SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SUKOŠAN
BROJ:2

SUKOŠAN, 29. veljače 2012. godina

GODINA: VI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUKOŠAN

1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinske zone
«DEBELJAK- ISTOK i DEBELJAK-ZAPAD
2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Gorica, predio
Galešići
3. Odluka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2011. godinu i
donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Sukošan za 2012. godinu
4. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Sukošan
5. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za Općinu Sukošan
6. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sukošan u 2012.
godini
7. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sukošan u 2012. godini
8. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Sukošan u 2012. godini
9. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Sukošan u 2012. godini
10.Program javnih potreba u športu na području Općine Sukošan u 2012. godini,
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i građenju (»Narodne novine« broj 76/07,38/09,
55/11, 90/11) i članka 34. Statuta Općine Sukošan ,Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 29. sjednici
održanoj dana 27. veljače 2012.godine donijelo je
ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinske zone
«DEBELJAK- ISTOK i DEBELJAK-ZAPAD
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se pristupanje izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
građevinske zone «Debeljak-Istok» i «Debeljak-Zapad» ( „Službeni glasnik Općine Sukošan“ br.07/08 ), (u
daljnjem tekstu: Plan).
Pravna osnova za izradu i donošenje ovog Plana utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju i
gradnji i Prostornim planom uređenja Općine Sukošan.
Članak 2.
Pristupanjem izradi ove izmjene i dopune Plana omogućit će se parcelacija građevinskog zemljišta u
naselju Debeljak a sukladno odredbama članka 119. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
Obuhvat Plana je prostor naselja Debeljak a definiran je postojećim planom
Članak 3.
Za potrebe izrade ovog plana je potrebno priskrbiti katastarski plan i odgovarajuće geodetske podloge
prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova (NN broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04).
Članak 4.
: Utvrđuje se obaveza sudjelovanja tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu
sudjelovati iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana:
 Zadarska županija, Zavod za prostorno planiranje.
Članak 5.
Za izradu ovog Plana određuju se slijedeći rokovi:
Prethodna rasprava se prema članku 83. stavak 6. Izmjene zakona o prostornom uređenju i gradnji ne
provodi- ciljana izmjena
- Prijedlog plana za javni uvid izradit će se u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora i dostave
podloga iz članka 5. ove Odluke
- Javni uvid trajat će 15 dana, rok za dostavu izvješća o javnoj raspravi je 15 dana
- Nacrt konačnog prijedloga treba dostaviti u roku 30 dana.
Članak 6.
Plan će se financirati iz sredstava proračuna Općine Sukošan.
Članak 7.
Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Sukošan».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
Klasa: 350-02/12--01/02
Ur. broj: 2198/03-1/2-12-01
Sukošan, 27. veljače 2012.godine
Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing
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Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima( «Narodne Novine», broj 91/96, 68/
98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09)), članka 34. Statuta Općine
Sukošan («Službeni glasnik Općine Sukošan» broj 04/09) i članka 8. Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Općine Sukošan Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 29.sjednici održanoj 27. veljače 2012.
godine, donosi
ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog natječaja
Članak 1.
Određuje se prodaja putem javnog natječaja građevinskog zemljišta u k.o. Gorica, predio Galešići, i to:
-

k.č.br. 3505/5 k.č.br. 3505/6 k.č.br. 3525 k.č.br. 3529/3 k.č.br. 3529/4 k.č.br. 3529/5 k.č.br 3529/6 k.č.br .3529/7 -

ukupne površine
ukupne površine
ukupne površine
ukupne površine
ukupne površine
ukupne površine
ukupne površine
ukupne površine

1.107 m2
875 m2
2.347 m2
1.854 m2
1.680 m2
1.752 m2
1.616 m2
1.446 m2

U Prostornom planu uređenja Općine Sveti Filip i Jakov sve navedene nekretnine nalaze se u neizgrađenom
dijelu građevinskog područja.
Početna cijena predmetnih nekretnina po 1m2 iznosi 45,00 kuna.
Članak 2.
Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta iz članka 1. ove Odluke objaviti u dnevnom tisku kao i na
svim oglasnim pločama na području Općine Sukošan.
Članak 3.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Sukošan“
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

KLASA: 944-01/12-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-12-1
U Sukošanu, 27. veljače 2012.godine
PREDSJEDNIK:
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br 174/04.
i 79/07.) i članka 34. Statuta Općine Sukošan ("Službeni glasnik Općine Sukošan" broj: 04/09) Općinsko
vijeće Općine Sukošan, na svojoj 29. sjednici održanoj dana 27. veljače 2012. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2011. godinu i donošenju Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošab za 2012. godinu
1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2011. godini koju je
predložio Stožer zaštite i spašavanja Općine Sukošan.
2. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u
2012. godini.
3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2011. godini i Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2012. godini čine sastavni dio
ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Općine Sukošan“.
Klasa: 810-09/12-01/01
Urbroj: 2198/03-1/2-12-2
Sukošan, 27. veljače 2012. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Dražić, dipl.ing.

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE SUKOŠAN U 2011.GODINI
Člankom 28.Zakona o zaštiti i spašavanju ( „ Narodne novine,“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
određeno je da u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja , predstavnička tijela
jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave:
 najmanje jednom godišnje pri donošenju proračuna razmatraju stanje zaštite i
spašavanja te donose smjernice za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na
svome području.


u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje zaštite i spašavanja.



donose opće akte kojima propisuju mjere aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i
spašavanja.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja , pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga
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zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica
katastrofe.
Ova analiza obuhvaća sve poduzete aktivnosti u 2011.godini za zaštitu i spašavanje i zaštitu od požara.
Tijekom 2011.godine Općina Sukošan je iz područja zaštite i spašavanja izradila i usvojila slijedeće
akte:
- Odluku o osnivanju stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Sukošan.
- Odluku o imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Općine Sukošan.
- Odluku o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće namjene za područje Općine Sukošan.
VAŽNIJI SUSTAVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA SU:
1. CIVILNA ZAŠTITA
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja i civilne zaštite za područje Općine
Sukošan određen je procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara.
Na temelju procjene donesena je Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite.
U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće
kulture ljudi o zaštiti i spašavanju.
Stručne službe Općine trebale bi provoditi informiranje i upoznavanje građana s izvanrednim
situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju mjera i postupaka operativnih
snaga zaštite i spašavanja.
Građane je potrebno kontinuirano upoznavati o značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a
vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi upoznati su o obveznom postavljanju
obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje na vidljivom mjestu.
2. VATROGASTVO.
Općina Sukošan ima dobrovoljno vatrogasno društvo u ljetnim mjesecima se organizira motrenje i
ophodnje radi sprečavanja požara na svom području.
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE SUKOŠANU 2012. GODINI
Odredbom članka 28.stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („ Narodne novine“ broj 174/04,79/07,
38/09 i 127/10.) određeno je da u ostvarivanju prava i obveza na području zaštite i spašavanja ,
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave donose smjernice za
organizaciju i razvij sustava zaštite i spašavanja na svome području.
Sukladno razmjeru opasnosti prijetnji i posljedica nesreća,većih nesreća i katastrofa utvrđenih
procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, sa ciljem zaštite i spašavanja
ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja Sustava zaštite i
spašavanja ( civilna zaštita vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu
i spašavanje) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u
2012.godini
SMJERNICE SE ODNOSE NA SLIJEDEĆE SUBJEKTE:
1. CIVILNA ZAŠTITA (Stožer zaštite i spašavanja,Zapovjedništvo civilne zaštite,postrojbe i druge
organizirane snage civilne zaštite )
Tijekom 2012.godine procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plan
zaštite i spašavanja nakon što dobiju suglasnost Područnog ureda Zadar biti će usvojeni na
općinskom vijeću. Donijet će se i Odluka o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće namjene za
područje općine Sukošan.
Stožer zaštite i spašavanja , zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite trebaju osigurati
kontinuirano provođenje sustava za zaštitu i spašavanje.
Temeljem organiziranog praćenja,planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja i
zapovijedanja operativnim snagama zaštite i spašavanja u slučajevima ukazane potrebe u kriznim
situacijama te organizirati preventivne praktične vježbe.
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Nakon usvajanja Plana zaštite i spašavanja potrebno je izvršiti popunu postrojbe civilne zaštite opće
namjene ( 33 člana ), odrediti timove ( 5-6 ljudi ), obaviti liječničke preglede za pripadnike postrojbe,
opremiti postrojbu te izvršiti obuku.
2. VATROGASTVO ( JVP Zadar i dobrovoljno vatrogasno društvo ).
Raditi na opremanju ,osposobljavanju i usavršavanju članova DVD
U području rada sa mogućim članovima dobrovoljnog vatrogasnog društva posebnu pažnju potrebno je
posvetiti vatrogasnoj mladeži kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima.
Izvršiti široku edukaciju poljoprivrednika i drugog stanovništva u svezi spaljivanja biljnog otpada zbog
mogućeg požara na otvorenim prostorima da ne bi došlo do ugrožavanja ljudi i okoliša.
3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJEKATNOSTI
Ambulanta i Hitna medicinska pomoć
Na području općine Sukošan ordinira ambulanta opće medicine sa jednim liječničkim timom. Kroz
cijelu godinu je velik broj pregledanih pacijenata a tijekom turističke sezone obim posla se znatno
povećava.
Hitna pomoć nalazi se u Zadru i pokriva područje Općine Sukošan. Dobra suradnja odvija se sa
svim interventnim službama.
Županijski Zavod za Javno Zdravstvo
Općina Sukošan je u suradnji sa zavodom za javno zdravstvo provodila preventivne akcije
deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na svome području i to će raditi i u budućem razdoblju.Općina
Sukošan permanentno osigurava sredstva za ispitivanje kakvoće mora na svom području.
Lučka Kapetanija
Lučka kapetanija Zadar sukladno zakonu o lučkim kapetanijama na području Zadarske županije pored
svoje redovne djelatnosti na našem području obavlja i akcije traganja i spašavanja,te sličnih
intervencija na moru te je u stalnom kontaktu sa svim službama zaštite i spašavanja.
Veterinarska zaštita i zaštita bilja
O stočnom fondu na području Općine Sukošan skrbi Veterinarska služba iz Pakoštana.
Zaštita bilja
se provodi u suradnji s Poljoprivrednom savjetodavnom službom Zadarske Županije.
Pravne Osobe od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine Sukošan
- Općinsko komunalno redarstvo,Komunalno poduzeće, tri građevinske firme sa svojom građevinskom
mehanizacijom.
FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Općina Sukošan je u proračunu za 2012. godinu osigurala je 200.000, 00 kuna za potrebe DVD-a
Sukošan .

6

Temeljem članaka 28. i 29. b Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj: 174/04, 79/07 i 38/09),
članka 6. i 10. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“, broj:38/08) i članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan”,
broj: 04/09), Općinsko vijeće Općine Sukošan, na svojoj 29. sjednici održanoj dana 27. veljače 2012. godine,
donosi
ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za Općinu Sukošan
Članak 1.
Donosi se Procjena ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za Općinu Sukošan, izrađena od „DLS“ d..o.o. iz Rijeke , a na temelju Suglasnosti izdane od strane
Državne uprave za zaštitu i spašavanje - Područnog ureda Zadar.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.
Obrazloženje
Temeljem članaka 28. i 29. b Zakona o zaštiti i spašavanju (NN RH 174/04, 79/07, 38/09), tvrtka
„DLS“ d.o.o. iz Rijeke je za potrebe Općine Sukošan izradila Procjenu ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Sukošan.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured Zadar je izdala Suglasnost na Nacrt
procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za
Općinu Sukošan.
Temeljem naprijed navedenog te zakonskoj obvezi o donošenju iste Općinsko vijeće Općine Sukošan
odlučilo je kao u izreci.
Klasa: 810-03/09-01/2
Urbroj: 2198/09-1-10-11
Sukošan, 27. veljače 2012. godine

Predsjednik
Tomislav Dražić dipl. ing
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Na temelju članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07,
38/09, 127/10) te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine broj 26/09 ) Općinsko vijeće Općine
Sukošan na 29. sjednici održanoj 27. veljače 2012. donijelo je

ODLUKU
o donošenju Plana zaštite i spašavanja za Općinu Sukošan
Članak 1.
Donosi se Plan zaštite i spašavanja za Općinu Sukošan koje je izradila ovlaštena tvrtka „DLS“ d.o.o. Rijeka .
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim glasniku Općine Sukošan.

KLASA: 810-01/12-01/11
URBROJ: 2198/03-1/2-12-2
Sukošan, 27.veljače 2012 godine

PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl.ing.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/05 -pročišćeni tekst
,82/04 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 ), te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj
4/09) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 29. sjednici održanoj 27. veljače 2012. godine, d o n o s i

PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Općine Sukošan u 2012. godini
Ovim programom uređuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata komunalne infrastrukture u Općini
Sukošan u 2012. godini.
A) SREDSTVA ZA OSTVARENJE
PROGRAMA
Sredstva za ostvarivanje programa čine:
- prihodi od komunalnog doprinosa
- prihodi od prodaje zemljišta
- naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu
- prihodi od komunalnih usluga
- potpore (dotacije Županije, Države i dr.)
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B) GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Ovim programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sukošan u
2012. godini i to:
I. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA
Izgradnja nogostupa...................................................
200.000,00
Izgradnja tržnica................................................................................
50.000,00
Sanacija smetlišta--------------------------------------------------------------50.000,00
Izgradnja trga u Debeljaku …………………………………………….
20.000,00
Izgradnja trga u Gorici…………………………………………………..
150.000,00
Izgradnja plaža……………………………………………………………
50.000,00
Izgradnja trga Gornja vrata………………………………………………..
10.000,00
____________________________________________________________________________
UKUPNO:
530 .000,00

II. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
Izrada projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta.............. …
150.000,00
Asfaltiranje makadamskih cesta, pojačano održavanje nerazvrstanih cesta ..
1.090.000,00
____________________________________________________________________________
UKUPNO:
1. 240.000,00
III. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Projektna dokumentacija javne rasvjete.....................................
Izgradnja mreže javne rasvjete na području općine Sukošan.............
UKUPNO:

10.000,00
100.000,00
110.000 ,00

IV . IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJU
Izgradnja grobnica na groblju u Sukošanu i Gorici…………………………
900.000,00
Uređenje križa na groblju Sukošan…………………………………………… 50.000,00
Uređenje groblja u Gorici……………………………………………………… 250.000,00

UKUPNO:

1. 200 000,00

V. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA
OPSKRBU PITKOM VODOM
Izgradnja cjevovoda istočni pravac ……………………....................
300.000,00
Izgradnja cjevovoda – otpadne vode…………………………………………..
50.000,00
Sanacija i ispitivanje vod. mreža u naseljima…………………………………… 100.000,00
Izgradnja sustava navodnjavanja………………………………………………… 10.000,00
Sanacija cjevovoda u Sukošanu………………………………………………… . 250.000,00
UKUPNO:
710.000,00
VI. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA
ODVODNJU I PROČIŠČAVANJE
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijsku mrežu za naselje Sukošan………..120.000,00
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____________________________________________________________________________
UKUPNO:
12 0.000,00
REKAPITULACIJA
1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA ................................................................
530.000,00
2. NERAZVRSTANE CESTE..................................................................
1.240.000,00
3. JAVNA RASVJETA...............................................................................
110.000,00
4. OBJEKTI ZA OPSKRBU PITKOM VODOM...................................................... 710.000,00
5. GRAĐENJE OBJEKATA NA GROBLJU .................................................
1.200.000,00
6. KANALIZACIJSKA MREŽA..................................................................
120.000,00
UKUPNO:
3. 910.000,00
Ovaj Program stupa na snagu 01. siječnja 2012. godine, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Sukošan
KLASA: 363-01/12-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-12-1
Sukošan, 27. veljače 2012. godine
PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl.ing.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04
178/04, 38/09, 79/09, 49/11 ) i članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan, broj 04/09)
Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 29. sjednici održanoj . 27. veljače 2012. godine, d o n o s i
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
Općine Sukošan u 2012. godini
Ovim programom uređuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2012. godinu na
području Općine Sukošan.
C) SREDSTVA ZA OSTVARENJE
PROGRAMA
Sredstva za ostvarivanje programa čine:
- prihodi od komunalne naknade
- prihodi od javnih površina
-ostali proračunski prihodi
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sukošan čini:
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- uređenje plaže
- održavanje javne rasvjete
- održavanje groblja
- ostale komunalne djelatnosti od
lokalnog značenja
- hitne i nepredviđene intervencije
I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
( PARKOVA I SPOMENIKA KULTURE) ………………

50.000,00 kuna

II ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
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Sanacija asfaltnog plašta, odnosno nasipanje i nabijanje tampona u ulicama:
1. U naselju Sukošan
2. U Debeljaku
3. U Gorici
4. U Glavici
________________________________________________________________ 150.000,00 kuna
Zamjena dotrajalih prometnih znakova i naziva ulica , postava novih,
popravak oštećenih znakova i stupova, dobava i postava
prometnog ogledala

100.000,00 kuna

III UREĐENJE PLAŽA
- tekuće održavanje plaža
- tekuće održavanje rive

150.000,00 kuna
5.000,0 0 kuna

IV ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
- zamjena žarulja i prigušnica javne rasvjete
- zamjena zaštitnih stakala i zaštitne plastike
- zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete
- potrošnja električne energije javne rasvjete

10.000,00 kuna
10.000,00 kuna
20.000,00 kuna
450.000,00 kuna

V OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI
OD LOKALNOG ZNAČENJA
- božićno-novogodišnje kićenje mjesta
VI HITNE I NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE
- intervencije u komunalnoj infrastrukturi, u okviru ili
izvan ovog Programa kada se ukaže potreba za hitnim
uklanjanjem u komunalnoj infrastrukturi

10.000,00 kuna

50.000,00 kuna

REKAPITULACIJA
7. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
50.000,00 kuna
8. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
“
250.000,00 kuna
9. UREĐENJE PLAŽA
“
155.000,00 kuna
10. JAVNA RASVJETA
“
490.000,00 kuna
11. OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI
“
10.000,00 kuna
12. HITNE NEPREDVIĐENE INTRVENCIJE
“
50.000,00 kuna
UKUPNO:
1.005. 000,00 kuna
Program se primjenjuje od 01. siječnja 2012. godine, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Sukošan».
KLASA: 363-01/12-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-12-1
Sukošan, 27. veljače 2012. godine
PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl.ing .
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Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 73/97), članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01 i 60/01) i članka 34.. Statuta Općine Sukošan
(«Službeni glasnik Općine Sukošan, broj 04/09), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj sjednici održanoj dana 27.
veljače 2012. godine d o n o s i
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Sukošan u 2012. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se i obuhvaćaju oblici javnih potreba u socijalnoj skrbi, mjere i način pružanja pomoći
poradi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba na području općine Sukošan.
Članak 2.
Općina Sukošan u 2012. godini u svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi planirala sredstva u iznosu od 635.000,00
kuna.
Članak 3
Socijalnim programom predviđaju se i osiguravaju slijedeći oblici pomoći:
1. Subvencioniranje troškova roditelja - korisnika usluga boravka djece u Dječjem vrtiću,
2. Pomoć obiteljima za podmirenje dijela troškova stanovanja (dijela troškova električne
energije i vode), jednokratne novčane pomoći i naknade za novorođenčad,
3. Djelovanje Općinskog društva Crvenog križa Sukošan.
4. Djelovanje Udruge roditelja poginulih branitelja,
5. Djelovanje Udruge umirovljenika,
6. Djelovanje Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata,
7. Udruzi slijepih Zadarske županije.
Članak 4.
Iznos koji se planira izdvojiti za subvencioniranje troškova roditelja - korisnika usluga boravka djece u Dječjem vrtiću
iznosi 430.000,00 kn.
Pomoć obiteljima za podmirenje dijela troškova stanovanja odnose se na troškove koji se plaćaju u svezi sa
stanovanjem i održavanjem stana i to dijela troškova električne energije i vode kao i troškovi ogrjeva .Za te namjene te za
jednokratne novčane potpore osobama u stanju socijalne potrebe (nabavka lijekova, ogrijeva, hrane, smještaj u
zdravstvenoj ustanovi i sl.) kao i za naknade za novorođenčad prema Odluci Općinskog vijeća planira se izdvojiti
150.000,00 kn.
Općinsko društvo Crvenog križa Sukošan kao neprofitna socijalna humanitarna organizacija, a od iznimne važnosti i
potrebno je sufinancirati, te se za tu namjenu planira izdvojiti 15.000,00 kn.
Udruzi roditelja poginulih branitelja planira se pomoći s 5.000,00 kn.
Udruzi umirovljenika planira se pomoći s 10.000,00 kn.
Udruzi hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata s 20.000,00 kn.
Udruzi slijepih Zadarske županije s 5.000,00 kn.
Članak 5.
Ovaj Program se primjenjuje od 01. siječnja 2012. godine, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Sukošan».
KLASA: 402-01/12-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-12-1
Sukošan, 27. veljače 2012. godine
PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 9a, st. 4. Zakona o fondovima u kulturi (Narodne novine br. 49/90 i 27/93) i članka 34. Statuta Općine
Sukošan (Sl. glasnik Općine Sukošan br. 04/09), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj sjednici održanoj dana 27.
veljače 2012. godine, d o n o s i
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području Općine Sukošan u 2012. godini
Članak 1.
Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu općine Sukošan za 2012. godinu su aktivnosti od
zajedničkog interesa za cjelokupno stanovništvo Općine Sukošan. Za, potrebe u kulturi osiguravaju se sredstva u iznosu
od 110.000,00 kn i to:


za rad Kulturno-umjetničkog društva «Zlatna luka» Sukošan , KUD Debeljak i KUD «Sv.Ivan
Krstitelj» Gorica u 2012. godini u proračunu Općine Sukošan osiguravaju se sredstva u ukupnom
iznosu od 60.000,00 kuna,



Župi Sv. Kasijana i crkvi u Gorici osiguravaju se u 2012. godini sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, za
održavanje sakralnih objekata.
Članak 2.
U cilju praćenja korištenja sredstava iz članka 1. ovog Programa Kulturno-umjetnička društva kojima su dodijeljena
sredstva iz proračuna podnose Općinskom vijeću Općine Sukošan godišnje izvješće o utrošku sredstava .
Članak 3.
Ovaj program stupa na snagu 01. siječnja 2012. godine i objavljuje se u «Službenom glasniku Općine Sukošan».
KLASA: 610-01/12-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-12-1
Sukošan, 27. veljače 2012. godine
PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl.ing.
Na temelju članka 39. st. 2. Zakona o športu (Narodne novine br. 11/97) i članka 34. Statuta Općine Sukošan (Sl. glasnik
Općine Sukošan br. 04/09), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 29. sjednici održanoj dana .27. veljače 2012.
godine, d o n o s i
PROGRAM
javnih potreba u športu na području Općine Sukošan u 2012. godini
Članak 1.
Utvrđuje se da su javne potrebe u športu na području Općine Sukošan:
- treninzi, organiziranje i provođenje sustava natjecanja te opća i posebna zdravstvena
zaštita sportaša,
- poticanje i promicanje športa kod djece i mladeži
Članak 2.
Za zadovoljavanje potreba iz ovog Programa u proračunu Općine Sukošan planirana su sredstva od 420.000,00 kuna
koja se raspoređuju na slijedeći način:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nogometni klub «Zlatna luka» Sukošan........................................151.000,00 kn
Nogometni klub «Debeljak» Debeljak.............................................61.000,00 kn
Nogometni klub «Gorica» Gorica............................................
61.000,00 kn
Nogometni klub «Vrčevo» Glavica............................................ 61.000,00 kn
Malonogometni klub «Sukošan» Sukošan......................................10.000,00 kn
Košarkaški klub «Sukošan» Sukošan............................................ 52.000,00 kn
Boćarski klub «Debeljak» Debeljak............................................
6.000,00 kn
Boćarski klub «Sukošan» Sukošan............................................
6.000,00 kn
KBK «Gorica» Gorica...............................................
6.000,00 kn
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- Boćarski klub «Podvršje»………………………………………

6.000,00 kn

Članak 3.
U cilju praćenja korištenje sredstava iz članka 2. ovog Programa korisnici su dužni Općinskom vijeću općine Sukošan
podnositi polugodišnje i godišnje izvješće o utrošku sredstava iz ovog Programa
Članak 4.
Ovaj program stupa na snagu 01. siječnja 2012. godine i objavljuje se u «Službenom glasniku Općine Sukošan».
KLASA: 610-01/12-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-12-1
Sukošan, 27. veljače 2012. godine
PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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«Službeni glasnik Općine Sukošan»-Službeno glasilo Općine Sukošan
Izdavač: Općina Sukošan
Urednik: Zdenka Banović, dipl.iur. pročelnica JUO Općine Sukošan
Telefon 023/393-250, 023/393-282
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