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Na temelju članka 119. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ broj 144/21)  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 7.  sjednici održanoj  dana 16. 
ožujka 2022. godine, donijelo je  
 
 
 

O  D  L  U  K  U 
o kratkoročnom zaduženju Općine 

Sutivan  

 
 

Članak 1.  

Općina Sutivan zadužiti će se uzimanjem 
kratkoročnog kredita kod poslovne banke- 
OTP Banka d.d., u iznosu od 1.600.000,00 
kuna (slovima: milijun i šesto tisuća kuna).  
 
 

Članak 2.  

Sredstva iz članka 1. ove Odluke koristiti će 
se za premošćivanje jaza nastalog zbog 
različite dinamike priljeva sredstava i 
dospijeća obveza za provedbu projekta 
izgradnje Dječjeg vrtića u Sutivanu.  
 
 

Članak 3.  
Općina Sutivan zadužiti će  se pod 
slijedećim uvjetima:  
 
 

Iznos kratkoročnog 
zaduženja  

1.600.000,00 kn  

Vrsta kredita   Kratkoročni kredit  

Način korištenja  Plaćanje direktno na 
račune dobavljača  

Rok korištenja  31. svibnja 2022.  

Rok dospijeća  31.12.2022.  

Jednokratna 
naknada   

0,10% min HRK 
1.000,00  jednokratno 
unaprijed, od 
ugovorenog iznosa 
kredita  

Kamatna stopa:  2,10 % nepromijenjiva  

Način otplate   Jednokratno po 
dospijeću  

Instrumenti 
osiguranja  

- 1 Zadužnica  
- 2 bjanko mjenice  

 
 
 
 

 
Članak 4.  

Ovlašćuje se općinski načelnik da zaključi 
Ugovor o kreditu iz članka 1., pod uvjetima iz 
članka 3. ove Odluke, kao i da izda potrebne 
instrumente osiguranja plaćanja sukladno 
uvjetima kreditora.  
 
 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objaviti će se u „Službenom 
glasniku Općine Sutivan“.  

 

KLASA: 403-01/22-01/0001 

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

Sutivan, 16. ožujka 2022. godine 
 

                                                                        
              PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOGVIJEĆA                                                                                                                                                                                           
Bartul Lukšić  

 

 

 

Na temelju  članka 17. stavka 1. alineje 3. 

Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne 

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

članka 32.  Statuta Općine Sutivan 

(„Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 

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

prijedlog općinskog načelnika,  a uz 

prethodno pribavljenu suglasnost 

Ministarstva unutarnjih poslova, 

Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog 

ureda civilne zaštite Split, KLASA: 240-

01/22-04/6 URBROJ: 511-01-366-22-2 od 

17. Siječnja 2022. Godine, Općinsko vijeće 

Općine Sutivan na svojoj 7. sjednici održanoj 

dana 16. Ožujka 2022. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite Općine Sutivan 

Članak 1. 

Ovom odlukom određuju se pravne osobe od 

interesa za sustav civilne zaštite na području 

Općine Sutivan koji se mogu angažirati na 
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sprječavanju nastanka i otklanjanju 

posljedica katastrofa i velikih nesreća na 

području Općine Sutivan  

 

                                                       

Članak 2. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne 

zaštite su: 

1. Gradnja Livel Sutivan d.o.o., Sutivan, 

Stivanskih težaka 14 

2. Ilić Dvor Hotel d.o.o., Sutivan, Perića 

Kala 1,  

3. Dječji vrtić „Babarin“, Sutivan, Ulica 

Hrvatskih branitelja 4,  

4. Michieli Tomić d.o.o., Gornji Humac, 

Gornji Humac 37,  

5.  Ljekarna Vujanović Simona 

mr.pharm., Sinj, Domovinskog rata 

48.  

 

 

Članak 3. 

Udruge građana od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Sutivan su:  

1. Udruga „Sportsko-ribolovni klub 

Kalamuc“, Sutivan, Kala o konguli 2.  

 

 

Članak 4. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Sutivan nositelji su posebnih 

zadaća u sustavu civilne zaštite, čime 

sudjeluju u provedbi utvrđenih mjera civilne 

zaštite na području Općine Sutivan. Za 

razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s 

operativnim snagama civilne zaštite Općine 

Sutivan, pravnim osobama dostavljaju se 

izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite 

Općine Sutivan. U slučaju prijetnje, nastanka 

i posljedica velikih nesreća i katastrofa 

pravne osobe dužne su u operativnim 

planovima izraditi plan o načinu 

organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama 

Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih 

propisa i njihovih općih akata. 

 

Članak 5. 

Pravne osobe dužne su Općini Sutivan bez 

naknade dostavljati podatke i informacije 

potrebne za izradu procjene rizika i plana 

djelovanja civilne zaštite. Pravne osobe 

dužne su odazvati se zahtjevu načelnika 

Stožera civilne zaštite Općine Sutivan te 

sudjelovati s ljudskim snagama i 

materijalnim resursima u provedbi mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Na poziv 

nadležnog tijela pravne osobe dužne su 

omogućiti svojim zaposlenicima koji su 

raspoređeni u operativne snage sustava 

civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera 

i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. S 

pravnim osobama od interesa za sustav 

civilne zaštite Općine Sutivan zaključit će se 

ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se 

u skladu s Planom djelovanja civilne zaštite 

Općine Sutivan naročito definirati: potrebni 

ljudski resursi, materijalna sredstva, strojevi i 

oprema kao i vrijeme i način njihovog 

aktiviranja i angažiranja u provedbi zadaća 

civilne zaštite na području Općine Sutivan. 

 

Pravnim osobama  od interesa za sustav 

civilne zaštite  sukladno Zakonu, rukovodi i 

koordinira općinski načelnik uz stručnu 

potporu Stožera civilne zaštite za područje 

Općine Sutivan. 

 

 

Članak 6. 

Udruga građana od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Sutivan pričuvni je  dio 

operativnih snaga sustava civilne zaštite koji 

je osposobljen za provođenje pojedinih mjera 

i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim 

sposobnostima nadopunjuje sposobnosti 

temeljnih operativnih snaga te se uključuje u 

provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne 

zaštite u skladu s odredbama Zakona i 

planovima Općine Sutivan.  
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Udruge ne izrađuju operativne planove, ali 

imaju obvezu načelniku Općine Sutivan u 

roku od mjesec dana od dana zaprimanja ove 

Odluke dostaviti podatke propisane 

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i 

postupcima izrade planskih dokumenata u 

civilnoj zaštiti te načinu informiranja 

javnosti postupku njihovog donošenja 

(„Narodne novine“ broj 66/21): točan naziv 

udruge, kontakt podatke o odgovornoj osobi, 

broj operativnih članova te podatke o 

raspoloživim materijalno-tehničkim 

sredstvima i spremnosti za operativno 

djelovanje.  

 

                                                         

Članak 7. 

Aktivirane i mobilizirane pravne osobe i 

ostali subjekti od interesa za civilnu zaštitu 

na području Općine Sutivan imaju pravo na 

naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u 

provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne 

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 

sukladno odredbama Zakona o sustavu 

civilne zaštite i važećim podzakonskim 

aktima 

 

 

Članak 8. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Sutivan“. 

 

KLASA: 240-01/22-01/0001 

URBROJ: 2181-51-03/1-22-0004 

Sutivan, 16. ožujka 2022. godine 

 
                                                                        

              PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOGVIJEĆA                                                                                                                                                                                           

Bartul Lukšić  

 

 
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama 
(„Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08,  127/19), članka 37. stavak 3. 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 7.  sjednici 
održanoj  dana 16. ožujka 2022. godine, 
donijelo je  
 
 
 

O  D  L  U  K  U 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 

„Babarin“  

 
 
I. 

 
Dolores Ljubetić iz Sutivana, Maslinova 4,  
imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića 
„Babarin“  na vrijeme od četiri godine. 
 

II. 
 

Imenovana će započeti sa obavljanjem 
dužnosti od 17. ožujka 2022. godine. 
 

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Sutivan“. 
 

Obrazloženje 
 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Babarin“ na 
svojoj sjednici održanoj dana 11. veljače 
2022. Godine donijelo je Odluku o 
raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje 
ravnatelja Dječjeg vrtića „Babarin“  Javni 
natječaj za imenovanje ravnatelja/ice 
Dječjeg vrtića „Babarin“ bio je objavljen u 
„Narodnim novinama“ broj 20/22 dana 16. 
veljače 2022. Godine te na mrežnim 
stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 
„Babarin“ . Rok za prijavu na natječaj bio je 
do 24. veljače 2022. godine.  
Na natječaj je pristigla jedna zamolba i to 
kandidatkinje Dolores Ljubetić iz Sutivana, 
Maslinova 4.  
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Babarin“ 
nakon razmatranja natječajne 
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dokumentacije, utvrdilo je da kandidatkinja 
ispunjava sve tražene uvjete, pa je 
predložilo Općinskom vijeću Općine Sutivan 
da se za ravnatelja Dječjeg vrtića“Babarin“ 
imenuje Dolores Ljubetić iz Sutivana, 
Maslinova 4.  
Slijedom naprijed navedenog, a temeljem 
članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 
10/97, 107/07, 94/13, 98/19), odlučeno je 
kao u izreci ove Odluke.  
 
Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali 
se može pokrenuti upravni spor pred 
nadležnim Upravnim sudom u roku od 30 
dana od dana dostave ove Odluke.  
 

KLASA: 601-01/22-01/0006 

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

Sutivan, 16. ožujka 2022. godine 
 

              PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOGVIJEĆA                                                                                                                                                                                           

Bartul Lukšić  
 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 10. stavka 3.  Zakona 
o financiranju političkih aktivnosti, 
izborne promidžbe i referenduma 
(“Narodne novine” broj 29/19, 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 7. sjednici, održanoj dana 16. 
ožujka 2022.  godine, donijelo je  
 

ODLUKU  
o raspoređivanju sredstava proračuna 

Općine Sutivan namijenjenih 
redovitom godišnjem financiranju 
političkih stranaka i  nezavisnih 

vijećnika u Općinskom vijeće Općine 
Sutivan za 2022. godinu 

 
Članak 1.  

Ovom Odlukom utvrđuju se način i 
postupak raspoređivanja sredstava za 

redovno financiranje političkih stranaka i 
nezavisnih vijećnika  u Općinskom vijeću 
Općine Sutivan (u daljnjem tekstu: Općinsko 
vijeće) za 2022. godinu.  
Ukupna sredstva osigurana u Proračunu 
Općine Sutivan za 2022. godinu,  za 
namjenu iz stavka 1. ovog članka, iznose 
9.100,00 kuna.  
 

Članak 2. 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz 
Proračuna Općine Sutivan imaju političke 
stranke koje su prema konačnim rezultatima 
izbora dobile mjesto člana  u Općinskom 
vijeću Općine Sutivan i nezavisni vijećnici.  

 
Članak 3. 

Sredstva za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika,  
osigurana u proračunu Općine Sutivan za 
2022. godinu,  raspoređuju se na način da 
se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog 
vijećnika u Općinskom vijeću,  tako da 
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva 
razmjerno broju mjesta članova u 
Općinskom vijeću, prema konačnim 
rezultatima izbora za članove Općinskog 
vijeća.  
 

Članak 4. 

Godišnja isplata po članu Općinskog vijeća 
iznosi 1.263,90  kn, a po članici Općinskog 
vijeća 1.390,29 kn. 
 
 

Članak 5. 
Političkim strankama i nezavisnim 
vijećnicima u Općinskom vijeću,  
raspoređuju se sredstva osigurana u 
Proračunu Općine Sutivan za 2022. godinu 
u iznosima kako slijedi:  
 

1. Hrvatska demokratska zajednica 
(HDZ) – 1.263,90 kn  (1 član)  

2. Nezavisnim vijećnicima:  
- Bartulu Lukšiću -1.263,90 kn,   
- Anti Vranješu -1.263,90 kn,  
- Vladimiru Vladislaviću -1.263,90 

kn,  
- Ela Vrsalović- 1.390,29 kn,  
- Bogumila Jakšić-1.390,29 kn,  
- Nedo Ivanović -1.263,90 kn.  
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Članak 6. 

Nezavisni vijećnici Bartul Lukšić, Vladimir 
Vladislavić, Ante Vranješ, Bogumila Jakšić, 
Ela Vrsalović i Nedo Ivanović,  Izjavama za 
mandatno razdoblje 2021.-2025.,  obavijestili 
su Državno izborno povjerenstvo RH, 
Državni Ured za reviziju te Općinu Sutivan 
da se odriču prava na redovito godišnje 
financiranje iz proračuna općine Sutivan. 
Slijedom navedenog pripadajuća sredstva 
ostaju  u proračunu Općine Sutivan.  
 

 
Članak 7. 

Sredstva utvrđena u članku 5. ove Odluke, 
doznačuju se na žiro račun političke stranke  
tromjesečno, u jednakim iznosima.  

 
Članak 8. 

Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Sutivan“.  
 
KLASA: 012-01/22-01/0001 
URBROJ: 2181-51-01/1-22-0002 
Sutivan, 16. ožujka 2022. godine 

 
 

              PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOGVIJEĆA                                                                                                                                                                                           

Bartul Lukšić  
 

 
 

 

 

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 7. sjednici održanoj dana 16. 
ožujka  2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
O  IZMJENAMA  I  DOPUNAMA ODLUKE 

o komunalnom redu 
 
 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnom redu („Službeni 
glasnik Općine Sutivan“ broj 8/19, 2/22) iza 
članka 55. dodaje se članci 55. a i 55. b. koji 
glase:  

 
„Članak 55. a 

Na svim javnim površinama oko trga Dr. 
Franje Tuđmana (autobusna čekaonica, 
tržnica, šetnica, park i sl.)  zabranjeno je 
konzumiranje alkoholnih pića.  
Iznimno od stavka 1. ovog članka, aktom 
kojim se odobrava korištenje javnih površina 
za organiziranje javnog okupljanja radi 
ostvarivanja gospodarskih, vjerskih, 
kulturnih, humanitarnih, športskih, zabavnih i 
drugih interesa, može se odrediti da je 
konzumiranje alkoholnih pića na tim javnim 
površinama dopušteno. 
 

 
Članak 55. b 

Na prirodnim i uređenim plažama 
zabranjeno je rezerviranje i čuvanje mjesta 
ostavljanjem raširenih ručnika, madraca na 
napuhavanje i sličnih rekvizita.  
Rezerviranje i čuvanje mjesta na plaži 
podrazumijeva ostavljanje i držanje 
predmeta iz stavka 1. ovog članka duže od 1 
sata bez nadzora, odnosno bez prisutnosti 
korisnika.  
Predmeti iz stavka 1. ovog članka zatečeni 
na prirodnim i uređenim plažama bez 
njihova vlasnika, odnosno korisnika, smatrat 
će napuštenima, te će biti uklonjeni.“ 
 
 

Članak 2. 
U članku 80. iza alineje 25. dodaje se alineja 
26. koja glasi:  
„ - na javnim površinama konzumira 
alkoholna pića (članak 55. a) 
 
Iza alineje 26. dodaje se alineja 27. koja 
glasi:  
„na prirodnim i uređenim plažama rezervira i 
čuva mjesto ostavljanjem raširenih ručnika, 
madraca na napuhavanje i sličnih rekvizita 
(članak 55.b)  
 
Dosadašnje alineje 26. i 27. postaju alineje 
28. i 29.  
 
Stavak 4. mijenja se i glasi:  
 
„Novčanom kaznom u iznosu od 300 do 
1.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba 
koja počini prekršaj iz stavka 1.ovog članka.“ 
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Članak 3. 

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

KLASA: 363-04/22-01/0002 

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

Sutivan, 16. ožujka 2022. godine 

 

 

              PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOGVIJEĆA                                                                                                                                                                                           

Bartul Lukšić  
 

 

 

 

Na temelju članka 111. stavka 6.  Zakona o 
vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19)  
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 7. sjednici, 
održanoj dana 16. ožujka 2022.  godine, 
donijelo je  
 

ODLUKU  
o povećanju iznosa sredstava za 

financiranje vatrogasne djelatnosti za 
2022. godinu 

 
Članak 1.  

Ovom Odlukom povećava se iznos 
sredstava za financiranje vatrogasne 
djelatnosti i aktivnosti na području Općine 
Sutivan za 2022. Godinu.  

 
Članak 2. 

Za financiranje redovite djelatnosti 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
„Supetar“, utvrđeni zakonski minimum 
izdvajanja iz proračuna za 2022. godinu,  
koji iznosi 177.895,84 kn, uvećava se za 
sredstva u iznosu od 168.104,16 kn, što 
ukupno iznosi 346.000,00 kn.  

 
Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačuju 
se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 
„Supetar“ sukladno dostavljenom zahtjevu 

 
 

Članak 4. 
Dobrovoljno vatrogasno društvo „Supetar“ 
dužno je izvješće o utrošku sredstava 

dostaviti Općini Sutivan u roku od 60 dana 
od isteka proračunske godine.  
 

Članak 5. 

Nadzor namjenskog korištenja sredstava 
utvrđenih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni 
upravni odjel Općine Sutivan.  
 

 
Članak 6. 

Ova Odluka  stupa danom donošenja, a 
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 
Sutivan“.  
 
KLASA: 402-01/22-01/0001 
URBROJ: 2181-51-01/1-22-0002 
Sutivan, 16. ožujka 2022. godine 
 
 
 

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOGVIJEĆA                                                                                                                                                                                           

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, 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 7. sjednici 
održanoj dana 16. ožujka 2022. godine, 
donijelo 
 

O D L U K U 
 

o davanju ovlaštenja općinskom 
načelniku za sklapanje Sporazuma  

o sufinanciranju vatrogasne djelatnosti 
na području  

Grada Supetra, Općina Postira, Sutivan i 
Nerežišća 

 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom se ovlašćuje općinski 
načelnik za sklapanje Sporazuma o 
sufinanciranju vatrogasne djelatnosti na 
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području Grada Supetra, Općina Postira, 
Sutivan i Nerežišća (dalje u tekstu: 
Sporazum) u tekstu koji prileži ovoj Odluci i 
čini njen sastavni dio. 
 
 

Članak 2. 
 

Za potpisivanje mogućih dodataka 
Sporazuma prijedlog sadržaja istih 
prethodno mora biti potvrđen 
odgovarajućom odlukom Općinskog vijeća 
Općine Sutivan.  
 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u „Službenom 
glasniku Općine Sutivan“.  

 

KLASA:402-04/22-01/0002  

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

Sutivan, 16. ožujka 2022. godine 
 
 

              PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOGVIJEĆA                                                                                                                                                                                           

Bartul Lukšić  
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IZDAVAČ:  OPĆINA SUTIVAN – SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
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TEHNIČKI UREDNIK: Valerio Radmilović 

 


