SLUŽBENI GLASNIK
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Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine», br.
10/97, 107/07, 94/13 ) i članka 34. Statuta Općine Sukošan ( «Službeni glasnik Općine Sukošan» broj
04/09.02/13, 03/13,01/18 ), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 15. sjednici održanoj siječnja 2019.
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 idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Sukošan».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUKOŠAN
Klasa: 601-01/19-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-19-2
Sukošan, siječnja 2019.godine

Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl. ing.
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Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” br. 115/16 i 106/18),
članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
(“Narodne novine” br. 1/19) i članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan” br.
4/09, , 2/13, 3/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Sukošan na 15. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019.
godine donosi

ODLUKU
o visini paušalnog poreza
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu i/ili
kamp-odmorištu koji se nalaze na području Općine Sukošan.
Članak 2.
Visina paušalnog poreza utvrđuje se kako slijedi:
•
•

300,00 kuna po krevetu,
300,00 kuna po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu .
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“ .

KLASA:415-01/19-01/02
URBROJ: 2198/09-1/2-19-1
Sukošan, 28. siječnja 2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima( «Narodne
Novine»broj91/96,68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 53/09, 143/12,
152/14), članka 34. Statuta Općine Sukošan («Službeni glasnik Općine Sukošan» broj 04/09,02/13,
03/13,01/18) i članka 8. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Sukošan Općinsko vijeće
Općine Sukošan na svojoj 15. sjednici održanoj 28. siječnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog natječaja
Članak 1.
Određuje se prodaja putem javnog natječaja građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sukošan i to:
• dio čest. zem. 4534/11, k.o. Sukošan, površine 4209 m2, namjena izgradnja objekata za
iznajmljivanje ( apartmana ) s pripadajućim sadržajima,
Predmetna nekretnina nalazi se u naselju Debeljak.
Članak 2.
Nekretnina iz članka 1. ove Odluke prodaje se po početnoj cijeni od 54,28 kn/m2.
Početna ( tržišna ) cijena nekretnine utvrđena je sukladno Procjembenom elaboratu broj 148/18, izrađenom u
listopadu 2018. godine od stalnog sudskog vještaka građevinske struke Gorana Lovrinova, dipl.ing.građ.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik odabrati najpovoljnije ponuditelje te s njima sklopiti kupoprodajne ugovore.
Članak 4.
Izabrani ponuditelj je dužan prije sklapanja kupoprodajnog ugovora dostaviti prodavatelju bankarsku
garanciju kao jamstvo da će najkasnije u roku od pet godina izgraditi objekte one namjene za koju su kupljene
odnosno kao jamstvo da kupljene nekretnine neće prodati prije nego ih u cijelosti privede svrsi.
Članak 5.
Javni natječaj za prodaju iz članka 1. ove Odluke objaviti u dnevnom tisku i službenoj internetskoj stranici
Općine Sukošan.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Sukošan.

KLASA: 944-01/19-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-19-1
U Sukošanu, 28. siječnja 2019.godine
PREDSJEDNIK:
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
( „Narodne novine“ br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 i 96/16) te članka 34. Statuta
Općine Sukošan(„Službeni glasnik Općine Sukošan“br.04/09.02/3,03/13) Općinsko vijeće Općine Sukošan na
svojoj 15. sjednici održanoj 28. siječnja 2019. godine donosi
ODLUKU
o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
Članak 1.
Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Sukošan osigurana sredstva za djelatnost političkih stranaka koje
participiraju u Općinskom vijeću Općine Sukošan, za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana
u predstavničkom tijelu , tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih
članova u Općinskom vijeću Općine Sukošan.
Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Sukošan utvrđuje se iznos od 250,00 kuna mjesečno.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na
naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.
Članak 3.
Prema broju članova u predstavničkom tijelu Općine Sukošan političkim strankama pripadaju mjesečno
sredstva u slijedećim iznosima:
Naziv političke stranke ili liste Broj izabranih
grupe birača
vijećnika
Socijaldemokratska partija – SDP
1
Hrvatska demokratska zajednica –
8
HDZ
Kandidacijska lista grupe birača,
3
nositelj Mojmir Torbarina
Akcija mladih - AM
1
Hrvatska narodna stranka Liberalni demokrati - HNS

Iznos u kunama
mjesečno
250,00 kuna
2.050,00 kuna
750,00 kuna
275,00 kuna

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u“ Službenom glasniku Općine Sukošan“ a
primjenjuje se od 1.1.2019. godine.

Klasa: 401-01/189-01/01
Ur.broj:2198/03-1/2-19-1
Sukošan, 28. siječnja 2019. godine
Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.

5

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) i
članka 34. Statuta Općine Sukošan, Općinsko vijeće Općine Sukošan, na 15. sjednici održanoj 28. siječnja
2019. godine d o n o s i
ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
na području Općine Sukošan
Uvodne odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje način provedbe:
1. mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
2. mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada uključujući i uklanjanje naplavljenog morskog
otpada.
Članak 2.
Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke smatra se:
- otpad odbačen u okoliš na lokacijama koje za to nisu predviđene,
- naplavljeni morski otpad.
MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA
Članak 3.
Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada iz članka 1. točke 1. ove Odluke uključuju:
1. uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,
2. uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,
3. provedbu redovitog nadzora područja Općine Sukošan,
4. postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,
5. izobrazno-informativne aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom.
Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
Članak 4.
Nepropisno odbačeni otpad građani mogu prijaviti na sljedeće načine:
- putem sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu objavljenog na mrežnoj
stranici Općine Sukošan www.opcina-sukosan.hr
- putem elektronske pošte na adrese objavljene na internet stranicama Općine Sukošan,
- putem telefona na telefonske brojeve objavljene na internet stranicama Općine Sukošan,
- osobno u prostorijama Općine Sukošan,
- putem pošte na adresu Općine Sukošan.
Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada
Članak 5.
Općina Sukošan vodi Evidenciju lokacija onečišćenih otpadom .
U Evidenciju iz stavka 1. ovog članka unose se podaci o lokacijama onečišćenih otpadom, količini otpada,
izvršenim nadzorima komunalnih redara, izdanim rješenjima te ostali potrebni podaci. Evidenciju vodi i
kontinuirano održava voditelj komunalnih poslova.
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Evidencija lokacija onečišćenih otpadom Općine Sukošan uskladiti će se s aplikacijom za evidenciju lokacija
odbačenog otpada koja je sastavni dio Informacijskog sustava gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.
Provedba nadzora
Članak 6.
Radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine
evidentirano postojanje odbačenog otpada, komunalni redar provodi redoviti nadzor.
Nadzor nad evidentiranim lokacijama provodi se najmanje dva puta godišnje a na lokacijama na kojima je
utvrđeno učestalo ponovljeno odbacivanje otpada, nadzor se provodi češće, u skladu s potrebama. U provedbi
nadzora komunalni redar ovlašten je zatražiti asistenciju Ministarstva unutarnjih poslova.
O izvršenim nadzorima vodi se zapisnik koji postaje sastavni dio Evidencije iz članka 5. ove Odluke.
Postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada
Članak 7.
Znakovi upozorenja o zabrani odbacivanja otpada postavljaju se na lokacije na kojima je u više navrata
utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.
Potrebu za postavljanjem znaka kao i lokaciju postavljanja znaka utvrđuje nadležni upravni odjel.
Izobrazno-informativne aktivnosti
Članak 8.
Općina Sukošan osigurava izobrazno-informativne aktivnosti u vezi pravilnog gospodarenja otpadom:
- objavom informacija na službenoj mrežnoj stranici Općine Sukošan,
- tiskanjem i dijeljenjem letaka, vodiča, brošura i sl.
- promidžbom putem sredstava javnog priopćavanja,
- podržavanjem i/ili sufinanciranjem nevladinih udruga u provedbi projekata iz područja gospodarenja
otpadom,
- podržavanjem ili provedbom akcija prikupljanja otpada,
- na druge odgovarajuće načine.
MJERE ZA UKLANJANJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA
Članak 9.
Nepropisno odbačeni otpad predaje se ovlaštenoj osobi koja posjeduje potrebnu dozvolu u skladu sa Zakonom
o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba).
Postupanje komunalnog redara
Članak 10.
Radi provedbe mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada iz članka 1. točke 2. ove Odluke, komunalni
redar rješenjem naređuje onečišćivaču uklanjanje odbačenog otpada.
Članak 11.
Ukoliko onečišćivač nije poznat, komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku
nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno
osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom
području (dobru).
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Članak 12.
Rješenjem iz prethodnog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada,
obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom
vrstom otpada, u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana zaprimanja rješenja.
Članak 13.
Istekom roka određenog rješenjem iz članka 11. ove Odluke, komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze
određene rješenjem.
Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, Općina Sukošan osigurati će
uklanjanje otpada putem ovlaštene sobe u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Članak 14.
Radi provedbe mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti
asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini
čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja sukladno posebnom
propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u
vezi odbačenog otpada, komunalni reda ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva
nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.
Članak 15.
Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Zadarske županije.
Akcije prikupljanja otpada
Članak 16.
Otpad odbačen u okoliš može se uklanjati putem akcija prikupljanja otpada (u daljnjem tekstu: akcija).
Članak 17.
Akciju prikupljanja otpada može organizirati pravna i fizička osoba – obrtnik u suradnji s osobom koja
posjeduje dozvolu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, u svrhu provedbe sportskog,
edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja.
Radi provedbe akcije pravna odnosno fizička osoba – obrtnik dužna je ishoditi suglasnost Općine Sukošan.
Članak 18.
Zahtjev za izdavanje suglasnosti za provedbu akcije podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije.
Članak 19.
Osoba kojoj je izdana suglasnost iz članka 17., stavka 2. ove Odluke dužna je osigurati predaju prikupljenog
otpada ovlaštenoj osobi u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Trajanje akcije prikupljanja otpada ograničeno je na najviše 30 dana.
Osoba koja organizira akciju prikupljanja otpada smatra se vlasnikom prikupljenog otpada tijekom trajanja
akcije.
Osoba koja organizira akciju obvezna je u roku osam dana od završetka akcije dostaviti nadležnom upravnom
odjelu izvješće o provedenoj akciji.
Članak 20.
Nadzor nad provedbom akcije prikupljanja otpada obavlja komunalni redar.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Općina Sukošan zadržava pravo na naknadu troška uklanjanja odbačenog otpada iz članka 13., stavka 2. ove
Odluke od onečišćivača odnosno vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno
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od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad
nalazio.
Članak 22.
Sredstva za provedbu mjera iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Sukošan.
Članak 23.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o održivom gospodarenju
otpadom.
Članak 24.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti odredbe Odluke o komunalnom redu u dijelu koji se odnosi na
postupanje s nepropisno odbačenim otpadom u okoliš.
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sukošan.
KLASA: 351-01/19-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-19-1
Sukošan, 28. siječnja 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl.ing
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine broj” 94/13 i
73/17) i članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan” broj 04/09, 02/13,03/13 i
01/18 ) Općinsko vijeće Općine Sukošan, na 15 sjednici održanoj 28. siječnja 2019 . godine, donijelo je
ODLUKU
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Sukošan

Članak 1.
Obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Sukošan dodjeljuje se komunalnom društvu Čistoća d.o.o. Zadar, Stjepana Radića 33,OIB:
84923155727, na neodređeno vrijeme.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sukošan ”.

KLASA:021-05/18-01/01
URBROJ:2198/03-1/2-18-1
Sukošan, 28. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

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 15. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2018. godini i donošenju Plana razvoja sustava
civilne zaštite za 2019. godinu
1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2018. godini koju je
predložio Stožer zaštite i spašavanja Općine Sukošan.
2. Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2019. godinu.
3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2018. godini i Plan razvoja
sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2019. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka.

Klasa: 810-01/19-01/02
Urbroj: 2198/03-1/2-19-1
Sukošan, 28. siječnja 2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Sukošan („Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj 04/09, 02/13,
03/13,01/18), i članka 30. stavka 5. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 48/2018)
Općinsko vijeće Općine Sukošan na 15. sjednici održanoj 28. siječnja 2019. godine donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT IZGRADNJA SPORTSKE
GRAĐEVINE U NASELJU DEBELJAK UNUTAR MJERE 08 „ULAGANJA U POKRETANJE,
POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA“ IZ LOKALNE RAZVOJNE
STRATEGIJE „LAURA“ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.
Članak 1.
Ovom odlukom daje se suglasnost Općini Sukošan za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne
samouprave (Općina Sukošan) za investiciju/projekt „Izgradnja sportske građevine u naselju Debeljak“,
unutar MJERE 08 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“ iz Lokalne
razvojne strategije „Laura“ za razdoblje 2014.-2020.
Članak 2.
Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj unutar MJERE 08 „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“ iz Lokalne razvojne strategije „Laura“ za razdoblje 2014.2020. Mjera je sukladna Mjeri 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, u okviru podmjere
7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ - provedba tipa operacije 7.4.1
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Članak 3.
U svrhu prijave ulaganja na natječaj navedenog u članku 1. ove Odluke, ovom Odlukom ujedno se daje i
suglasnost za prijavu na natječaj.
Članak 4.
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta „Opis projekta“, koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni
dio.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.
Klasa: 402-07/19-01/01
Ur. broj: 2198/03-1/2-19-1
Sukošan, 28. siječnja 2019.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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