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Temeljem članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan („Službeni glasnik
Općine Sukošan“ br. 05/20) i članka 34. Statuta Općine Sukošan (''Službeni glasnik općine Sukošan"
br. 04/09, 02/13 , 03/13, 01/18,09/20 ) i Suglasnosti Ministarstva od 04. siječnja 2020. godine
(Klasa:350-02/20-11/32, Ur.broj:531-06-1-2-21-4), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 30.
sjednici, održanoj 03. veljače 2021. godine, d o n o s i:
ODLUKU
o donošenju
IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUKOŠAN
0.

OPĆE ODREDBE
Članak I

(1) Ovom Odlukom donose se izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan
("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 06/04, "Službeni glasnik Općine Sukošan" br.10/06
06/11, 01/12, 04/14, 02/16, br 03/16 - pročišćeni tekst, 01/20 i 02/20 – pročišćeni tekst).
(2) Obuhvat izmjene i dopune Plana odnosi se na dijelove naselja Debeljak i Gorica, koja se
nalaze unutar administrativnih granica Općine Sukošan utvrđeno Zakonom o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj 86/06, 125/06, 16/07 ,
95/08, 96/10, 145/10.)
Članak II
(1) Plan je sadržan u elaboratu ”Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan”,
kojeg je izradio "BLOCK-PROJEKT" d.o.o. iz Zadra, a sastoji se od tekstualnog i grafičkog
dijela.
(a) tekstualni dio:
ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA
OBRAZLOŽENJE PLANA (s prikazom izmjene i dopune Obrazloženja i Odredbe za provedbu
Plana)
(b)

grafički dio:
Kartografski prikazi:
Broj
Naziv
Mjerilo
list 1. korištenje i namjena površina
1:25000
list 2. infrastrukturni sustavi i mreže
1:25000
list 3a. uvjeti korištenja i zaštite površina: zaštita kulturne baštine
1:25000
list 3b. uvjeti korištenja i zaštite površina: zaštita prirode
1:25000
list 4a. građevinsko područje naselja i izdvojena građevinska područja van
naselja Sukošan i Debeljak
1:5000
list 4b. građevinsko područje naselja Gorica i Glavica– izmjena i dopuna 2020. godine
1:5000
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(2) Kartografski prikazi iz prethodnog stavka zamjenjuju kartografske prikaze Plana objavljene u
„Službenom glasniku Općine Sukošan" br. 01/20.
Članak III
Plan je izrađen u šest (6) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze u Općini Sukošan, dva (2)
primjerka u Upravnom odjelu Zadarske županije za Provedbu dokumenata, prostornog uređenja i
gradnje, jedan (1) primjerak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i jedan (1)
primjerak u Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije.
I.

ODREDBE ZA PROVEDBU
Članak 1.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:
(a) ispod podnaslova "Izdvojena građevinska područja van naselja" alineja 3. briše se, a
dosadašnja alineja 4. mijenja se i glasi:


građevinsko područje proizvodne namjene (I2 - pretežno zanatska, SE – solarna
elektrana)

(b) alineja 2 ispod podnaslova "Rezervirana područja za potencijalne djelatnosti" mijenja se i
glasi:


rezervirano područje za alternativne izvore električne energije – buduće proširenje

(c) ispod podnaslova "Površine koje se uređuju i građevine koje se grade izvan građevinskog
područja" dodaje se nova alineja 4. koja glasi:


sport i rekreacija izvan građevinskog područja
Članak 2.

U članku 6b. stavak 4. mijenja se i glasi:
(4) U izdvojenom građevinskom području izvan naselja te na prostoru izvan građevinskog
područja na kojem se namjerava graditi sportsko-rekreacijsko igralište na otvorenom u
pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati građenje novih građevina, osim
građevina komunalne i prometne infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj
na obali i podzemne infrastrukture, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene,
građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.),
te uređenje javnih površina.
Članak 3.
U članku 7. alineja (k) mijenja se i glasi:
k)

zona planirane proizvodne namjene izvan naselja – solarna elektrana (SE) i
potencijalna zona alternativnih izvora električne energije – izvan prostora
ograničenja,
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Članak 4.
U članku 32. alineja (c) mijenja se i glasi:
c)

građevinsko područje proizvodne namjene (pretežito zanatska /I2 i solarna elektrana
/SE)
Članak 5.

Podnaslov iza članka 40.("2.3.1.2. Građevinsko područje sporta i rekreacije izvan naselja (R)") s
člancima 41, 42, 43, 44, 45 i 46. brišu se.
Članak 6.
Članak 47. mijenja se i glasi:
(1) Planom su definirana građevinska područja proizvodne i poslovne namjene :
(a) pretežito zanatske (I2).
(b) solarna elektrana (SE)
(c) komunalno servisna (K3)
(2) GP proizvodne namjene nalaze se izvan područja ograničenja - ZOP-a.
Članak 7.
Članak 48. mijenja se i glasi:
(1) Unutar izdvojenog građevinskog područja proizvodne namjene izvan naselja – pretežito
zanatska I2 mogu se planirati servisno-uslužni, skladišni, zanatski i obrtnički sadržaji.
(2) Unutar izdvojenog građevinskog područja proizvodno-poslovne namjene izvan naselja –
solarna elektrana (SE) može se planirati izgradnja solarne elektrane i trafostanica za
priključak na elektroopskrbnu mrežu (prema uvjetima nadležnog operatora mreže) kao
osnovni sadržaj zone. Uz ovo mogu se planirati i prateći sadržaji u funkciji proizvodnje
električne energije (uredski i skladišni prostor, recepcija i slično). Ova zona može se
uređivati temeljem akata za građenje.
(3) Unutar izdvojenog građevinskog područja komunalno servisne namjene izvan naselja K3 mogu se uređivati površine i graditi sadržaji u funkciji sortiranja i transfera komunalnog
otpada. Unutar ove zone na lokaciji "Golo brdo" može se planirati i izgradnje helidroma s
pratećim sadržajima kao dopuna turističke ponude i za potrebe zaštite i spašavanje.
(4) Unutar zone proizvodne namjene – pretežito zanatske namjene I2, moguća je gradnja i
višenamjenskih dvorana (sala za vjenčanja, konferencijske dvorane i sl.).
(5) U obuhvatu svih zona iz ovog članka može se planirati ugradnja opreme za proizvodnju
električne i/ili toplinske energije.
(6) Zabranjena je izgradnja stambenih građevina unutar ove zone. Izuzetak čini nužni
stambeni prostor koji se može izgraditi u sklopu gospodarske građevine, a sve u funkciji
osnovne namjene i to najviše 10% od ukupno izgrađene površine, a ne više od 150m 2 BRP.
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Članak 8.
U članku 48a. stavak 1., iza riječi "van građevinskih područja naselja" dodaju se oznake u
zagradama: (I2 i K3).
Članak 9.
U članku 49. tablica u 1. stavku mijenja se i glasi:
Naselje

Zona

oznaka
zone

SUKOŠAN

Golo brdo – komunalno servisna (transfer
stanica za komunalni otpad i helidrom)

ukupno Sukošan izvan naselja:
Barake – proizvodna namjena (pretežito
DEBELJA zanatska)
K
Gaj – zona proizvodne namjene (solarna
elektrana)

K3

Površin
a
(ha)
6,3
6,3

I2

10,8

SE

56,5
67,3

Ukupno Debeljak izvan naselja:

73,6
UKUPNO OPĆINA SUKOŠAN
Granice prostornog obuhvata ucrtane su na kartografskim prikazima Plana (list 1.
Korištenje i namjena površina mj. 1: 25 000, i list 4 Građevinsko područje naselja
mj. 1: 5000).
Članak 10.
Dodaje se novi članak 49a. koji glasi:
(1) Slijede posebni uvjeti za uređenje zone solarne elektrane (SE) na području "Gaj"
detaljnošću urbanističkog plana uređenja, i to kako slijedi::
(a) zona će se urediti kao jedinstveni zahvat u prostoru koji se može ostvariti etapno i/ili
fazno. Nije moguće dijeliti zonu na više od jedne prostorne cjeline.
(b) maksimalni koeficijent izgrađenosti zahvata u prostoru (kig) je 0,01 (oprema za
proizvodnju električne energije ne ubraja se u kig)
(c) maksimalni koeficijent iskoristivosti zahvata u prostoru (kis) je 0,02 (oprema za
proizvodnju električne energije ne ubraja se u kis)
(d) visina građevine ovisi o namjeni, ali ne može biti veća od 7 ,0 m, iznimno, kada je to
nužno zbog tehnološkog procesa moguća su i odstupanja od dozvoljene visine, ali u
skladu s posebnim propisima
(e) krov može biti kosi, ravni ili kombinirani
(f) minimalna udaljenost građevina od susjedne međe je 5 m
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minimalna udaljenost građevinskog pravca od regulacijskog je 15,0 m ako ovim
Planom ili posebnim propisima nije propisana veća udaljenost,
(h) zahvat u prostoru može imati pristup na prometnu površinu na najviše tri (3) lokacije
(i) unutar zahvata u prostoru mora biti osiguran prostor za promet u mirovanju sukladno
standardima definiranim ovim planom (poglavlje 5)
(j) zahvatu u prostoru mora biti osiguran priključak na infrastrukturne građevine (struja,
voda, odvodnja, tt)
(k) planirani zahvat se nalazi u III zoni sanitarne zaštite voda i u zoni BB (u kojoj nisu
određena posebna ograničenja i zaštita), pa je potrebno poštivati posebne propise koji
se odnose na sanitarnu zaštitu vodnonosnika (članak 152. ovih Odred bi).
(l) minimalno 20% građevne čestice treba urediti u zaštitnom i ukrasnom zelenilu
koristeći autohtone biljne vrste (posebno po rubovima zahvata).
(2) Ovim Planom nije propisana obveza izrade urbanističkog plana uređenja za zonu solarne
elektrane, i to iz razloga koji slijede:
(a)
ova zona smatra
se kao uređeno građevinsko područje s obzirom da se istoj pristupa kao jedinstvenom
zahvatu u prostoru koji ima neposredan pristup na okolne prometnice,
(b)
prethodnim
stavkom propisani su uvjeti građenja i uređenja detaljnošću UPU-a.
(g)

Članak 11.
(1) U članku 59a dodaje se nova alineja (f), koja glasi:
(f)

izvan građevinskog područja u naselju Gorica nalazi se postojeće sportsko igralište
(zona sportsko-rekreacijske namjene – sport i rekreacija (R1)). Osim manjih
pomoćnih građevina kao što je svlačionica, sanitarni čvor i slično, nije moguće
planirate druge građevine. Najviša izgrađenost u prostoru zahvata iznosi kig 0,04 i kis
0,04..

(2) Dosadašnja alineja (f) postaje alineja (g), a alineja (g) postaje alineja (h).
Članak 12.
Članak 122a. mijenja se i glasi:
S južne strane koridora potencijalne pruge velike propusne moći planirana je zona od 56,5
ha za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora – solarna elektrana (SE). Uz
rubove ove zone rezervirane su manje površine za širenje elektrane u buduće ukoliko se za
to pokaže potreba.
Članak 13.
Na kraju zadnje rečenice u čkanku 140. brišu se riječi: "i u zoni proizvodne namjene (I1) u Gorici"
Članak 14.
U tablici u članku 164. stavak 2. briše se redak pod rednim brojem ("r.b") 15.
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Članak 15.
Članak 174a. mijenja se i glasi:
Područje rezervirano za razvoj zone solarne elektrane čuva se za buduće proširenje
planirane zone solarne elektrane (SE) kada za to budu zadovoljeni zakonski uvjeti.
II.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak IV.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Općine Sukošan".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Predsjednik vijeća
__________________________
Tomislav Dražić, dipl.ing.
Klasa: 350-01/20-01/02
Ur.br: 2198/03-1/2-21-1
Sukošan, 03. veljače 2021. godine
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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 ,96/16,70/17) te članka 34.
Statuta Općine Sukošan(„Službeni glasnik Općine Sukošan broj04/09,02/13,03/1301/18,09/20)
Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 30. sjednici održanoj 03. veljače 2021. 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 2021. 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
2021. 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.
Za razdoblje od 1.1.2021. godine do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspisivanju lokalnih izbora u svibnju 2021. godine prema broju članova u predstavničkom tijelu
Općine Sukošan političkim strankama pripadaju mjesečno sredstva u slijedećim iznosima:
Naziv političke stranke ili
Broj izabranih Iznos u kunama
liste grupe birača
Vijećnika
mjesečno
Socijaldemokratska partija –
1
250,00 kuna
SDP
Hrvatska demokratska
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2.050,00 kuna
zajednica – HDZ
Kandidacijska lista grupe
3
750,00 kuna
birača, nositelj Mojmir
Torbarina
Akcija mladih – AM
1
250,00 kuna
Hrvatska narodna stranka Liberalni demokrati – HNS
Članak 4.
Za razdoblje od konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća do 31.12.2021. godine raspored
sredstava utvrdit će se izmjenama i dopunama ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “ Službenom glasniku Općine Sukošan“
a primjenjuje se od 1.1.2021. godine.
Klasa: 401-01/21-01/01
Ur.broj:2198/03-1/2-21-1
Sukošan, 03. veljače 2021. godine
Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka članka 34. Statuta Općine Sukošan («Službeni glasnik Općine Sukošan broj
04/09,02/13, 03/13,01/18,09/20), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 30. sjednici održanoj
dana 03. veljače 2021. godine, d o n o s i

ODLUKU
Članak 1.
Daje se suglasnost na plan prihoda i rashoda komunalnog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. za
2021. godinu .
Članak 2.
Plan prihoda i rashoda komunalnog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. za 2021. godinu je sastavni
dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Klasa: 370-01/21-01/01
UR.BROJ: 2198/03-1/2-21-1
Sukošan, 03. veljače 2021. godine

Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», br 82/15, 118/18, 31/20)
i članka 34. Statuta Općine Sukošan ("Službeni glasnik Općine Sukošan" broj: 04/09. 02/13,
03/13,01/18,09/20) Općinsko vijeće Općine Sukošan, na svojoj 30. sjednici održanoj dana 03.
veljače 2021. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2020. godini i donošenju Plana razvoja
sustava civilne zaštite za 2021. godinu
1. Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan u 2020. godini koju
je predložio Stožer civilne zaštite Općine Sukošan.
2. Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2021. godinu.
3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan u 2020. godini i Plan razvoja
sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2021. godinu čine sastavni dio ovog
Zaključka.

Klasa: 810-01/21-01/01
Urbroj: 2198/03-1/2-21-1
Sukošan, 03. veljače 2021. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 35. st. 1. toč. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar.
nov., br. 33/01,60/01, 129/05, 36/09, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19) i
članka 95. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18, 110/18 - Odluka USRH i
32/20), a temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske , Općinsko vijeće Općine
Sukošan, na 30.sjednici održanoj 03. veljače 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo u svrhu pomoći lokalnom
gospodarstvu za vrijeme epidemije bolesti COVID-19
Članak 1.
Vlasnici poslovnih prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti na
području Općine Sukošan a koji su temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
privremeno potpuno obustavili obavljanje djelatnosti,, oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za
poslovni prostor u iznosu od 100% za jedan kvartal 2021. godine.
Članak 2.
Obveznici komunalne naknade za poslovni prostor koji nisu u obvezi obustaviti obavljanje poslovne
djelatnosti temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se obveze
plaćanja komunalne naknade u iznosu od 50% za jedan kvartal 2021. godine.
Članak 3.
Poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost u poslovnim prostorima i na zemljištu u vlasništvu
Općine Sukošan, a koji su temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavili
obavljanje poslovne djelatnosti, oslobađaju se plaćanja zakupnine u iznosu od 100% za jedan kvartal
2021. godine.
Članak 4.
Poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost u poslovnim prostorima i na zemljištu u vlasništvu
Općine Sukošan koji nisu u obvezi obustaviti obavljanje poslovne djelatnosti temeljem odluka
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se obveze plaćanja zakupnine u iznosu od
50% za jedan kvartal 2021. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“ .
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
KLASA: 021-05/21-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-21-1
Sukošan, 03. veljače 2021. godine

Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 31. stavka 12. i 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/2018
115/18, 98/19. ) i članka 34. Statuta Općine Sukošan („Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj
4/09,2/13,3/13,1/18,9/20). na 30.sjednici održanoj 03. veljače 2021.godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske
Članak 1.
U Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske imenuju se :
1. Zdenka Banović, predstavnik pravne struke
2. Marko Gašparović, predstavnik geodetske struke
3. Denis Protić, predstavnik agronomske struke
4. Josip Torbarina, predstavnik općinskog vijeća
5. Antonija Mitrović, predstavnik općinskog vijeća
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Sukošan''.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
Klasa: 021-05/21-01/02
Urbroj: 2198/03-1/2-21-1
Sukošan, 03. veljače 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
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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