Članak 4. 

(1)Prednost pri upisu u okviru planiranog 

broja slobodnih mjesta po dobnim 

skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem 

bodova. 

(2)Ako više djece ostvari jednak broj 

bodova, prednost pri upisu utvrđuje komisija 

za upis djece Dječjeg vrtića na temelju 

procjene stručnog tima o psihofizičkom 

statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim 

programima i uvjetima koje Dječji vrtić 

može ponuditi. 

 

 

Članak 5.  

(1)Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu 

postupku bodovanja. 

(2) O upisu djeteta s teškoćama u razvoju 

odlučuje komisija za upis djece Dječjeg 

vrtića na temelju dokumentacije i procjene 

stručnog tima o psihofizičkom statusu i 

potrebama djeteta za odgovarajućim 

programima i uvjetima koje Dječji vrtić 

može ponuditi. 

 

Članak 6.  

(1)Djeca koja žive u iznimno teškim 

socijalnim i zdravstvenim prilikama ne 

podliježu postupku bodovanja. 

(2) O upisu djeteta koje živi u iznimno 

teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama 

odlučuje komisija za upis djece Dječjeg 

vrtića na temelju preporuke Centra za 

socijalnu skrb i procjene stručnog tima o 

psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za 

odgovarajućim programima i uvjetima koje 

Dječji vrtić može ponuditi. 
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Članak 7.  

Na sva ostala pitanja u svezi sa upisom djece 

u Dječji vrtić „Babarin“ primjenjuju se 

odredbe Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

u „Dječjem vrtiću „Babarin“  

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Sutivan“.  

 

KLASA: 601-01/22-01/0003 

URBROJ: 2181-51-01/1-22-0002 

Sutivan,  26. siječnja 2022. godine 

 

: 

                                                                                              
PREDSJEDNIK                                                                              
OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                              
Bartul  Lukšić 
 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 230. stavka 1.  Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 

100/18, 125/19, 147/20) i članka 48. Statuta 

Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine 

Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18, 2/20, 

2/21) Općinsko vijeće Općine Sutivan na 

svojoj 6. Sjednici održanoj dana 26. siječnja 

2022. Godine, donijelo je sljedeći   

 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju mrtvozornika  

  

Članak 1.  

Predlaže se Splitsko-dalmatinskoj županiji da 

za mrtvozornika na području Općine Sutivan 

imenuje Mladen Bonačić-Sargo, dr.med.  

 

 

Članak 2. 

Stupanjem na snagu ovog zaključka prestaje 

važiti zaključak Općinskog vijeća Općine 

Sutivan KLASA: 500-01/00-01/0002 

URBROJ: 2104/08-02-02-00-0001 od 19. 

lipnja 2000. Godine. 

  

Članak 3.  

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u „Službenom 

glasniku Općine Sutivan“.  

 

KLASA:402-04/22-01/0001 
URBROJ:218151-01/1-21-0002 
Sutivan, 26. siječnja 2022. godine  
 

PREDSJEDNIK                                                                              
OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                              
Bartul  Lukšić 
 

     PREDSJEDNIK  

 

Na temelju članka 104. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 

32. Statuta Općine Sutivan („Službeni 

glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 

6/14, 5/18, 2/20, 2/21), Općinsko vijeće 

Općine Sutivan na svojoj 6. sjednici održanoj 

dana 26. siječnja 2022. godine, donijelo je 

 

 

 

ODLUKU 

O  IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE 

o komunalnom redu 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnom („Službeni glasnik 

Općine Sutivan“ broj 8/19) u članku 13. iza 

stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:  

„Iznimno od stavka 5. ovog članka, ako 

postoji opasnost za život ljudi, može se 

privremeno dozvoliti ograđivanje javne 
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površine ispred stambenih zgrada, ukoliko to 

neće ometati normalno kretanje pješaka, 

prometovanje vozila i neće smanjiti 

preglednost.“  

  

-iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: 

„Odobrenje za ograđivanje javne površine, 

vlasniku građevine ispred koje se traži 

ograđivanje, izdaje općinski načelnik 

najdulje na rok od 2 (dvije) godine. „ 

 

 

 

Članak 2. 

U članku 16. stavci 1. i 2. brišu se.  

 

 

 

Članak 3. 

Iza Glave VII. dodaje se glava VII. a koja 

glasi:  

 

 

„VII a. MJERE ZA OSIGURANJE 

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA 

POVRŠINA JAVNE NAMJENE 

OSOBAMA S POSEBNIM 

POTREBAMA 

 

 

Članak 75. a 

Komunikacija na javnim površinama,  a 

naročito na javnoprometnim površinama 

mora biti izvedena na način da se omogući 

pristup osobama s posebnim potrebama, 

odnosno na način da sukladno pozitivnim 

propisima budu uklonjene arhitektonske 

barijere.  

Na svim parkiralištima mora biti osiguran 

dovoljan broj parkirnih mjesta za osobe s 

invaliditetom sukladno pozitivnim 

zakonskim propisima.  

Uređaji javne namjene moraju biti, ako je to 

moguće, postavljeni na način da ih mogu 

koristiti osobe s posebnim potrebama.“ 

 

 

Članak 4. 

U članku 80. stavku 1. alineja 11. i 12. brišu 

se:  

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Sutivan“.  

 

 

KLASA: 363-04/22-01/0001 

URBROJ: 2181-51-02/1-22-0002 

Sutivan, 26. siječnja 2022. godine 

 

 

 PREDSJEDNIK                                                                              
OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                              
Bartul  Lukšić 
 

                      

 Na temelju članka 23. stavka 1.  Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21),  

članka 5. Stavka 1. Pravilnika o sastavu 

stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje  načelnika, zamjenika načelnika i 

članova stožera civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 126/19, 17/20) i članka  48. 

Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik 

Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18, 

2/20, 2/21), općinski načelnik dana 25. 

siječnja 2022. Godine, donio je  

 

ODLUKU  

o Izmjeni Odluke o osnivanju i 

imenovanju  

Stožera civilne zaštite Općine Sutivan  

 

 

                                                       

Članak 1. 

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera 
civilne zaštite Općine Sutivan („Službeni 

glasnik Općine Sutivan“ broj 5/21) , u članku 

4. točka 5. mijenja se i glasi:  

 

                  „5. Nataša Šerić, dr. med., za 

člana.“ 
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Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u „Službenom 

glasniku Općine Sutivan“.  

KLASA:240-01/22-01/0002 

URBROJ:2181-51-03/1-22-0003 

Sutivan, 25. siječnja 2022. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                              

Ranko Blažević 
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IZDAVAČ:  OPĆINA SUTIVAN – SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

ODGOVORNI UREDNIK: Martina Burčul  

TEHNIČKI UREDNIK: Valerio Radmilović 
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