SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SUKOŠAN

BROJ: 3

SUKOŠAN, 02. svibnja 2014. godina

GODINA: VIII

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUKOŠAN
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2013. godinu.,
2. Odluka o namjeni viška prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Sukošan za
2013. godinu,
3. Godišnji financijski izvještaj „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za 2013. godinu.,
4. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan,
5. Odluka o osnivanju zanatske zone „Barake“
6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića
„Zlatna lučica“ Sukošan,
7. Odluka o izmjeni Odluke o pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine Sukošan,
8. Zaključak o Analiza sustava zaštite i spašavanja i smjernice za 2014. godinu
9. Odluka o ovlaštenju za iskazivanje interesa Hrvatskim poštama d.d. za kupnju nekretnina.
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Sukošan , Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 7
sjednici održanoj dana 29. travnja 2014.godine donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o financijskom poslovanju «Zlatna luka» d.o.o. Sukošan
za 2013. godinu

1.
2.
3.

Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju «Zlatna luka» d.o.o. Sukošan za 2013. godinu.
Izvješće iz točke 1. ove odluke predstavlja njen sastavni dio.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Sukošan»
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
Klasa: 021-01/14-01/03
Ur.br: 2198-03-1/2-14-1
Sukošan, 29. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK:
Tomislav Dražić,dipl.ing.
Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) te članka 34. Statuta Općine
Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan“ br.04/09, 02/13 i 03/13) Općinsko vijeće Općine Sukošan na
svojoj 7. sjednici održanoj dana 29.04. 2014. godine, donosi:
ODLUKU
O izradi
izmjene i dopune
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUKOŠAN
("Službeni glasnik" Zadarske županije br. 6/04 i br. 10/06, "Službeni glasnik Općine Sukošan“ br.01/08,
06/11, 07/11 (pročišćeni tekst) i 01/12 )
Članak 1.
Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna PPUO Sukošan
(1) Donosi se Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan ("Službeni
glasnik" Zadarske županije br. 6/04 i br. 10/06, "Službeni glasnik Općine Sukošan“ br.01/08, 06/11, 07/11
(pročišćeni tekst) i 01/12), (u daljnjem tekstu: Odluka). Izmjena i dopuna je ciljana.
(2) Ciljana izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan izrađuje se i donosi u skladu s
odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13).

(a)

Članak 2.
Razlozi za izradu Izmjene i dopune PPUO Sukošan
(1) Pristupit će se izradi i donošenju ciljane izmjene i dopune PPUO Sukošan (u daljnjem tekstu: Plan) iz
razloga koji slijede:
nakon stavljanja van snage PUP-a nautičko-turističkog centra "Zlatna luka" Bibinje-Sukošan nastala je
praznina u smislu urbanističko-tehničkih uvjeta po kojima će se zaokružiti sadržaji u funkciji postojeće luke
nautičkog turizma - marina.
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(b)
(c)

(d)

(a)
(b)
(c)
(d)

važeće odredbe koje se odnose na zahvate u postojećem obalnom pojasu mora i u luci otvorenoj za javni
promet nepotrebno otežavaju zahvate u smislu održavanja i unapređenje korištenja ovog prostora.
na česticama zemlje 8876 i 8913 k.o. Sukošan nalaze se građevine turističko-ugostiteljske namjene u
vlasništvu Hrvatskih pošta d.d. Kako bi se zaštitila ova namjena za ubuduće, potrebno je Planom definirati
ove površine kao zonu turističko-ugostiteljske namjene.
temeljem činjeničnog stanja potrebno je utvrditi građevne čestice 1336/1, /2, /3, /4, /5 i /g k.o. Gorica u
naselju Gorica kao neizgrađeni komunalno opremljeni dio GP naselja. Na građevnoj čestici br. 1336/2 planira
se izgradnja dječjeg vrtića.
(2) Ciljana izmjena i dopuna obuhvatit će Odredbe za provođenje i kartografske prikaze Plana.
Članak 3.
Obuhvat izrade Izmjene i dopune PPUO Sukošan
Ova izmjena i dopuna odnosi se na površine kako slijedi:
područje luke nautičkog turizma - marina u Sukošanu i Bibinjama,
obalni pojas mora i luka otvorena za javni promet u Sukošanu,
dvije površine na Sukošanskom poluotoku a koje su privedene turističko-ugostiteljskoj namjeni,
manji dio građevinskog područja naselja u naselju Gorica.
Članak 4.
Ocjena stanja u obuhvatu Plana
(1) Obuhvat luke nautičkog turizma je u većem dijelu realiziran u skladu s PUP-om nautičko-turističkog
centra "Zlatna luka" Bibinje-Sukošan koji je stavljen van snage temeljem Uredbe o uređenju i zaštiti
zaštićenog obalnog područja mora iz 2004. godine. Ocjenjuje se da važećim Planom nisu na odgovarajući
način utvrđeni uvjeti po kojima će se omogućiti cjelovito rješenje ovog nautičkog kompleksa kojem nedostaju
brojni sadržaji koje je potrebno redefinirati i smjestiti unutar ovog kompleksa.
(2) Luka otvorena za javni promet i postojeći obalni pojas mora je u većem dijelu izgrađen. Odredbe iz
važećeg Plana nepotrebno otežavaju zahvate u ovom prostoru a koji se odnose na planiranje zahvata u funkciji
kvalitetnijeg i sigurnijeg korištenja luke otvorene za javni promet, te nadopuna sadržaja u funkciji rekreacije u
obalnom pojasu mora.
(3) Građevne čestice na Sukošanskom poluotoku iz članka 2. ove Odluke izgrađene su i koriste se kao
odmaralište HP-Hrvatske pošte d.d. Izmjenom Plana želi se utvrditi činjenično stanje radi zaštite ovog dijela
naselja Sukošan od nepovoljne prenamjene.
(4) Područje u naselju Gorica u kojem Općina Sukošan planira izgradnju dječjeg vrtića je u naravi komunalno
opremljeno. Ova činjenica nije utvrđena važećim Planom iz razloga što je u vrijeme izrade Plana nova
katastarska izmjera za naselje Gorica bila u ranoj fazi izrade.
Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta izmjene i dopune Plana
Cilj izrade ciljane izmjene i dopune Plana jest da se u području obuhvata izmjene i dopune iz članka 3. ove
Odluke omogući realizacija planiranih sadržaja i osigura kvalitetnije i sigurnije funkcioniranje istih.
Članak 6.
Popis potrebnih stručnih podloga, kao i način pribavljanja stručnih rješenja
Za potrebe izrade ciljane izmjene i dopune Plana nije predviđena izrada novih stručnih podloga. U izradi će se
koristiti sva raspoloživa prostorna dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osigurava Općina
Sukošan. U svrhe utvrđivanja urbanističko-tehničkih uvjeta za luku nautičkog turizma koristit će se prostornoprogramska studija koju je izradilo poduzeće "MarinaProjekt" iz Zadra, 2012 godine..
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Članak 7.
Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve
za izradu prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju
sudjelovati u izradi prostornog plana

-

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

(h)
(i)
(j)

(k)
(l)
(m)

(1) Za potrebe ciljane izmjene i dopune Plana utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima
od kojih će se zatražiti podatci, planske smjernice i dokumenti koja daju tijela i osobe određene posebnim
propisima u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju:
Hrvatske vode, VGO Split
Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u Zadru
Lučka uprava Zadarske županije
(2) Smatra se da nije potrebno zatražiti podatke, planske smjernice i dokumente od drugih osoba i tijela iz
prethodnog stavka iz razloga što ovim izmjenama nisu planirani novi sadržaji ili sadržaji koji su u suprotnosti
programskim načelima važećeg Plana. Ciljanim izmjenama želi se osigurati učinkovita provedba Plana i bolja
zaštita prostora.
(3) Tijela i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade
raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovih djelokruga koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna
Plana.
Članak 8.
Rok za izradu ciljane izmjene i dopune PPUO Sukošan
Za izradu ciljane izmjene i dopune PPUO Sukošan određuju se slijedeći rokovi:
dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu ciljane izmjene i dopune Plana u roku od 5 dana od stupanje na
snagu ove Odluke
osobe i tijela iz članka 7. ove Odluke dužna su dostaviti zahtjeve na Plan u roku od 15 dana od dana dostave
zahtjeva iz članka 7. ove Odluke
izrada Prijedloga ciljane izmjene i dopune Plana u roku od 21 dana od isteka roka iz prethodne alineje
javna rasprava će se objaviti najmanje 8 dana prije početka javne rasprave
javni uvid - u trajanju najmanje 8 dana u skladu s objavom iz prethodne alineje
mjesto i vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u Plan te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju
pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana biti će definirani u Objavi javne
rasprave
javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje
davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta
koji je od utjecaja na Plan.
izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi
na Plan
izrada nacrta konačnog prijedloga ciljane izmjene i dopune Plana u roku od 15 dana od izrade izvješća o
javnoj raspravi
općinski načelnik utvrđuje konačni prijedlog Plana najviše 10 dana od primitka nacrta konačnog prijedloga
Plana od izrađivača Plana i upućuje isti Županijskom Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije radi
pribavljanja mišljenja Zavoda o usklađenosti konačnog prijedloga ciljane izmjene i dopune PPUO Sukošan s
Prostornim planom Zadarske županije - u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva
nositelj izrade dostavlja Ministarstvu zahtjev za suglasnost na plan - najkasnije u roku od četiri mjeseca od
završetka javne rasprave.
obavijest sudionicima javne rasprave - prije upućivanja konačnog prijedloga ciljane izmjene i dopune Plana
predstavničkom tijelu na donošenje
objava Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune Plana - u roku od 15 dana od dana izglasavanja Odluke
objavljuje se u »Službenom glasniku Općine Sukošan«.
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Članak 9.
Zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru
Tijekom izrade i donošenja ciljane izmjene i dopune Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru i građenja.
Članak 10.
Izvori financiranja
Sukladno čl. 63 Zakona o prostornom uređenju sredstva za izradu ciljane izmjene i dopune Plana financirat će
tvrtka "Marina Dalmacija" d.o.o.
Članak 11.
Završne odredbe
(1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima
navedenim člankom 7. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci,
planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu ciljane izmjene i dopune Plana
(2) Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u dostavljenim zahtjevima sukladno Zakonu odrediti
važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u
obuhvatu izmjene i dopune prostornog plana.
(3) Rok dostave zahtjeva određen je u trajanju od 15 dana. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim
propisima (članak 7. ove Odluke) ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat ce se da ih nemaju. U tom
slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju
odgovarajući važeći propisi i dokumenti.
(4) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.
(5) Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Sukošan"
Klasa: 350-01/14-01/02
Ur. broj: 2198/03-1/2-14-1
Sukošan, 29.04.2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
PREDSJEDNIK:
Tomislav Dražić, dipl.ing
Temeljem članka 324 Statuta Općine Sukošan (»Službeni glasnik Općine Sukošan« broj 04/09, 02/13 i 03/12)
i Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zanatske zone Barake((»Službeni glasnik Općine
Sukošan« broj 07/08), Općinsko vijeće Općine Sukošan na 7. sjednici održanoj 29. travnja 2014. godine
donosi
ODLUKU
o osnivanju zanatske zone Barake
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se zanatska zona Barake proizvodne – pretežito zanatske namjene koja će imati
ukupnu površinu 10,80 ha.
Zemljište na kojemu se osniva zanatska zona Barake uključuje slijedeće katastarske čestice :
- k.č. br.4171/1,k.o. Sukošan,
- k.č. br.645/4, k.o. Sukošan.
Članak 2.
Namjena zone je proizvodna - pretežito zanatska , uređena Odlukom o donošenju Urbanističkog plana
uređenja zanatske zone Barake((»Službeni glasnik Općine Sukošan« broj 07/08),
Članak 3
Izgradnja unutar zone vrši se temeljem Odredaba za provođenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana
uređenja zanatske zone Barake((»Službeni glasnik Općine Sukošan« broj 07/08),
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Članak 4.
Nositelj i organizator razvoja zanatske zone Barake je Općina Sukošan.
Članak 5.
Sastavni dio ove Odluke čine:
1. Kopija katastarskog plana obuhvaćenih čestica,
2. Izvadak iz Prostornog plana uređenja Općine Sukošan s prikazom građevinskog područja zanatske zone
Barake.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Sukošan
Klasa: 021-05/14-01/04
Ur. broj: 2198/032-1/2-14-1
Sukošan, 29. travnja 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
Predsjednik
Tomislav Dražić,dipl.ing
Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine», broj 10/97, 107/07
i 94/13 ) te članka 34. Statuta Općine Sukošan ( «Službeni glasnik Općine Sukošan» br. 04/09,02/13 i 03/13),
Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Dječjeg vrtića “Zlatna lučica” Sukošan
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna lučica”
Sukošan, kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na svojoj sjednici održanoj 10.veljače 2014.. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Sukošan“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUKOŠAN
KLASA: 601-02/14-01/02
URBROJ: 2198/03-1/2-14-2
Sukošan, 29. travnja 2014. godine.
PREDSJEDNIK:
Tomislav Dražić, dipl.ing,
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Temeljem članka 3. i 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/10.) i članka 34. Statuta Općine Sukošan (Službeni glasnik Općine Sukošan broj
04/09.) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 7. sjednici održanoj 29. travnja 2014.godine , donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine Sukošan
Članak 1.
U Odluci o pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine Sukošan ( Službeni glasnik Općine Sukošan broj 04/10
) članak 3. mijenja se i glasi:
„Dužnosnicima iz članka 1. ove odluke koji dužnost obavljaju profesionalno utvrđuju
se sljedeći koeficijent za obračun plaće:
Općinski načelnik - 2,90
Zamjenik općinskog načelnika- 2,45“
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Sukošan.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
Klasa: 023-05/14-01/01
Ur.broj: 2198/03-1/2-14-1
Sukošan, 29. travnja 2014.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Dražić, dipl.ing.
Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br 174/04,
79/07, 38/09, 127/10) i članka 34. Statuta Općine Sukošan ("Službeni glasnik Općine Sukošan" broj: 04/09)
Općinsko vijeće Općine Sukošan, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu i donošenju Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan za 2014. godinu
1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2013. 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 za
2014. godinu.
3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2013. godini i Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan za 2014. godinu čine sastavni
dio ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Općine Sukošan“.
Klasa: 810-09/14-01/01
Urbroj: 2198/03-1/2-14-2
Sukošan, 29. travnja 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Dražić, dipl.ing
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Temeljem članka 34. Statuta Općine Sukošan( «Službeni glasnik Općine Sukošan» br. 04/09,02/13 i
03/13),Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2014.godine d o n o s i
ODLUKU
Članak 1.
Daje se ovlaštenje Odboru za praćenje pregovora u svezi prodaje HP odmarališta u Sukošanu da
dostavi Hrvatskim poštama d.d. dokument o iskazivanju interesa Općine Sukošan za kupnju nekretnina ,
temeljem javnog poziva od 03.travnja 2014. godine.
Članak 2.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Sukošan“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUKOŠAN
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 2198/03-1/2-14-1
Sukošan, 29. travnja 2014. 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, 023/393-283
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