SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SUKOŠAN

BROJ: 8

SUKOŠAN, 19. prosinca 2014. godina

GODINA: VIII

1. Donošenje Proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu i projekcije proračuna za
2016. i 2017.godinu,
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu,
3. Odluka o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan,
4. Davanje suglasnosti na odluku o cijeni usluga dječjeg vrtića,
5. Odluka o dodjeli grobnica obiteljima poginulih branitelja,
6. Suglasnost na Cjenik održavanja i uređenja javnih površina,
7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2014. godini
te donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Sukošan za 2015. godinu,
8. Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća kao i Plana zaštite i spašavanja,
9. Odluka o utvrđivanju poslovne adrese trgovačkog Društva Zlatna luka Sukošan d.o.o.
10. Godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sukošan za 2015.
godinu.

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine»,
br. 94/13 ) i članka 34. Statuta Općine Sukošan ( «Službeni glasnik Općine Sukošan» broj 04/09.02/13
i 03/13 ), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 11. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine
d o n o s i:
ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića” Zlatna lučica “ Sukošan
Članak 1.
MILICA ĆOSO, odgojiteljica predškolske djece, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića
“Zlatna lučica” Sukošan .
Članak 2
Ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine, počevši od dana imenovanja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Sukošan».
Klasa: 601-01/14-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-14-2
Sukošan, 18. prosinca 2014.godine
Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl. ing.
Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine»,
broj 10/97) i članka 34. Statuta Općine Sukošan («Službeni glasnik Općine Sukošan» broj 04/09,
02/13 i 03/13), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 11. sjednici održanoj dana 18. prosinca
2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke visini cijena usluga
Dječjeg vrtića «Zlatna lučica» Sukošan
Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijene usluga Dječjeg vrtića
«Zlatna Lučica» Sukošan, koje je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Zlatna Lučica» Sukošan, na
svojoj 12. sjednici održanoj dana 28. listopada 2014. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine
Sukošan» .
KLASA: 601-02/14-01/04
URBROJ: 2198/03-1/2-14-2
Sukošan, 18. prosinca 2014. godine
Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl. ing.

2

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima( «Narodne Novine»,
broj 91/96), članka 34. Statuta Općine Sukošan («Službeni glasnik Općine Sukošan» broj 04/09) i
članka 8. i 21a., Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Sukošan, Općinsko vijeće
Općine Sukošan na svojoj 11 .sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli grobnog mjesta obiteljima poginulih Hrvatskih branitelja na Općinskom groblju
Sukošan
Članak 1.
Određuje se dodjela grobnog mjesta (grobnice) obiteljima poginulih Hrvatskih branitelja na
Općinskom groblju Sukošan i to kako slijedi:
1. Grobnica sa tri ukopna mjesta, Polje: V., Red: II., Grobnica br.5, obitelji pokojnog Marijana
Grdović iz Sukošana,
2. Grobnica sa tri ukopna mjesta, Polje: V., Red: II., Grobnica br.6, obitelji pokojnog Marina
Jerak iz Debeljaka,
3. Grobnica sa tri ukopna mjesta, Polje: V., Red: II., Grobnica br.2, obitelji pokojnog Milana
Mrdalj iz Sukošana,
4. Grobnica sa tri ukopna mjesta, Polje: V., Red: II., Grobnica br.1, obitelji pokojnog Šime
Smolić iz Debeljaka,
5. Grobnica sa tri ukopna mjesta, Polje: V., Red: II., Grobnica br.3, obitelji pokojnog Darka
Torbarina iz Debeljaka,
6. Grobnica sa tri ukopna mjesta, Polje: V., Red: II., Grobnica br.4, obitelji pokojnog Mladena
Veleslavić iz Sukošana,
7. Grobnica sa šest ukopnih mjesta, Polje: X., Red: I., Grobnica br.2, obitelji pokojnog Dragana
Krešan iz Sukošana,
8. Grobnica sa tri ukopna mjesta, Polje: VIII., Red: IV., Grobnica br.7, obitelji pokojnog Ivice
Smolić iz Debeljaka,
9. Grobnica sa tri ukopna mjesta, Polje: IX., Red: II., Grobnica br.8., obitelji pokojnog Ivice
Pavić iz Sukošana,
Članak 2.
Daje se ovlaštenje Komunalnom Društvu „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. (Uprava groblja) da temeljem
ove odluke izda rješenja o trajnom korištenju grobnih mjesta obitelji poginulih Hrvatskih branitelja iz
članka 1. ove odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Sukošan.

KLASA: 944-01/14-01/05
URBROJ: 2198/03-1/2-14-1
U Sukošanu, 18. prosinca 2014.godine
PREDSJEDNIK:
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Sukošan («Službeni glasnik Općine Sukošan broj 04/09,02/13 i
03/13) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 11. sjednici održanoj dana 18 prosinca 2014.
godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Cjenik održavanja i uređenja
javnih površina na području Općine Sukošan
Članak 1.
Daje se suglasnost komunalnom poduzeću „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Sukošan na Cjenik održavanja
i uređenja javnih površina na području Općine Sukošan.
Članak 2.
Cjenik održavanja i uređenja javnih površina na području Općine Sukošan čini sastavni dio ove
odluke.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.

Klasa: 307-01/14-01/04
UR.BROJ: 2198/03-1/2-14-2
Sukošan, 18. prosinca 2014. godine

Predsjednik
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. 02/13 i 03/13) Općinsko vijeće Općine Sukošan, na svojoj 11. sjednici održanoj
dana 18. prosinca 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini i donošenju Smjernica
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan za 2015.
godinu
1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2014. 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 2015. godinu.
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3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2014. godini i Smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan za 2015. godinu čine
sastavni dio ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Općine
Sukošan“.
Klasa: 810-09/14-01/06
Urbroj: 2198/03-1/2-14-2
Sukošan, 18. prosinca 2014. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Dražić, dipl.ing.

ANALIZA STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE SUKOŠAN ZA 2014. GODINU

-

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09,
127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i
razvoj istog na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena financiranju sustava
zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u
reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga
zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i
posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o ZIS).
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne)
samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu
stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim
nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite
i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o ZIS)
Operativne snage sastoje se od:
stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,
službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovitoj djelatnosti,
zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,
zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite,
službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.
Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:
fizičke i pravne osobe,
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-

izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave
središnja tijela državne uprave.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE SUKOŠAN
Općinsko vijeće Općine Sukošan je na svojoj 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2014.
godine razmatralo Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2013.
godini , te usvojilo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Sukošan za 2014. godinu.
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za Općinu Sukošan prihvaćena je Odlukom Općinskog vijeća od 27. veljače 2012.
godine
Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Sukošan donesena je na 29.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27. veljače 2012. godine . U 2014. godini ažurirana je
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća kao i Plana a radi usklađivanja s novim Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite
Općina Sukošan ima usvojen Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija temeljen na
Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Sukošan.
Općinski načelnik je dana 15. lipnja 2012. godine donio Odluku o osnivanju i ustrojstvu
postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Sukošan te je odlukom od 14. listopada 2013.godine
odredio povjerenika i zamjenike povjerenika civilne zaštite za svako naselje Općine Sukošan.
Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, te članka 10. stavka 1. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 44/08), Općinsko vijeće
Općine Sukošan je dana 06. srpnja 2009. godine donijelo Odluku o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Sukošan. Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Sukošan po funkciji je i na
temelju posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika.
U 2014. godini na području Općine Sukošan nije došlo do izvanrednih događaja u kojima su
bile angažirane snage zaštite i spašavanja.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 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 te okoliša od katastrofa i velikih nesreća te Planom 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.
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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.
Općinski načelnik je dana 15. lipnja 2012. godine donio Odluku o osnivanju i ustrojstvu
postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Sukošan te je odlukom od 14. listopada 2013.godine
odredio povjerenika i zamjenike povjerenika civilne zaštite za svako naselje Općine Sukošan.
Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, te članka 10. stavka 1. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 44/08), Općinsko vijeće
Općine Sukošan je dana 06. srpnja 2009. godine donijelo Odluku o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Sukošan. Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Sukošan po funkciji je i na
temelju posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika.
2. VATROGASTVO.
Općina Sukošan ima usvojen Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija temeljen na
Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Sukošan.
Općina Sukošan ima dobrovoljno vatrogasno društvo koje u ljetnim mjesecima se organizira
motrenje i ophodnje radi sprečavanja požara na svom području.
3. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI
Općinski načelnik dana 15. lipnja 2012. godine je donio Odluku o određivanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine
Sukošan kojima su dostavljeni izvodi iz Plana zaštite i spašavanja.
4. ZAKLJUČAK
Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan
predlaže se sljedeći zaključak:
U 2014. godini u Općini Sukošan nisu zabilježeni ugrozi, veće katastrofe i nesreće, te nije bilo
potrebe za angažiranjem snaga zaštite i spašavanja.
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE SUKOŠAN U 2015. GODINI
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 2015.godini
SMJERNICE :
1. CIVILNA ZAŠTITA
- osposobljavanje članova Stožera zaštite i spašavanja,
- popunjavanje i opremanje postrojbe civilne zaštite opće namjene,
- - podizanje razine svijesti građana kao sudionicima sustava zaštite i spašavanja to provođenjem
informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,
- uvesti financijsku i materijalnu evidenciju sredstava i opreme,
- biti spreman za provedbu aktivnosti po zadatku i inicijativi nadležnih tijela i službi (provođenje
mjera na sprečavanju pojave i širenja influence ptica, širenje zaraze stoke, svinjske kuge i sl.).
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2. VATROGASTVO
- iskazati bitne odrednice (posebno na bazi materijalno tehničke opremljenosti) daljnjeg materijalno
tehničkog razvoja, razvoja i obuhvaćanja kadrova, održavanja taktičko pokaznih vježbi,
- zadati viši stupanj jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na
području Općine Sukošan u 2015. godini,
- daljnji razvoj hidrantske mreže u onim dijelovima Općine gdje je to potrebno,
- locirati eventualne zone rizika (posebno zbog gospodarskih zona),
- 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,
- nastaviti suradnju sa susjednim DVD-ima, Vatrogasnom zajednicom Zadarske županije, te Javnom
vatrogasnom postrojbom Zadar.
4 SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
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 tvrtke sa svojom
građevinskom mehanizacijom.
- Općina Sukošan ima sklopljen sporazum sa Gorskom službom spašavanja u Zadru u
cilju zaštite života ljudi i imovine na nepristupačnim prostorima u slučaju elementarnih
nepogoda i slično. Crveni križ Općine Sukošan aktivno sudjeluje u svim svojim osnovnim
djelatnostima na području Općine Sukošan
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6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Sredstva za financiranje sustava zaštite i spašavanja osiguravaju se u Proračunu Općine Sukošan. . U
Proračunu Općine Sukošan za 2015. g. osigurana su sredstva za:
- redovnu vatrogasnu djelatnost (DVD Sukošan )
- sredstva za razne udruge (Crveni križ, gorska služba spašavanja),
- provođenje zaštite i spašavanja (revizija planova, nabava opreme i sl.).
Planirana sredstva u proračunu za financiranje sustava zaštite i spašavanja u 2015.g. :


Dobrovoljno vatrogasno društvo Sukošan



Gorska služba spašavanja

10.000,00 kuna



Crveni križ

15.000,00 kuna

300.000,00 kuna

Stožer zaštite i spašavanja
Predsjednik
Darko Smolić.Ročak
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
04/09 ,02/13 i 03/13) Općinsko vijeće Općine Sukošan na 11. sjednici održanoj 18.prosinca 2014.
donijelo je
ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Sukošan
Članak 1.
Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Sukošan koje je izradila ovlaštena tvrtka „Alfa atest“
d.o.o. Split .
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim glasniku Općine
Sukošan.

KLASA: 810-01/14-01/ 02
URBROJ: 2198/03-1/2-14-2
Sukošan, 18. prosinca 2014. godine
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PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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
04/09 ,02/13 i 03/13) Općinsko vijeće Općine Sukošan na 11. sjednici održanoj 18.prosinca 2014.
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 „Alfa
atest“ d.o.o. Split .
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim glasniku Općine
Sukošan.

KLASA: 810-01/14-01/ 03
URBROJ: 2198/03-1/2-14-2
Sukošan, 18. prosinca 2014. godine

PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl.ing.
Temeljem članka 34. Statuta Općine Sukošan («Službeni glasnik Općine SWukošan“ broj
04/0*.02/13 i m03/13) broj 5/01) te članka 16. Izjave o osnivanju «Zlatna luka» d.o.o. za komunalne
djelatnosti ( «Službeni glasnik Zadarske županije» broj 10/03 ), Općinsko vijeće Općine Sukošan na
svojoj 11. sjednici održanoj 18.prosinca 2014. godine d o n o s i:
ODLUKU
o utvrđivanju poslovne adrese trgovačkog Društva Zlatna luka Sukošan d.o.o.
Članak 1.
Utvrđuje se poslovna adresa društva unutar sjedišta u Sukošanu tako da ista glasi:
TRG MLADEŽI 3, 23206 SUKOŠAN
Članak 2.
Na temelju ove Odluke obvezuje se Uprava Društva Zlatne luke Sukošan d.o.o. upisati poslovnu
adresu društva iz članka 1. u sudski registar u trgovačkom sudu.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku" Općine
Sukošan.

KLASA: 363-02/07-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-07-1
Sukošan, 18.prosinac 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić dipl.ing.
Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”
broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, u daljnjem tekstu: Uredba), Općinski
načelnik Općine Sukošan dana 12. prosinca 2014.godine donosi
GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Sukošan za 2015. godinu

I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sukošan za 2015. godinu (u
daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva potrebna
za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na
pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08) koje se mogu obavljati na pomorskom dobru
na području Općine Sukošan te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2015. godini.
II. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM I SREDSTVA ZA REDOVNO
UPRAVLJANJE
Članak 2.
U smislu Plana pod redovnim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju
pomorskog dobra u općoj uporabi.
Općina Sukošan redovito upravlja pomorskim dobrom na svojem području.
Pod redovnim upravljanjem smatra se:
- briga o zaštiti pomorskog dobra,
- održavanje pomorskog dobra,
- posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.
Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih
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oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim
sunčanju, popravljanje ograda na ulaz u more i sl.), dohranjivanje plaža sa dovozom šljunka, šljunčane
mase i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog
dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama,
postavljanjem tuševa na plažama i sl.
Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljeno koncesijsko odobrenje za obavljanje određene
djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se korisnik koncesijskog
odobrenja. Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Općine Sukošan provodi komunalni redar.
Članak 3.
U 2015. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi na održavanju pomorskog dobra:
1. Sanacija obale na rtu Tratica - ukupno predviđeno sredstava 100.000,00 kn
2. Sanacija obale na rtu Podvara - ukupno predviđeno sredstava 150.000,00kn
3. Sanacija obale na rtu Barbir - ukupno predviđeno sredstava 100.000,00 kn
4. Sanacija obale na plaži Dječji raj - ukupno predviđeno sredstava 100.000,00 kn

Članak 4.
Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom navedenih u članku 3. Plana koristit će
se sredstva ostvarena iz naknada prikupljenih za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje
djelatnosti iz članka 7. Plana i kapitalnih pomoći.
Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 315.000,00 kuna.
III. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM
DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU OPĆINE SUKOŠAN
Članak 5.
Na pomorskom dobru na području Općine Sukošan mogu se obavljati djelatnosti propisane Uredbom,
koje su navedene u tablicama 1., 2. i 3. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, i to:
morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH
- iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, skuter, dječji skuter do 2 kW, sandolina,
pedalina i sl.),
- ugostiteljstvo (kiosk, montažni objekti do 12 m2, pripadajuća terasa objekta),
- komercijalno-rekreacijski sadržaji (zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke, komercijalne, zabavne i
športske priredbe, snimanje komercijalnog programa i reklamiranje, slikanje, fotografiranje)
Članak 6.
Na području Općine Sukošan imamo definirano ovim Planom četiri plaže za koje se izdaju koncesijska
odobrenja, i to:
 Plaža Dječji raj.
 Plaža Mala Makarska
 Plaža Zlatna luka
 Rt Barbir
 Plaže u Tustici i Tratici
 Ulica Rudina
a na istima se mogu obavljati djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru,
razvrstane u tri skupine:
- iznajmljivanje sredstava,
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- ugostiteljstvo,
- komercijalno rekreacijski sadržaji.
IV. MIKROLOKACIJE
Članak 7.
Na pomorskom dobru na području Općine Sukošan utvrđuju se slijedeće djelatnosti sa
mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja

I. PLAŽA DJEČJI RAJ

- sredstva za vuču ( banana, tuba, gume, skije, padobrani i sl)
- daska za jedrenje, pedaline, sandoline
- pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.
- aquapark, ležaljke, suncobrani,
- ambulantna prodaja ( škrinje, aparati za sladoled i sl.
- terase ugostiteljskih objekata

II. RT BARBIR

- skuteri,
- dječji skuteri,
- pedaline, sandoline, ležaljke, suncobrani
- ambulantna prodaja ( škrinje, aparati za sladoled i sl. )

III. PLAŽA MALA MAKARSKA

- pedaline, sandoline, ležaljke, suncobrani,
- prodaja na štandovima ( rukotvorine, suveniri i sl.)
-ambulantna prodaja ( škrinje, aparati za sladoled i sl.
- terase ugostiteljskih objekata

IV. PLAŽA ZLATNA LUKA

V. PLAŽA TUSTICA
VI. PLAŽA TRATICA
VII. ULICA RUDINA

- brodice, pedaline, sandoline, ležaljke, suncobrani,
- prodaja na štandovima ( rukotvorine, suveniri i sl.)
- ambulantna prodaja ( škrinje, aparati za sladoled i sl. )
- ambulantna prodaja( škrinje, aparati za sladoled i sl. )
- komercijalno rekreacijski sadržaji( snimanje,
fotografiranje, komercijalne priredbe )
- pedaline, sandoline, ležaljke, suncobrani
- terase ugostiteljskih objekata

Ukoliko se pojavi interes za ishođenjem koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na
mikrolokaciji koja nije naznačena u ovom prikazu, općinski načelnik može naknadno dopuniti Plan,
koji se potom dostavlja nadležnom tijelu Zadarske županije, radi izdavanja dopune potvrde o
usklađenosti sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom.
III. IZDAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA
Članak 8.
Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na način i u postupku
propisanom Uredbom.
U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji,
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Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen
i koji je potpun.
Vijeće će odbiti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja podnositelju zahtjeva koji ima
nepodmirenih obveza prema Općini Sukošan.

Članak 9.
Komunalni redar Općine Sukošan dužan je vršiti nadzor nad korištenjem pomorskog dobra. Ukoliko
utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u
suprotnosti s izdanim koncesijskim odobrenjem, komunalni redar je dužan o tome izvijestiti Lučku
kapetaniju , druga nadležna tijela te Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Sukošan.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Martinac

KLASA: 342-01/14-01/
URBROJ: 2198/03-01/-14-2
Sukošan , 12. prosinca 2014. godine
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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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