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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 42. Zakona o lokalnim
porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101/17), te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik
Općine Sukošan” broj 04/09, 02/13 i 03/13), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 4. sjednici održanoj
29. studenoga 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Sukošan
Članak 1.
U Odluci o lokalnim porezima Općine Sukošan ( Službeni glasnik Općine Sukošan broj 02/17) u članku 2.
točka 4. se briše.
Članak 2.
Članak 3. se briše.
Članak 3.
Članak 10. mijenja se i glasi:
„Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu od 15,00 kuna po jednom četvornom metru
korisne površine kuće za odmor.“
Članak 4.
Poglavlje IV. POREZ NA NEKRETNINE i članak 15. se brišu.
Članak 5.
U članku 16. st.1. riječi „i poreza na nekretnine“ se brišu.
Članak 6.
Članci 20. i 21. se brišu.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“ osim
članka 3. koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing,
KLASA: 410-01/17-01/01
UR.BROJ: 2198/03-1/2-01-2
Sukošan, 29. studenoga 2017. godine
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Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“broj 26/03.-pročišćeni tekst,
82/04., 110/04.-Uredba, 178/04., 38/09. i 79/09. 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13), članka
15 Odluke o komunalnim djelatnostima te članka 34. Statuta Općine Sukošan („Službeni glasnik Općine
Sukošan“broj 04/09, 02/13 i 03/13) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 4. sjednici održanoj dana 29.
studenoga 2017. godine, donosi
ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete
Članak 1.
Temeljem provedenog postupka javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete na području Općine Sukošan, kao najpovoljniji ponuditelj odabire se tvrtka „EL-TIM“ d.o.o. Zadar,
OIB: 98683714125, s cijenom ponude od 146.096,00 kuna bez PDV-a.
Članak 2.
Načelnik Općine Sukošan sklopit će, temeljem ove Odluke, s „EL-TIM“ d.o.o. Zadar, OIB: 98683714125,
Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na rok od 1 (jedne) godine od dana
sklapanja ugovora.
OBRAZLOŽENJE
Temeljem članka 15. Odluke o komunalnim djelatnostima načelnik Općine Sukošan objavio je javni
natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete.
Zapisnikom sa sjednice povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete od 21. studenoga 2017. godine
utvrđeno je:
- da je u postupku javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete na području Općine Sukošan zaprimljena samo jedna ( 1 ) ponuda a to je ponuda ponuditelja „ELTIM“ d.o.o. Zadar , OIB: 98683714125, s iznosom ponude od 146.096,00 kuna bez PDV-a, odnosno
182.620,00 kuna s PDV–om,
- da je ponuda u potpunosti sukladna dokumentaciji za natječaj.
Temeljem zapisnika povjerenstva općinski načelnik donio Zaključak o prijedlogu za odabir navedene
ponude.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
Klasa: 363-01/17-01/06
Ur.broj: 2198/03-1/2-17-2
Sukošan, 29. studenoga 2017. godine
PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Temeljem članka 9. st.1. Zakona o naseljima (Narodne novine broj 54/88) i članka.34. Statuta Općine
Sukošan ( Sl. glasnik Općine Sukošan 01/09,02/13 i 03/13), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 4.
sjednici održanoj 29. studenoga 2017. godine, donosi
ODLUKU
o nazivima ulica i trgova za naselje Debeljak
Članak 1.
Određuju se nazivi ulica i trgova u naselju Debeljak, Općina Sukošan, kako slijedi:
Dosadašnji naziv:
Debeljak

Novi naziv:
1. c. ž. D. r. Milorada Torbarine
7. domobranske pukovnije
18. rujna 1991.
84. gardijske bojne
112. brigade
159. brigade
Ante Starčevića
Antuna Mihanovića
Civilnih žrtava Domovinskog rata
Debeljačke satnije
Don Ivana Zorice
dr. Franje Tuđmana
Dubrava
Grada Vukovara
Miroslava Krleže
P. hr. branitelja Davora Torbarine
P. hr. branitelja Dubravka Torbarine
P. hr. branitelja Ivice Smolića
P. hr. branitelja Marina Jeraka
P. hr. branitelja Mladena Strenje
P. hr. branitelja Šime Smolića
Podvrški put
Poginulih hrvatskih branitelja
Prilaz 7. domobranske pukovnije
Prilaz 112. brigade I
Prilaz 112. brigade II
Prilaz 112. brigade III
Prilaz 112. brigade IV
Prilaz Debeljačke satnije
Prilaz Nađevice
Put Bauka
Put Bušina
Put Drage
Put Glavice
Put Jerakovih
Put Kovača
Put Lulakovih
Put Maslarovih
Put Maslina
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Put Mihe Pilušića
Put Nađevice
Put Paloški
Put Raspovića
Put Ročkovih
Put Rudija Jeraka
Put Runjića
Put Tocini
Put Trsja
Put Tustice
Put Vinturovih
Put Vrčeva
Put župe Račice
Stjepana Radića
Specijalne policije
Svetog Ante
Svetog Kasijana
Svetog Martina
Šaraj
Škabrnjski prilaz
Trg hrvatskih branitelja
Trg Ivana Pavla II
Velike Gospe

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Klasa:015-08/17-01/01
Ur.br:2198/03-1/2-17-1
Sukošan, 29. studenoga 2017. godine

PREDSJEDNIK:
Tomislav Dražić, dipl.ing
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Temeljem članka 34. Statuta Općine Sukošan ( Službeni glasnik Općine Sukošan broj 04/09. 02/13 i 03/13 ) te
članka 8. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Sukošan, Općinsko vijeće Općine
Sukošan na svojoj 4. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2017. godine donosi

ODLUKU
o kupnji zemljišta za proširenje groblja u Gorici
Članak 1.
Radi potrebe proširenja groblja u Gorici odobrava se kupnja dijela č.z.. 2797, k.o. Gorica, od
vlasnika zemljišta Miroslava Batura iz Gorice u ukupnoj površini od 1100 m2.
Članak 2.
Kupoprodajna cijena nekretnine iz članka 1. ove Odluke iznosi 80,00 kn /m2, odnosno ukupna kupoprodajna
cijena iznosi kuna.
Članak 3.
S prodavateljem iz članka 1. ove Odluke zaključit će se kupoprodajni ugovor radi reguliranja međusobnih
prava i obveza.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 944-01/17-01/18
URBROJ: 2198/03-1/2-17-2
Sukošan, 29. studenoga 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03-pročišćeni tekst ,
82/04,178/04,38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 34.
Statuta Općine Sukošan («Službeni glasnik Općine Sukošan broj 04/09,02/13 i 03/13), Općinsko vijeće
Općine Sukošan na svojoj 4. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o davanju suglasnosti na cjenik
Članak 1.
Daje se suglasnost komunalnom poduzeću „Zlatna luka Sukošan“d.o.o. Sukošan na cjenik za uslugu najma
sale u Domu mladeži u Sukošanu.
Članak 2.
Cjenik iz članka 1.ove odluke čini njen sastavni dio.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“ .

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Klasa: 307-03/17-01/09
UR.BROJ: 2198/03-1/2-17-2
Sukošan, 29. studenoga 2017. godine

Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», br 82/15) i članka 34.
Statuta Općine Sukošan ("Službeni glasnik Općine Sukošan" broj: 04/09. 02/13 i 03/13) Općinsko vijeće
Općine Sukošan, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2017. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2017. godini i donošenju Plana razvoja sustava
civilne zaštite za 2018. godinu
1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2017. godini koju je
predložio Stožer zaštite i spašavanja Općine Sukošan.
2. Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2018. godinu.
3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2017. godini i Plan razvoja
sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2018. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka.

Klasa: 810-09/17-01/03
Urbroj: 2198/03-1/2-17-1
Sukošan, 29. studenoga 2017. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE SUKOŠAN ZA 2017. GODINU
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Općina Sukošan dužna je organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje
sustava civilne zaštite. Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15)
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. Sustav civilne zaštite na području Općine Sukošan
organiziran je i provodi se sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o zaštiti od požara
(NN 92/10), Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10), Zakona o zaštiti
od elementarnih nepogoda (NN 73/97 i 174/04) i propisima donesenim temeljem navedenih zakona.
Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i Plan zaštite i spašavanja, za Općinu
Sukošan ostaju na snazi do donošenja dokumenata sukladno članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite (''
Narodne novine '' br. 82/15) kao i važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite.
STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sustav civilne zaštite (stožer civilne zaštite, zapovjedništvo civilne zaštite postrojbe CZ opće
namjene). Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi načelnik. Stožer civilne zaštite se aktivira kada se
proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Stožer civilne zaštite Općine Sukošan
imenovan je odlukom predstavničkog tijela i ima šest članova. Izrađen je Plan pozivanja i aktiviranja Stožera,
te se kontinuirano ažuriraju kontakt podaci o članovima Stožera. Imenovana je postrojba civilne zaštite
Općine Sukošan kao i povjerenik i zamjenici povjerenika CZ. Stožer zaštite i spašavanja mobilizira se i
poziva sukladno Planu pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Općine Sukošan. Kontakt podaci
(adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u Planskim dokumentima.
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za Općinu Sukošan donesena je Odlukom Općinskog vijeća od 18.prosinca 2014. Godine, Odluka o
usvajanju Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Sukošan donesena je 18. prosina 2014. 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. Općinski načelnik imenovao je
Zapovjedništvo civilne zaštite Općine Sukošan.
Općinsko vijeće Općine Sukošan je dana 03. ožujka 2016. godine donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju
Stožera civilne zaštite Općine Sukošan. Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Sukošan po funkciji je i
na temelju posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika.
1. CIVILNA ZAŠTITA
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Ustroj i broj pripadnika organiziranie 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.
Stožer ima šest (6) članova i predvođen je načelnikom Stožera. Članovi Stožera osposobljeni su
svojom osobnom izobrazbom i kroz odgovorne dužnosti i poslove koje obnašaju, a imenovani su iz redova
službi koje se civilnom zaštitom bave kao svojom redovitom djelatnošću. Kao stručno, operativno i
koordinativno tijelo Stožer će usklađivati djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije
nastanka posljedica izvanrednog događaja te tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite.
Stožer civilne zaštite:
1. Filip Dražić, zamjenik načelnika Općine Sukošan – načelnik Stožera
2. Nikola Milošević, predsjednik TZ Općine Sukošan – zamjenik načelnika
3. Milan Ročak, predsjednik DVD-a Sukošan – član
4. Roko Jureško, predstavnik Hrvatskog crvenog križa – član
5. Hrvoje Crnošija, predstavnik PU Zadarske – član
6. Miroslav Andrić, predstavnik DUZS, Područni ured Zadar – član

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 organizira motrenje i
ophodnje radi sprečavanja požara na svom području. Također, DVD Sukošan aktivno je tijekom cijele
godine sa 2 vatrogasca zaposlena na neodređeno.
3. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI
Općinski načelnik dana 07. siječnja 2015. 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. UGROZE, AKTIVNOSTI I STANJE TIJEKOM 2017.
Ovisno o uzrocima nastanka, potencijalne opasnosti i prijetnje na području Općine Sukošan koje
mogu izazvati nastanak velike nesreće i katastrofe dijele se na: prirodne (potres, poplave-bujice, klizišta,
klimatske promjene, suša, toplinski val, olujno i orkansko nevrijeme i jak vjetar, tuča, pijavice, ekstremne
snježne oborine i poledice, plimni val i dr.), tehničko – tehnološke(istjecanje opasne tvari i/ili eksplozija u
pogonu/postrojenju s opasnom tvari, prometna nesreća u cestovnom, željezničkom i pomorskom prijevozu
opasnih tvari i dr.), epidemiološke i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištu otpada i posljedice terorizma i
ratnih razaranja
U 2017. godini elementarna nepogoda uzrokovana poplavom poharala je područje Općine Sukošan
dana, 11. rujna, te je izazvala izuzetno velike štete na stambenim objektima, infrastrukturi, javnim objektima,
gospodarskim objektima i poljoprivredi. Nije bilo većih ugroza i opasnosti za stanovništvo.
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Za vrijeme navedene nepogode interveniralo je Dobrovoljno vatrogasno društvo Sukošan u cilju
pomoći spašavanja materijalnih sredstava stanovništva na poplavljenim područjima. Također, cilju
materijalnih spašavanja priključili su se operativni vatrogasci Dobrovoljnih vatrogasnih društava: Žrnovnica,
Solin, Vranjic, te pripadnici Protupoplavnog voda NOS OS RH, kao pomoć civilnom stanovništvu u obrani
od poplava. Od pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine Sukošan aktivirano je
Komunalno poduzeće Zlatna luka d.o.o.
Procijenjena šteta od elementarne nepogode na području Općine Sukošan iznosi 6.080.455,94 kn (od
toga: fizičke osobe (142 prijave) 2.366.101,70 kn, pravne osobe (8 prijava) 3.714.354,24 kn).
5. ZAKLJUČAK
Temeljem ove Analize stanja civilne zaštite na području Općine Sukošan predlaže se sljedeći
zaključak:
Općina Sukošan ukupno gledajući poduzima pojedine aktivnosti te ulaže određena sredstva za razvoj
sustava civilne zaštite na svom području zbog čega se može istaknuti da je sustav civilne zaštite na području
općine na približno zadovoljavajućoj razini.
Da Općina Sukošan ima „Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i većih nesreća“, „Plan zaštite i spašavanja“ i „Plan civilne zaštite“.
Ustrojen je Stožer civilne zaštite Općine, a članovi Stožera imenovani su u skladu sa svim pozitivnim
zakonskim propisima. Stožer ja sastavljen od stručnih osoba sa područja Općine i šire, te je na visokoj razini
kompetencije za ispunjavanje zadaća u sustavu civilne zaštite.
Ukoliko dolazi do nepogoda većih razmjera, kada navedene snage sa područja općine ne bi bile
dostatne, Općina Sukošan može računati na pomoć snaga i sredstava susjednih općina, postrojbe civilne
zaštite Zadarske županije, snaga DUZS te Hrvatske vojske.
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PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SUKOŠAN ZA 2018. GODINU
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan, a sukladno razmjeru
opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera
civilne, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Sukošan za 2018. godinu. Plan razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava
Proračuna Općine Sukošan koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite. Plan razvoja sustava
civilne zaštite odnosi se na sljedeće:
1. CIVILNA ZAŠTITA Osnovni nositelj izgradnje sustava civilne zaštite je Općina, a isti mora biti na toj
razini da može adekvatno odgovoriti u svim slučajevima prirodne, tehničko-tehnološke i dr nesreće.
Stožer civilne zaštite će:
- prikupljati i obrađivati informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka katastrofe,
- razvijati plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan,
- upravljati reagiranjem sustava civilne zaštite,
- obavljati poslove informiranja javnosti,
- predlagati donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Stožer civilne zaštite aktivirati će se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Pripremne aktivnosti u sustavu civilne zaštite:
- Ažuriranje sustava civilne zaštite
- Izrada procjene rizika od velikih nesreća
- Izrada plana djelovanja civilne zaštite
2. VATROGASTVO Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Sukošan kao okosnica ukupnog sustava
civilne zaštite na području općine i u 2018. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet sustava civilne
zaštite - u spremnosti 24 sata dnevno. Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema
planu zaštite od požara. Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem DVD -a sukladno njihovim vlastitim
programima i razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo osposobljavanje.
3. 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
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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.
4. PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA PODRUČJU OPĆINE
SUKOŠAN
Općinsko komunalno redarstvo, Komunalno poduzeće „Zlatna luka Sukošan d.o.o.“, dvije
građevinske tvrtke sa svojom građevinskom mehanizacijom („Konektor d.o.o. Sukošan“, „El-Tim d.o.o.
Sukošan“). 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.
5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sredstva za financiranje sustava civilne zaštite osiguravaju se u Proračunu Općine Sukošan. U Proračunu
Općine Sukošan za 2018. g. osigurana su sredstva za:
- redovnu vatrogasnu djelatnost (DVD Sukošan)
- sredstva za razne udruge (Crveni križ, gorska služba spašavanja),
Planirana sredstva u proračunu za financiranje sustava civilne u 2018.g. :
•
•
•

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sukošan
Gorska služba spašavanja
Crveni križ

330.000,00 kuna
10.000,00 kuna
15.000,00 kuna

Ista financijska sredstva planirana su u projekcijama proračuna za 2018. i 2019. godinu.
Stožer civilne zaštite
Načelnik Stožera
Filip Dražić
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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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