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       SLUŽBENI GLASNIK 

       OPĆINE SUKOŠAN 

 

 

      BROJ: 2          SUKOŠAN,  1. ožujka 2023. godine                   GODINA : XVII 

 

 

 

 

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

1. Odluka o davanju suglasnosti na Plan prihoda i rashoda trgovačkog društva  „Zlatna luka 

Sukošan“ d.o.o. Sukošan za 2023. godinu………………………………………………………. 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu…………………………… 

3. Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Sukošan……………………………. 

4. Odluka o izmjeni Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade………………….. 

5. Odluka o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza…………………………………………….. 

6. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog 

vijeća……………………………………………………………………………………………… 

7. Odluka o naknadama za korištenje javnih površina………………………………………............. 

8. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za k. č. 1336/17, k.o. Gorica………….. 

9. Odluka o ostvarivanju  prava na isplatu jednokratne novčane naknade za  novorođeno 

dijete………………………………………………………………………………………………. 

10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“  Sukošan………………………………………………………….. 

11. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite  u 2022. godini i donošenju Plana 

razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu…………………………………………………… 
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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 14. sjednici održanoj dana 28. veljače 

2023. godine,   d o n o s i 

 

 

O D L U K U 

 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost na  plan prihoda i rashoda komunalnog društva“ Zlatna luka Sukošan“ d.o.o.za komunalne 

djelatnosti za 2023. godinu . 

 

Članak 2. 

Plan prihoda i rashoda komunalnog društva „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2023. 

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: 400-01/23-01/04 

UR.BROJ: 2198-3-1/2-23-1 

Sukošan, 28. veljače 2023. godine 

 

 

    Predsjednik 

                                                                                                          Tomislav Dražić, dipl.ing. 
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Na temelju članka 78. 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 14. sjednici održanoj dana 28. veljače  2023. godine , donijelo je  

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke 

o komunalnom doprinosu 

 

Članak 1. 

 

     U Odluci o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Sukošan broj 10/18)  članak 9.stavak 1. 

mijenja se i glasi: 

 

Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iznose:  

 

 

Članak 2. 

 

Iza članka 9. dodaje se članak 9a. koji glasi: 

 

„   Za izgradnju unutar izdvojenog građevinskog područja proizvodne i  proizvodno-poslovne namjene 

izvan naselja,  utvrđenog Prostornim planom uređenja Općine Sukošan , jedinična vrijednost komunalnog 

doprinosa za izgradnju sunčanih elektrana i sličnih  građevina iznosi 3,98 €/m2 odnosno 1,99 €/m3. 

      

     Pod sunčanim elektranama  podrazumijevaju se sunčane elektrane, oprema i prateće građevine. 

     

    Solarni sustavi, odnosno građevine za proizvodnju električne energije iz solarnih izvora kada nisu dio neke 

građevine, tretiraju se kao otvorene građevine i komunalni doprinos se obračunava po m2. Ako je uvidom u 

projekt moguće  utvrditi volumen građevine  komunalni doprinos se obračunava po m3 građevine. 

     

     Komunalni doprinos iz ovoga članka  plaća se u slučaju da se proizvodi električna energija za prodaju, a ne 

plaća se ako se električna energija proizvodi za vlastite potrebe (sunčani kolektori, fotonaponski moduli na 

građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su 

namijenjeni uporabi te građevine odnosno služe u svrhu proizvodnje toplinske energije za potrebe te 

građevine) .“ 

Članak 3. 

Ostale odredbe Odluke o komunalnom doprinosu ostaju nepromijenjene. 

Članak 4. 

      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Sukošan» a 

primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.                                               

 

                                                                                                               Predsjednik  

                                                                                                    Tomislav Dražić, dipl.ing. 

KLASA: 363-01/23-01/ 04                                                                       

URBROJ: 2198-3-1/2-23-1    

Sukošan,  28. veljače   2023. godine 

Javne površine- 35% 

Nerazvrstane ceste-30% 

Javna rasvjeta-30% 

Groblja- 5% 
 

I ZONA  

 

9,29 € 

  II ZONA 

 

7,96 € 

III ZONA 

 

5,31 € 

IV ZONA 

 

3,98 € 
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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, 123/17, 98/19, 144/20 ), članka 42. 

Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16,101/17, 114/22) te članka  34. Statuta Općine 

Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan” broj 04/09, 02/13, 03/1,01/18,09/20,01/21), Općinsko vijeće 

Općine Sukošan na svojoj 14. sjednici održanoj 28. veljače 2023. 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 09/19) u članku 5. st. 

1. riječi „ 15,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „1,99 €“. 

             

                                                            Članak 2. 

Članak 6. mijenja se i glasi: 

„Članak 6. 

      

 Na korištenje javne površine  plaća se porez i to: 

 

- za postavljanje reklamnog panoa, svjetlećih reklama i  natpisnih ploča veličine  do    

  2 m2 – 66,36 € godišnje, 

- za postavljanje reklamnih panoa, svjetlećih reklama i natpisnih ploča veličine        

   preko 2 m2 – 132,72 € godišnje , 

 -za postavljanje jednostranog  JUMBO plakata – 265,45 €  godišnje, 

- za postavljanje dvostranog  JUMBO plakata -    530,89 € kuna godišnje“ 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Općine Sukošan“  a  

primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN                                                                              

 

                      Predsjednik 

Tomislav Dražić, dipl.ing, 

KLASA: 410-01/23-01/05 

UR.BROJ: 2198-3-1/2-01- 

Sukošan, 28. veljače 2023. godine 
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Temeljem članka 38. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20) 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 14. sjednici održanoj 28. veljače  2023. 

godine, d o n o s i 

 

 

ODLUKU     

 o izmjeni Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

 

 

Članak 1. 

       

U Odluci o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade ( Službeni glasnik Općine Sukošan broj 8/22 ) 

mijenja se članak 2. koji sada glasi: 

 

Članak 2. 

  Vrijednost boda (B) za obračun godišnjeg iznosa  komunalne naknade  iznosi 0,45 € (0,0375 € x 12 mjeseci ) 

po četvornom metru  (m2) nekretnine.   

 

Članak 3. 

     Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni. 

 

Članak 4. 

     Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Općine Sukošan”, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. 

godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN 

 

 

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK       

                                                                                       Tomislav Dražić, dipl.ing. 

 

 

Klasa: 363-01/23-01/03 

Ur.broj: 2198-3-1/2-23-1 

Sukošan, 28. veljače 2023. godine 
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Na temelju članka 57. stavka 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” br. 115/16 106/18, 

32/20, 138/20, 121/19, 151/22), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i 

organiziranja smještaja u turizmu (“Narodne novine” br. 1/20) i članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni 

glasnik Općine Sukošan”  br. 4/09, , 2/13, 3/13, 1/18.9/20,1/21), Općinsko vijeće Općine Sukošan na 14. 

sjednici održanoj dana 28. veljače  2023. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

 o izmjeni Odluke  visini paušalnog poreza 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o  visini paušalnog poreza („Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj 1/19) članak 2. mijenja se i 

glasi:  

 

Članak 2. 

 

 Visina paušalnog poreza utvrđuje se kako slijedi: 

 

• 39,82 € po krevetu, 

• 39,82 € 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:410-01/23-01/06 

URBROJ: 2198-3-1/2-23-1 

Sukošan, 28. veljače   2023.godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN 

 

 

 

 PREDSJEDNIK 

 Tomislav Dražić, dipl.ing. 
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Na temelju članka 31. stavak 2. i 3. i članka 31a. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj ) samoupravi ( 

„Narodne novine“ broj, 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12,19/13,137/15,123/17,98/19,144/20 ) 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 14. sjednici 

održanoj dana 28. veljače 2023. godine,   d o n o s i 

 

O D L U K U 

o izmjenama Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća 

 

Članak 1. 

         

U Odluci o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća  

( Službeni glasnik Općine Sukošan broj 6/21) mijenja se članak 2. koji sada glasi:  

 

Članak 2. 

        Pravo na naknadu  iz članka 1.ove odluke ostvaruje se u neto iznosu kako slijedi: 

        1) Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima  Općinskog vijeća Općine  Sukošan  pripada  

naknada za njihov rad u iznosu od 39,82 € po svakoj održanoj sjednici na kojoj su bili nazočni. 

         2.) Predsjedniku i članovima  stalnih radnih tijela koja su imenovana posebnom  odukom Općinskog 

vijeća , pripada naknada za njihov rad u visini od 26,54 € po sjednici radnog tijela na kojoj su bili nazočni.  

Pravo na naknadu imaju članovi radnih tijela koji  iz  Proračuna Općine Sukošan ne primaju plaću ili neku 

drugu vrstu naknade za svoj rad, izuzevši vijećničke naknade. 

      Ukupna godišnja neto naknada po članu Općinskog vijeća i radnih  tijela ne smije iznositi više od 796,34 

€ godišnje. 

Članak 2. 

      Svi ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni. 

 

Članak 3. 

   Ova Odluka će se objaviti u „ Službenom glasniku Općine Sukošan“,  a stupa na snagu osmog dana od dana 

objave.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN 
 

Klasa: 024-02/23-01/04 

UR.BROJ: 2198-3-1/2-23-1 

Sukošan, 28. veljače 2023. godine 

 

 Predsjednik 

                                                                                                        Tomislav Dražić, dipl.ing. 
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Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 

34. Statuta Općine Sukošan ( Službeni glasnik Općine Sukošan broj 04/09,02/13,013/13,01/18,09/20,01/21), 

Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 14. sjednici održanoj 28. veljače  2023. godine,   d o n o s i 

 

 

ODLUKU 

o naknadama za korištenje javnih površina 

 

 

Članak 1. 

     Ovom Odlukom utvrđuju se visina naknade za korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog 

zemljišta za postavu kioska, naprava i drugih montažnih objekata i obavljanje sličnih djelatnosti (u daljnjem 

tekstu: površina). 

 

Članak 2. 

     Naknada za korištenje površina plaća se mjesečno po 1 m2 zauzete površine ili po prodajnom mjestu i to: 

 

1. za korištenje površina postavljanjem stolova, stolica i sl. (vitrine, hladnjaci za slastice,  

    automati i sl.) ispred poslovnog prostora: 

a) u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna na području  

Općine Sukošan                                                                              10,61 €/m2 

      b)  u ostalom razdoblju na području Općine Sukošan                          5,31 €/m2 

 

2. za postavljanje kioska za prodaju robe široke potrošnje, obuće, odjeće, tehničke robe, 

    prehrambenih proizvoda, slastica, napitaka, plodina i drugih proizvoda: 

       a) na području mjesta Sukošan : u ljetnom periodu                           26,54 €/m2 

                                                           u ostalom periodu godine                 7,96 €/m2   

       b) na području ostalih mjesta Općine Sukošan                                    5,31 €/m2 

 

3. za postavljanje štandova za prodaju robe široke potrošnje, obuće, odjeće, tehničke robe, 

    prehrambenih proizvoda, slastica, napitaka, plodina i drugih proizvoda: 

       a) na području mjesta Sukošan : u ljetnom periodu                           26,54 €/m2 

                                                           u ostalom periodu godine                 7,96 €/m2   

       b) na području ostalih mjesta Općine Sukošan                                    5,31 €/m2 

 

Za korištenje javne površine i zakup štanda za prodaju koji je vlasništvo Općine Sukošan naknada iznosi 

796,50 € i plaća se jednokratno i to za korištenje javne površine i zakup štanda u periodu  turističke sezone ( 

od 15. lipnja do 15. rujna). 

 

 4. za zauzimanje površine radi postave peći za pečenje i 

     prodaju plodina                                                                                     53,09 € po 

                                                                                                                   prodajnom mjestu 

 

5. za postavljanje kioska za prodaju suvenira, bižuterije, keramike, srećki, razglednica, 

    knjiga, školskog pribora, tiska i duhanskih proizvoda: 

       a) na području mjesta Sukošan : u ljetnom periodu                            26,54 €/m2 

                                                           u ostalom periodu godine                  7,96 €/m2   

       b) na području ostalih mjesta Općine Sukošan                                     5,31 € kn/m2  

                              

6. za postavljanje štandova za prodaju suvenira, bižuterije, keramike, srećki, razglednica, 

    knjiga, školskog pribora, tiska i duhanskih proizvoda: 
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       a) na području mjesta Sukošan : u ljetnom periodu                            26,54 €/m2 

                                                           u ostalom periodu godine                  7,96 €/m2   

       b) na području ostalih mjesta Općine Sukošan                                     5,31 €/m2 

 

7. za postavljanje zabavnih i luna parkova                                                   3,98 €/m2 

 

8. za postavljanje cirkusa                                                                              2,65 €/m2 

 

9. za slikare portretiste                                                                                26,54 € po mjestu 

 

10. za prigodnu prodaju na feštama i manifestacijama                              13,27 €/m2 dnevno                                                

      - za površinu zauzetu pozornicom, rasvjetom, ozvučenjem i sl.           6,64 €/m2 na dan             

      - za površinu namijenjenu publici                                                         0,13 € /m2 na dan 

     

    Za održavanje kulturnih i zabavnih  priredbi ( koncerti, predstave i sl.)  

    na lokacijama Športski centar, Ruševac i Trg Gornja vrata                 132,72 € po danu 

      Održavanje manifestacija i priredbi od važnosti za Općinu Sukošan mogu se  odlukom      

    Općinskog načelnika osloboditi od plaćanja naknade. 

 

11. za postavljanje građevinskih skela i objekata potrebnih  

      za gradilište                                                                                             2,65 € kn/m2 

 

12. za prigodnu prodaju božičnih i novogodišnjih čestitki i sličnih 

      prigodnih proizvoda, božično-novogodišnjih borova                           46,45 € po 

                                                                                                                     prodajnom mjestu 

 

13. za jednodnevno reklamno izlaganje i prodaju proizvoda                     2,65 €/m2(min. 5 m2) 

 

14. za zauzimanje u druge svrhe: 

      a)  površina do 10 m2                                                                             2,65 €/m2 

      b)  za svaki m2 iznad 10 m2 plaća se                                                     0,93 €/m2 

 

Članak 3. 

     Za zauzimanje površine do 3 mjeseca naknada se plaća unaprijed za čitavi period prilikom podnošenja 

zahtjeva. 

     Za zauzimanje duže od 3 mjeseca naknada se plaća mjesečno do 5. u mjesecu za tekući mjesec. 

Članak 4. 

     Udovice, invalidi i obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata za korištenje površine plaćaju naknadu 

umanjenu za 50%. 

 

Članak 5. 

     Za korištenje površina u vremenu kraćem od mjesec dana, osim jednodnevnih korištenja propisanih ovom 

Odlukom, naknada za korištenje iznosi: 

- do 15 dana plaća se u visini polovice mjesečnog iznosa 

- preko 15 dana plaća se u visini mjesečnog iznosa 

 

Članak 6. 

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem naknade za korištenje javnih površina provodi  komunalno redarstvo 

Općine Sukošan, sukladno Odluci o komunalnom redu. 
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Članak 7.                                     

     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadama za uporabu javnih površina i 

neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavu kioska, naprava i drugih montažnih objekata («Službeni 

glasnik Zadarske županije“ broj 17/03). 

 

Članak 8. 

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Sukošan“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE SUKOŠAN 

 

 

KLASA: 363-01/23-01/05 

URBROJ: 2198-3-1/2-23-1 

Sukošan, 28. veljače  2023. 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 14. sjednici održanoj dana 28. veljače 

2023. godine , donijelo je 

 

O D L U K U 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

 

 

1. Ukida se status  javnog dobra u općoj uporabi  za nekretninu oznake  k.č. 1336/17 ,  k.o. Gorica, 

površine 201 m2, upisane u zk.ul. 1489,  jer je trajno prestala potreba  za njenim korištenjem . 

2. Nalaže se Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru brisanje statusa javnog dobra u općoj 

uporabi  za nekretninu oznake  k.č. 1336/17, k.o. Gorica, koja ostaje u vlasništvu 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: 940-01/23-01/08 

URBROJ: 2198-3-1/2-23-1 

Sukošan, 28. veljače 2023. godine 

 

 

   Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                   Tomislav Dražić, dipl.ing. 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,  98/19 i 144/20 ) 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 14.  sjednici održanoj  28. veljače  2023.godine, d o n o s i 

 

ODLUKU 

 o ostvarivanju  prava na isplatu jednokratne novčane naknade za  novorođeno dijete 

 

Članak 1. 

Radi postizanja više razine skrbi o novorođenčadi  te pomoći roditeljima ovom Odlukom se utvrđuju kriteriji i 

visina jednokratne novčane naknade za svako novorođeno dijete. 

Članak 2. 

Pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete mogu ostvariti roditelji, odnosno roditelj staratelj djeteta, 

roditelji koji nisu sklopili brak kao i samohrani roditelj , uz uvjet da imaju prijavljeno  prebivalište na 

području Općine Sukošan.  

 

Visina jednokratne novčane naknade za novorođenče iznosi: 

 

• 300,00 € za prvorođeno i drugorođeno dijete u obitelji, 

• 600,00 € za treće i četvrto novorođeno dijete u obitelji,  

• 900,00 €  za  peto i svako slijedeće novorođeno dijete u obitelji . 

 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. ove Odluke isplaćivat će se temeljem podnesenog zahtjeva i predočenih dokaza : 

‐ izvadak iz matice rođenih za dijete ( preslika);  

‐ uvjerenje  o prebivalištu za dijete ( preslika);  

‐ uvjerenje o prebivalištu roditelja ( preslika);  

‐ osobna iskaznica podnositelja zahtjeva ( presliku);  

‐ broj bankovnog računa podnositelja zahtjeva, 

- ukoliko jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave 

dostavlja se potvrda iste kojim se dokazuje da nije ostvarena pomoć za novorođeno dijete u 

toj jedinici. 

 

Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana rođenja  djeteta. 

Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave  u „Službenom glasniku Općine Sukošan». 

Članak 5. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o jednokratnoj novčanoj potpori roditeljima 

novorođene djece ( Službeni glasnik Općine Sukošan broj 4/09). 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN 

 

KLASA: 551-01/23-01/01 

URBROJ: 2198-3-1/2-23-1 

Sukošan, 28. veljače 2023.godine  

 

                                                                                          Predsjednik 

                                                                               Tomislav Dražić, dipl.ing. 
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Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine», broj 10/97, 107/07 , 

94/13, 98/19,57/22 ) te članka 34. Statuta Općine Sukošan ( «Službeni glasnik Općine Sukošan» br. 

04/09,02/13, 03/13,01/18,09/20,01/21), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 14. sjednici održanoj dana 

28. veljače 2023. godine, d o n o s i  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

«Zlatna lučica» Sukošan 

 

 

Članak 1. 

     Daje se  suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Zlatna 

Lučica» Sukošan, kojega je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Zlatna Lučica» Sukošan, na svojoj  

sjednici održanoj dana 28. prosinca 2022. godine. 

 

Članak 2. 

 

     Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku» Općine 

Sukošan“. 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN 

 

 

 

KLASA: 601-02/23-01/02 

URBROJ: 2198/03-1/2-23-1 

Sukošan, 28. veljače 2023. 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, 03/13,01/18,09/20,01/21)  

Općinsko vijeće Općine Sukošan, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 28. veljače 2023. godine, donosi: 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite  u 2022. godini i donošenju Plana razvoja sustava 

civilne zaštite za 2023. godinu 

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan u 2022. godini koju je 

predložio Stožer civilne zaštite Općine Sukošan. 

2. Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2023. godinu. 

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan u 2022. godini i Plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2023. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

Klasa: 240-01/23-01/02 

Ur.broj: 2198-3-1/2-23-1 

Sukošan, 28. veljače 2023. godine 

 

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  NA PODRUČJU OPĆINE SUKOŠAN ZA 2022. 

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, 20/21, 114/22) 

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, 20/21, 114/22)  

- Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22)  

- Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)  

- 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: 2198/03-1/1-16-

1) 

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Općinu Sukošan (Klasa: 810-

01/22-01/05, Urbroj: 2198-3-1/2-22-1) 
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- Odluka o usvajanju Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Sukošan (Klasa: 810-01/22-01/04, Urbroj: 

2198-3-1/2-22-1) 

- Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Sukošan (Klasa: 021-

05/18-01/03, Urbroj: 2198/03-1/2-18-1) 

- Zaključak o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2021. godini i 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2022. godinu (Klasa: 810-09/22-01/01, 

Urbroj: 2198/03-1/2-22-1) 

- Odluka o donošenju Plana djelovanja Civilne zaštite Općine Sukošan (Klasa: 810-01/22-01/07, UrBroj: 

2198-3-1-22-1) 

- Odluka o osnivanju Potrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Sukošan (Klasa:810-01/22-01/06, UrBroj: 

810-01/22-01/06, UrBroj: 2198-3-1/2-22-1) 

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za razdoblje od 2022. 

do 2026. godine (Klasa: 810-01/22-01/03, UrBroj: 2198-3-1/2-22-1) 

 

 

Ostalo: 

- Osposobljavanje Načelnika Općine Sukošan u sustavu civilne zaštite 

- Osposobljavanje članova stožera civilne zaštite Općine Sukošan 

 

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. Maksimiljan Babić, predstavnik HGSS-a, Područni ured Zadar - član 
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 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 2022. god. što je rezultiralo uspješnim 

stanjem protupožarne zaštite na području Općine. 

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, 

20/21, 114/22). 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. 
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3. UGROZE, AKTIVNOSTI I STANJE TIJEKOM 2022. GODINE 

Ovisno o uzrocima nastanka, potencijalne opasnosti i prijetnje na području Općine Sukošan koje mogu 

izazvati nastanak velike nesreće i katastrofe, sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća  dijele se na: potres, 

požari otvorenog tipa, poplava, olujno ili orkansko nevrijeme i jak vjetar, mraz, epidemije i pandemije. 

U 2022. godini nisu zabilježene veće nesreće i katastrofe. 

 

 

 

Planske aktivnosti 2022. 

- Usvojena nova Procjena rizika 

- Usvojen Plan djelovanja civilne zaštite 

- Usvojena nova Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Općinu 

Sukošan 

- Usvojene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 

razdoblje od 2022. do 2026. godine 

 

 

Ostale aktivnosti tijekom 2022. godine: 

- osposobljavanje i usavršavanje članova DVD-a, (vatrogasni tečaj, obuka za prijevoz i desantiranje iz  

helikoptera) 

- provođenje vatrogasnih vježbi, 

- nabavka vatrogasne opreme, 

 

- Zabilježeno je 71 intervencija DVD-a od čega: 

o 53 požara otvorenog prostora 

o 3 požara objekta 

o 2 požara brodica 

o 3 tehnička intervencija u prometu 

o 8 tehničkih intervencija tipa otvaranje stanova, uklanjanje stabla te ispumpavanja vode 

o 2 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 

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 2023. 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 2023. 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 2023. godini: 

- usklađenja dokumenata iz područja civilne zaštite, 

- donijeti novu Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine 

Sukošan, 

- donijeti prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2023. godini i 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 2024., 

- održati radni sastanak po ukazanoj potrebi, 

- izvršiti razradu prema zadaćama koje će za 2023. 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 2023. 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 2023. godini: 

- 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 2023. godini – Hrvatski crveni križ: 
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- 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 2023. 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 2023. 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 2023.g. : 

          

• Dobrovoljno vatrogasno društvo Sukošan                   110.000,00  eura 

• Gorska služba spašavanja          1.350,00  eura 

 

• Crveni križ          10.500,00  eura 

 

 

 

Ista financijska sredstva planirana su u projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu. 

 

 

 

                                                                                                                            Stožer  civilne zaštite 

                                                                                                                               Načelnik Stožera 

                                                                                                                                    Filip Dražić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


