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Na temelju članka 423. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99,
121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15,40/19 ), članka 7. i 12.
Statuta «Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za komunalne djelatnosti ( («Službeni glasnik Zadarske županije 10/03
,02/07 i Službeni glasnik Općine Sukošan broj 05/10, 04/14, 01/17 ) te članka 34. Statuta Općine Sukošan
("Službeni glasnik Općine Sukošan" broj 04/09.02/13,03/13,01/18,09/20,01/21 ) Općinsko vijeće Općine
Sukošan, u funkciji Skupštine trgovačkog društva“ Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Sukošan, na 7. sjednici
održanoj 02. ožujka 2022. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju člana uprave- direktora trgovačkog društva
»Zlatna luka Sukošan « d.o.o. za komunalne djelatnosti
Članak 1.
KATARINA BEBEK, bacc.oec. imenuje se članom Uprave - direktorom trgovačkog društva »Zlatna luka
Sukošan« d.o.o. za komunalne djelatnosti.
Članak 2.
Mandat člana uprave- direktora Društva počinje s danom 06. ožujka 2022. godine. Mandat traje pet (5)
godina . Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno imenovana.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Klasa: 080-01/22-01/01
Ur.broj: 2198-3-1/2-22-01
Sukošan, 02. ožujka 2022. 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,
03/13,01/18,09/20,01/21), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 7. sjednici održanoj dana 02. ožujka
2022. 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 komunalne
djelatnosti za 2022. godinu .
Članak 2.
Plan prihoda i rashoda komunalnog društva „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2022.
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: 370-01/22-01/01
UR.BROJ: 2198-3-1/2-22-1
Sukošan, 02. ožujka 2022. 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,
03/13,01/18, 09/20, 01/21), i Natječaja za provedbu mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje
lokalnih temeljnih usluga“ (Referentna oznaka: 5874100) Općinsko vijeće Općine Sukošan na 7.-. sjednici
održanoj 02. ožujka 2022. godine donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT OTVORENO
BOĆALIŠTE – „KRČI“ 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, naselje: Sukošan) za investiciju/projekt Otvoreno boćalište – „Krči“, 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: 402-07/22-01/01
Ur. broj: 2198-3-1/2-22-1
Sukošan, 02. ožujka 2022. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing
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Na temelju članka 21. stavak 2. Odluke o komunalnom doprinosu («Službeni glasnik Općine Sukošan» broj
10/18) te članka 34. Statuta Općine Sukošan („Službeni glasnik Općine Sukošan“, broj 04/09,02/13, 03/13,
01/18, 09/20,01/21) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 7. sjednici održanoj 02. ožujka 2022. godine
donosi:

ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
Članak 1.
OSNOVNA ŠKOLA GALOVAC, Ul. I. br. 175, 23222 Zemunik, OIB: 72923787403, kao investitor
građenja građevine javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova), 2.b. skupine – dvorana Područne
škole Gorica na novoformiranoj k.č. 2572/2 (nastaloj od k.č. 2572/1 i 2572/2) k.o. Gorica, oslobađa se u
cijelosti plaćanja komunalnog doprinosa jer se radi izgradnji objekta obrazovne namjene koji je od javnog
interesa i interesa za Općinu Sukošan.
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa utvrđena je Rješenjem KLASA: UP/I-363-01/21-01/121.,URBROJ:
2198/03-2-21-2, od 17. prosinca 2021. godine, u ukupnom iznosu od 164.229,00 kuna.
Iznos za koji je investitor oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa osigurati će se u Proračunu Općine
Sukošan.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Predsjednik:
Tomislav Dražić, dipl. ing.

KLASA: 363-01/22-01/01
URBROJ: 2198-3-1/2 -22-2
Sukošan, 02. ožujka 2022. godine

5

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.04/09.02/3,03/13,01/18,09/20,01/21 ) Općinsko
vijeće Općine Sukošan na svojoj 7. sjednici održanoj 02. ožujka 2022. godine donosi
ODLUKU
o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za razdoblje od 01. siječnja do 31.
prosinca 2022. 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 2022. 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 grupe
Broj izabranih Iznos u kunama
birača
vijećnika
mjesečno
1
250,00 kuna
Socijaldemokratska partija – SDP
Akcija mladih - AM
Hrvatska seljačka stranka –HSS,Centar
Hrvatska demokratska zajednica –HDZ
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2.150,00 kuna

Kandidacijska lista grupe birača, nositelj
Mojmir Torbarina

2

500,00 kuna

1

250,00 kuna

1

250,00 kuna

Hrvatska narodna stranka - Liberalni
demokrati – HNS
Domovinski pokret – DP, Most

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u“ Službenom glasniku Općine Sukošan“ a primjenjuje se
od 01. siječnja 2022. godine.
Klasa: 401-01/22-01/01
Ur.broj:2198-3-1-22-1
Sukošan, 02. ožujka 2022. godine

Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 83/11, 22/13 i 54/13,
92/14,110/19,144/21) , članka 62. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i
članka 34. Statuta Općine Sukošan („Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj 04/09,02/13 ,
03/13,01/18,09/20,01/21) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 7. sjednici održanoj dana 02. ožujka
2022. godine , donijelo je
ODLUKU
o ukidanju statusa općeg dobra – nerazvrstane ceste
1. Ukida se status opće dobro – nerazvrstana cesta za nekretninu oznake k.č. 6122/2 , k.o. Sukošan,
površine 173 m2, upisane u zk.ul. 4626, jer je trajno prestala potreba za korištenjem toga dijela
nerazvrstane ceste.
2. Nalaže se Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru brisanje statusa OPĆE DOBRO –
NERAZVRSTANA CESTA za nekretninu k.č. 6122/2, k.o. Sukošan te uknjižba prava vlasništva
Općine Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, OIB: 05968747240, za cijelo.
3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

KLASA: 947-01/22-01/01
URBROJ: 2198-3-1/2-22-1
Sukošan, 02. ožujka 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
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, 03/13,01/18,09/20,01/21)
Općinsko vijeće Općine Sukošan, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 02. ožujka 2022. godine, donosi:

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2021. godini i donošenju Plana razvoja sustava
civilne zaštite za 2022. godinu
1. Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan u 2021. godini koju je
predložio Stožer civilne zaštite Općine Sukošan.
2.

Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2022. godinu.

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan u 2021. godini i Plan razvoja
sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2022. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Klasa: 810-01/22-01/01
Ur.broj: 2198-3-1/2-22-1
Sukošan, 02. ožujka 2022. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SUKOŠAN ZA 2021.
GODINU
Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na
katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u
prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. Jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju,
planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 17. stavak 1. Zakon o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 82/151, 118/18, 31/20) definirano je da
predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave razmatra i usvaja godišnju
analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sustav civilne zaštite na području Općine Sukošan organizira se i provodi sukladno:
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20)
- Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19)
- Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)
Temeljem navedenih zakona i podzakonskih propisa Općina je izradila, donijela i provodila slijedeće akte iz
područja civilne zaštite:
- Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Općine Sukošan (Klasa: 810-01/21-01/03, Urbroj:
2198/03-01/1-21-1)
- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Sukošan (Klasa: 810-01/16-01/04, Urbroj: 2198/03-1/1-161)
- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Općinu Sukošan (Klasa: 81006/16-01/01, Urbroj: 2198/03-1/2-16-1)
- Odluka o usvajanju Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Sukošan (Klasa: 810-01/18-01/05, Urbroj:
2198/03-1/2-18-1)
- Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Sukošan (Klasa: 02105/18-01/03, Urbroj: 2198/03-1/2-18-1)
- Zaključak o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2019. godini i
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2020. godinu (Klasa: 810-09/21-01/01,
Urbroj: 2198/03-1/2-21-1)
- Odluka o donošenju Plana djelovanja Civilne zaštite Općine Sukošan (Klasa: 810-01/19-01/03, UrBroj:
2198/03-1/1-19-1)

Ostalo:
- Osposobljavanje Načelnika Općine Sukošan u sustavu civilne zaštite
- Osposobljavanje članova stožera civilne zaštite Općine Sukošan
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2. STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
2. 1. CIVILNA ZAŠTITA
Načelnik općine Sukošan donio je odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite u sastavu
od 7 članova. Stožer civilne zaštite Općine Sukošan je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe
i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području
Općine Sukošan.
Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Sukošan je zamjenik Načelnika. Radom stožera civilne zaštite
rukovodi načelnik Stožera civilne zaštite. U slučaju spriječenosti načelnika zamjenjuje ga njegov zamjenik.
Kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima Načelnik općine Sukošan.
Pozivanje i aktiviranje Stožera civilne zaštite nalaže načelnik Stožera, a provodi se prema planovima
djelovanja civilne zaštite.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o
mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na području
Općine Sukošan, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže
donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Stožer civilne zaštite Općine Sukošan:
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. Šime Lisica, predstavnik Hrvatskog crvenog križa – član
5. Sandra Uskok, predstavnik PU Zadarske – član
6. Miroslav Andrić, predstavnik DUZS-a, Područni ured Zadar – član
7. Maksimilijan Babić, predstavnik HGSS-a, Područni ured Zadar - član

2. 2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Na području Općine Sukošan djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Sukošan, 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.
Dobrovoljno vatrogasno društvo efikasno je izvršilo svoje zadatke u 2021. god. što je rezultiralo uspješnim
stanjem protupožarne zaštite na području Općine.
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Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća
operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području. Proračunska
sredstva, zajedno s ostalim prihodima DVD-a, dostatna su za financiranje godišnjih potreba DVD-a.

2. 3. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I HRVATSKE GORSKE SLUŽBE
SPAŠAVANJA
Na području Općine Sukošan djeluje Hrvatski crveni križ, gradsko društvo Zadar. Djeluje u sklopu
Nacionalnog društva Hrvatskog Crvenog križa kao društvo sa specijalnim ovlastima i zaduženjima. Svojim
programom rada Crveni križ ostvaruje osnovne humanitarne zadaće. Nakon nastanka velike nesreće važno je
brzo i adekvatno djelovati kako bi se sve štetne posljedice po ljudsko zdravlje i materijalne štete svele na
minimun.
Općina Sukošan s Hrvatskim crvenim križom ima sporazum o sufinanciranju.
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima
kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja.
HGSS Stanica Zadar kao javna služba organizira i obavlja djelatnost zaštite i spašavanja ljudskih života u
planinama i nepristupačnim područjima te u drugim izvanrednim okolnostima kada je potrebno primijeniti
posebno stručno znanje, tehniku i opremu namijenjenu spašavanju, obučena za planinarenje i vođenje akcije
traganja i spašavanja za nestalim ili izgubljenim osobama.
Općina Sukošan s HGSS Stanicom Zadar ima sporazum o sufinanciranju djelatnosti HGSS. Služba je
jedinstvenog organizacijskog karaktera što znači da se u svakom trenutku može mobilizirati svaka Stanica
HGSS sa svim raspoloživim resursima.
2. 4. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Općina Sukošan donijela je Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite
sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN.br. 82/15, 118/18, 31/20).
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju
okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu
zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja
kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite su slijedeće:
- Komunalno poduzeće „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o.,
- Konektor d.o.o.,
- Hotel Joso,
- Restoran Veseljak.

3. UGROZE, AKTIVNOSTI I STANJE TIJEKOM 2021. GODINE
Težište poslova na području CZ u 2021. godini temeljilo se na radnjama i postupcima u svrhu odgovora
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sustava CZ na epidemiju korona virusa na području Općine te provođenje mjera i postupaka propisanih od
strane Nacionalnog stožera CZ.
Aktivnosti stožera CZ Općine Sukošan za vrijeme epidemije korona virusom:
- Stožer civilne zaštite Općine Sukošan pokazao je spremnost u sprječavanju širenja zaraze korona
virusom provodeći sve odluke i mjere Nacionalnog stožera pravodobno reagirajući na svaku novu
mjeru.
- DVD Općine Sukošan osigurava pojačano dežurstvo u svrhu provedbe nadzora i mjera od strane
Nacionalnog stožera.
- Nabavljana su dezinfekcijska sredstva i zaštitna odjeća (rukavice, maske, kombinezoni, reflektirajući
prsluci s oznakama CZ...)
- Kontinuirana suradnja stožera CZ Općine Sukošan s županijskim stožerom Zadarske Županije,
nacionalnim stožerom te s županijskim centrom 112 Zadar.

Ostale aktivnosti tijekom 2021. godine:
- osposobljavanje i usavršavanje članova DVD-a, (vatrogasni tečaj, obuka za prijevoz i desantiranje iz
helikoptera)
- provođenje vatrogasnih vježbi,
- nabavka vatrogasne opreme,
- izgradnja Vatrogasnog doma,
-

Zabilježeno je 49 intervencija DVD-a od čega:
o 32 požara otvorenog prostora
o 3 požara objekta
o 1 požar objekta
o 1 požar el. stupa
o 1 tehnička intervencija u prometu
o 5 tehničkih intervencija tipa otvaranje stanova i uklanjanje stabla
o 6 lažnih dojava

ZAKLJUČAK
Temeljem Analize stanja civilne zaštite na području Općine Sukošan može se zaključiti sljedeće:
- 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
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zadovoljavajućoj razini,
- Iz analize je vidljivo da su općinskim aktima regulirani svi segmenti sustava civilne zaštite potrebni za
njegovo učinkovito djelovanje, te je izvršena edukacija čelnika lokalne samouprave kao i članova stožera
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 2022. GODINU
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan, a sukladno razmjeru opasnosti,
prijetnji i posljedicama velikih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom rizika od velikih nesreća, s ciljem
zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava
civilne zaštite donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2022. godinu.
Plan razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna Općine Sukošan koja će se
odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.
1. PLANSKE AKTIVNOSTI
1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
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.
Planske aktivnosti u sustavu civilne zaštite u 2022. godini:
- usklađenja dokumenata iz područja civilne zaštite (Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja
civilne zaštite) s novonastalim prijetnjama uzrokovanih koronavirusom Covid-19 -donijeti prijedlog
plana vježbi civilne zaštite u 2022. godini,
- donijeti novu Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području
Općine Sukošan
- donijeti Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene
- donijeti prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2022. godini i
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2023.,
- održati radni sastanak po ukazanoj potrebi,
- izvršiti razradu prema zadaćama koje će za 2022. godinu donijeti Vlada Republike Hrvatske.
1. 2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Sukošan kao okosnica ukupnog sustava civilne zaštite na području
općine i u 2022. 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.
Planske aktivnosti u 2022. godini:
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- provodi obuku članova dobrovoljnog vatrogasnog društva,
- provodi djelatnosti sukladno svom godišnjem planu i programu rada.
1.3. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I HRVATSKE GORSKE SLUŽBE
SPAŠAVANJA
Općina Sukošan s Hrvatskim crvenim križom i Hrvatskog gorskom službom spašavanja ima sporazum o
sufinanciranju.
Planske aktivnosti u 2022. godini – Hrvatski crveni križ:
- provode djelatnosti sukladno svom godišnjem planu i programu rada.
- provođenje aktivnosti stručnog osposobljavanja svojih članova i sukladno osiguranim financijskim
sredstvima nabavljati opremu koja će se moći, uz već postojeću, koristiti i u druge svrhe u slučaju
izvanrednih situacija.
Planske aktivnosti u 2022. godini – HGSS:
- provodi djelatnosti sukladno svom godišnjem planu i programu rada,
- redovne vježbe (kontinuirano tijekom godine).
1.4. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Podatke o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite, njihovim ljudskim i materijalnim
potencijalima potrebno je kontinuirano ažurirati.
2. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sredstva za financiranje sustava civilne zaštite osiguravaju se u Proračunu Općine Sukošan. U Proračunu
Općine Sukošan za 2022. godinu osigurana su sredstva za:
- redovnu vatrogasnu djelatnost (DVD Sukošan)
- sredstva za udruge (Crveni križ, Gorska služba spašavanja),
Planirana sredstva u proračunu za financiranje sustava civilne u 2022.g. :
•
•
•

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sukošan
Gorska služba spašavanja
Crveni križ

1.000.000,00 kuna
10.000,00 kuna
50.000,00 kuna

Ista financijska sredstva planirana su u projekcijama proračuna za 2023. i 2024. 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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