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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE 

SUĆURAJ 

 

List izlazi po potrebi      _  _____       21. prosinca    2020. godine            ________      Broj 5.______ 
 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta 

Općine Sućuraj ("Službeni glasnik Općine Sućuraj" broj 03/18), Općinsko vijeće Općine Sućuraj na 13. sjednici 

održanoj 15. prosinca 2020. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Općine Sućuraj 

za 2021. godinu 

 

 I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Sućuraj za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se 

struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Sućuraj za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: 

Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, zaduživanje i jamstva, 
prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te ovlasti i odgovornosti Općinskog načelnika Općine Sućuraj (u 

daljnjem tekstu: Općinski načelnik) u izvršavanju Proračuna. 

 

 II. STRUKTURA PRORAČUNA 

 

Članak 2. 

 

 Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela i od Plana razvojnih programa za 2021. i projekcija za 

2022. i 2023. godinu. 

  Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda u kojem se iskazuju  porezni i neporezni prihodi 

i drugi primici, te izdaci i rashodi utvrđeni za financiranje javne proračunske potrošnje na razini Općine, na 

temelju zakonskih i drugih propisa, te Računa financiranja. 
 Posebni dio Proračuna sadrži raspored izdataka i rashoda prema funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji i 

proračunskim korisnicima.  

 Plan razvojnih programa je dokument Općine Sućuraj (u daljnjem tekstu: Općina) sastavljen za trogodišnje 

razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine povezane s programskom i organizacijskom 

klasifikacijom Proračuna.  

 

 III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

 

Članak 3. 

 

 Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje 
sredstava na pojedinim pozicijama. 

 Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do 

visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu. 

 

Članak 4. 

 

 Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. 

 U izvršavanju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu (u daljnjem tekstu: Zakon). 

 Doznaka sredstava korisnicima usklađuje se s raspoloživim sredstvima Proračuna.  
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 IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM 

 

Članak 5. 

 

 Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik koji u izvršavanju Proračuna donosi provedbene 

akte. 

 Plaćanje predujma moguće je samo iznimno uz suglasnost Općinskog načelnika i to do najviše 50% iznosa 

ukupne  obveze za koju se traži plaćanje predujmom. 

 Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu s člankom 62. Zakona upravlja Općinski 

načelnik, koji ta sredstva može polagati u poslovnu banku ili ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući 

načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. 

 Odluku o izboru banke iz stavka 2. ovoga članka donosi Općinski načelnik. 

   

Članak 6.  
 

 U slučaju potrebe Općinski načelnik može u okviru ukupno navedene svote izdataka Proračuna izvršiti 

preraspodjelu utvrđenih sredstava između pojedinih proračunskih korisnika ili pojedinih stavaka izdataka, koje ne 

može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje. 

 O preraspodjeli sredstava Općinski načelnik dužan je izvijestiti Općinsko vijeće u polugodišnjem i 

godišnjem izvješću, a na zahtjev Općinskog vijeća i više puta tijekom godine.    

 Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom godine, 

prednost u podmirivanju rashoda imat će sredstva za rashode za zaposlene. 

  

Članak 7. 

 
 Sva nefinancijska imovina u vlasništvu Općine, kao i suvlasnički dijelovi u pravnim osobama upisuju se u 

Glavnu knjigu, u skladu s odredbama o proračunskom računovodstvu.   

 Nefinancijskom imovinom Općine upravlja i raspolaže Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu sa 

zakonskim propisima, Statutom Općine Sućuraj i odlukama Općinskog vijeća. 

 O raspolaganju, kupnji ili prodaji vlasničkih udjela odlučuje Općinsko vijeće. Kupnja vlasničkih udjela 

moguća je ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se s time štiti javni interes, odnosno interes 

Općine. U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Općinsko 

vijeće može na prijedlog Općinskog načelnika odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije 

u suprotnosti s posebnim zakonom.  

 Upravljanje nefinancijskom imovinom podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje, davanje u 

zakup ili prodaja.  

 Sredstva od prodaje nefinancijske imovine i vlasničkih udjela namjenski se koriste za otplate duga  ili 
nabavu nefinancijske i financijske imovine. 

 

Članak 8. 

 

 Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u rashodima poslovanja. 

 

 

 

Članak 9. 

  

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cijelosti je Općinski načelnik. 
Općinski načelnik odgovoran je Općinskom vijeću za planiranje i izvršavanje Proračuna, o čemu podnosi 

izvještaje Općinskom vijeću sukladno zakonskim propisima. 

  

Članak 10. 

 

 Proračun se izvršava prema iskazanoj potrebi korisnika za planiranu namjenu i u granicama Proračunom 

odobrenih sredstava u okviru ostvarenih prihoda  Proračuna. 

 Sredstva raspoređena u razdjelima Proračuna izvršavat će se odnosno raspoređivati i prenositi korisnicima 

redoslijedom utvrđenim po pozicijama Proračuna, a na temelju vjerodostojne knjigovodstvene isprave kojom se 
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dokazuje obveza plaćanja. 

 Korisnici su dužni Općinskom načelniku dostavljati zahtjeve za isplatu sredstava za namjene utvrđene 

njihovim financijskim planom. 

 

 

 V. ODGODA NAPLATE, OTPIS DUGOVANJA I PRODAJA, OTPIS 

               ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA 

  

Članak 11. 

 

  Općinski načelnik moža na zahtjev dužnika odgoditi plaćanje i odobriti obročnu otplatu duga, koji se ne 

smatraju javnim davanjima,  pod uvjetima propisanim Zakonom i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za 

odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ broj 

52/13).  

 Naplata duga iz stavka 1. ovoga članka može se odgoditi jednokratno do 3 (tri) mjeseca ili se može 

odobriti plaćanje duga u obrocima i to maksimalno do 12 (dvanaest) mjesečnih obroka. 

 

Članak 12. 

 

 Općinski načelnik može na zahtjev dužnika otpisati potraživanja koja se ne smatraju javnim davanjima, 

pod uvjetima propisanim Zakonom o proračunu i podzakonskim propisima i to za iznose potraživanja do 50,00 

kuna. 

 Općinski načelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po pojedinim vrstama prihoda 

za koje je nastupila apsolutna zastara prava na naplatu kao i u slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio 

pokretnina i nekretnina iz kojih se može naplatiti dug kao i u drugim slučajevima kada je nastupila nemogućnost 

naplate. 

 

Članak 13. 

 

 Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, u cijelosti ili djelomično, mogu se otpisati potraživanja 

Općine ako bi izvršenje naplate tog potraživanja dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika fizičku osobu 

– građanina i članova njegova kućanstva pod slijedećim uvjetima: 

1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, odnosno 

pravo na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji ili zakonu koim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata,  

2. ako imovno stanje podnositelja zahtjev i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim 

uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno: 

a) kada imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi 

iznos od jedne proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva, po članu njegovog kućanstva, 

b) kada podnositelj zahtjeva, odnosno punoljetni članovi njegovog kućanstva imaju u vlasništvu stan ili 
kuću koji se ne smatraju zadovoljavajućim stambenim prostorom (stan ili kuća veličine do 35 m2 za 

jednu osobu, uvećanu za 10 m2 za svaku daljnju osobu s mogućnim odstupanjem do 10 m2), te ako 

imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske 

osnovice na dan podnošenja zahtjeva, 

c) kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva 

mjesečno ne prelaze po članu kućanstva 50 posto proračunske osnovice. 

 Za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja fizička osoba mora ispunjavati kriterij iz  točke 

1. ovoga članka ili kumulativno kriterije iz točke 2. ovoga članka.   

 

Članak 14. 

 
 Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, kod zahtjeva za odgodu naplate duga po osnovi javnih 

davanja sredstva osiguranja ne moraju se tražiti u slučaju kada se traži obročna otplata duga do iznosa 1.000,00 

kuna. 

 

 VI. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA  

 

Članak 15. 

 

 Općina se može zadužiti dugoročno uzimanjem kredita za investicije koje se financiraju iz Proračuna, uz 
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prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i Vlade Republike Hrvatske   

  Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja 

prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, neplaćene 

obveze iz prethodnih godina i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu. 

 

Članak 16. 

 

 Pravna osoba odnosno ustanova čiji je osnivač Općina može se zadužiti samo za investiciju uz prethodnu 

suglasnost Općinskog vijeća, uz uvjete i na način propisan Zakonom. 

 

 VII. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA 

 

Članak 17. 

 

 Za namjensko korištenje sredstava osiguranih u Proračunu i raspoređenih korisnicima u pojedine razdjele, 

odgovorni su rukovoditelji korisnika Proračuna i nositelja sredstava, u okviru sredstava čiji su korisnici odnosno 

nositelji. 
 

Članak 18. 

 

 Korisnici proračunskih sredstava obvezni su najmanje jedanput godišnje, najkasnije do 28. veljače tekuće 

godine, izvjestiti Općinsko vijeće o korištenju doznačenih sredstava za prethodnu godinu, a po zahtjevu 

Općinskog načelnika ili Općinskog vijeća i više puta tijekom godine. 

   

 

 

Članak 19. 

 
 Nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja Općinsko vijeće. 

 Općinski načelnik obvezan je izvjestiti Općinsko vijeće o izvršavanju Proračuna najmanje dva puta 

godišnje, u rokovima određenim Zakonom. 

 

 VIII. OVLASTI I ODGOVORNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Članak 20. 

 

 Općinski načelnik odgovoran je za: 

1. planiranje i izvršavanje Proračuna, 

2. prikupljanje prihoda i primitaka Općine i njihovo uplaćivanje u Proračun, 

3. preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanja na teret proračunskih sredstava, 
utvrđivanje prava naplate te izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava, 

4. zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskih sredstava. 

   

 IX. ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Članak 21. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Sućuraj". 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUĆURAJ 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUĆURAJ 

 

KLASA: 400-06/20-60/1 

URBROJ: 2128/04-20-3 

Sućuraj, 15. prosinca 2020.  

 

                                                                                                                 PREDSJEDNIK 

                                                                                                                 Mate Jeličić,  v.r. 
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 Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18 i 

110/18) i članka 30. Statuta Općine Sućuraj („Službeni glasnik Općine Sućuraj“ 03/18) na 13.  sjednici 

održanoj  prosinca  2020. godine,  Općinsko vijeće Općine Sućuraj donosi 

 

 

PROGRAM ODRŽAVANJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  NA PODRUČJU 

 OPĆINE SUĆURAJ 

ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

 

 

Ovim programom, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja,  određuju se poslovi i 

radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod 

obavljanjem komunalnih djelatnosti: 

 

 
- održavanje čistoće javnih površina 

- održavanje javnih zelenih površina 

- održavanje groblja 

- održavanje javne rasvjeta 

- održavanje nerazvrstanih cesta 

 

 

Članak 2. 

 

 

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine: 
 

- prihodi od komunalne naknade 

- prihodi od komunalnog doprinosa 

- prihod od komunalne usluge održavanja čistoće i odlaganja otpada 

- ostali prihodi iz Proračuna. 

 

Članak 3. 

 

 

Održavanje čistoće javnih površina  
Obuhvaća čišćenje javnih površina poput ulica, trgova, javno prometnih površina, te cesta koje prolaze 

kroz naselje i to ručno i strojno čišćenje, uklanjanje smeća iz divljih deponija,  odvoz glomaznog 
otpada, nabava kontejnera, deratizaciju i dezinsekciju, te čišćenje plaža. 

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od  90.000,00               kn, a 

financirat će se iz prihoda od komunalne usluge održavanje čistoće i odlaganja otpada, sredstava 

naknade za korištenje javnih površina i komunalne naknade. 

 

Članak 4. 

 

Održavanje javnih zelenih površina 

 

Pod održavanjem zelenih javnih površina podrazumijeva se: 

-  košnja,  
- obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, 
- obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja,  
- obnova i održavanje opreme na dječjim igralištima, 
- održavanje parka i fontane, sadnja sadnica, nabava, postava i popravak klupa, košarica i dr. 

naprava,  
- održavanje travnjaka nogometnog igrališta. 
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Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u ukupnom iznosu od   40.000,00                kn, a 

financirat će se iz sredstava naknade za korištenje javnih površina, komunalne naknade i iz prihoda od 

komunalne usluge održavanja čistoće i odlaganja otpada. 

 

Članak 5. 

 

Održavanje groblja 

 

 

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se tekuće održavanje: čišćenje, košenje trave, uklanjanje 

otpada, tekući popravci ograda i ulaznih vrata. 

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna, a financirat će se 

iz sredstava komunalne naknade prihoda od komunalne usluge skupljanja i odlaganja otpada. 

 

 

Članak 6. 

 

Održavanje javne rasvjeta 

 

Poslovi održavanje javne rasvjete obuhvaćaju zamjenu i nabavu  pregorjelih žarulja, plaćanje poslova 

održavanja javne rasvjete najpovoljnijem ponuđaču, zamjena armature i dijelova, dekoracija mjesta, 

plaćanje utroška el. energije za javnu rasvjetu. 

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna, a financirat će se 

iz sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda iz Proračuna. 

 

Održavanje nerazvrstanih cesta 

 

Radovi  održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina su:  
- popravci asfaltnog i šljunčanog zastora krpanjem udarnih jama ručno i strojno, 

pojedinačnih i mrežastih pukotina, kolničke konstrukcije i podtla manjeg opsega, 
čišćenje i premazivanje bitoemulzijom udarnih jama, uzdužnih i poprečnih 

denivelacija kao i omekšanog asfaltnog zastora  - održavanje bankina u ispravnom stanju (učvršćivanje, proširivanje i   
- popravci potpornih, upornih i obložnih zidova  
- popravci nogostupa (pločnika) i pješačkih staza  
- popravci biciklističkih staza   
- čišćenje odronjenih i drugih materijala s prometnih površina, kolnika, bankina, 

odvodnih jaraka i rigola  
- uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila prometnih površina  
- hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja i odvijanja sigurnosti prometa  

 

Na području Općine Sućuraj Programom održavanja obuhvaćeno je cca 50 km nerazvrstanih 

cesta i poljskih putova.  

 

Održavanje se planira u iznosu od 40.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne 
naknade, komunalnog doprinosa. 

 

 

Članak 7. 

 

Ukupan iznos sredstava za izvršenje ovog programa planira se u iznosu od 280.000,00 kuna. 

 

Članak 8. 

 
 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sućuraj“. 
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  REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUĆURAJ 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUĆURAJ 

 

 

 

 

KLASA: 021-01/20-10/01                                                                                             PREDSJEDNIK 

Ur.broj:   2128/04-20-10 

Sućuraj,   15. prosinca  2020.                                                                                        Mate Jeličić, v.r 

 

 

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i članka 32. 

Statuta Općine Sućuraj (Službeni glasnik Općine Sućuraj br. 03/18) Općinsko vijeće Općine Sućuraj na 

13.  sjednici održanoj dana 15. prosinca 2020. godine donijelo je 

 

 

PROGRAM  

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

U OPĆINI SUĆURAJ ZA 2021. GODINU 
 

 

Članak 1. 

 

 

Ovim Programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture koja će se graditi na području 

Općine Sućuraj u 2021. godini i gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. 

 

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora 

građenja i provedbu vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova 

financiranja. 

 

Članak 2. 

 

Financijska sredstva i izvori financiranja za ostvarenje Programa su: 

 

KOMUNALNA NAKNADA 200.000,00 Kn 

SREDSTVA KOMUNALNOG DOPRINOSA 320.000,00 Kn 

PRIHODI OD POREZA 100.000,00 Kn 

POMOĆ IZ  PRORAČUNA SDŽ I RH  5.750.000,00 Kn 

POMOĆ IZ EU FONDOVA 1.560.000,00 Kn 

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 Kn 

U  K  U  P  N  O : 8.030.000,00Kn 

 

 

IZ SREDSTAVA PLANIRANIH STAVKOM  1. OVOG ČLANKA PLANIRA SE: 

 

 

1. CESTE kn 

Asfaltiranje dijelova nerazvrstane ceste D-116 Uvala Mala i VelikaPogorila 200.000,00 Kn 

Asfaltiranje dijelova nerazvrstane ceste D-116 - Solotiša 200.000,00 Kn 

Rekonstrukcija ulice sv. Ante i ulica u naselju Sućuraj 100.000,00 Kn 

Rekonstrukcija ulica u naselju Bogomolje 100.000,00 Kn 

Stručni nadzor nad izgradnjom ulica i asfaltiranjem 10.000,00 Kn 
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2. 

 

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE 

DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA 

 

Popločavanje rive u Sućurju 190.000,00 Kn 

Projektna dokumentacija riva Sućuraj 

 

10.000,00 Kn 

Sanacija pristana u uvali Bristova, II i III faza 400.000,00 Kn 

3. JAVNE ZELENE POVRŠINE 
 

 

Uređenje prostora ispred Osnovne škole Ante Anđelinović u Sućurju 300.000,00 kn 

 

 

 

 

4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE 
 

 

Rekonstrukcija Društveni dom Bogomolje 1.980.000,00 kn 

 

Izgradnja javnog wc-a plaža Česminica 50.000,00 kn 

5. ELEKTROOPSKRBA I JAVNA RASVJETA 

 

 

Elektrifikacija južnih uvala naselja Bogomolje 2.000.000,00 kn 

Izgradnja javne rasvjete Put Lučice 350.000,00 kn 

        

6. GROBLJE 

 

 

Otkup zemljišta 80.000,00  kn 

Izgradnja groblja u Sućurju 100.000,00 kn 

Sanacija starog groblja u Sućurju 20.000,00 kn 

  

 

7. OBJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE  

 

 

Izgradnja objekata odvodnje sjeverni i južni dio naselja Sućuraj  300.000,00 kn 

 kn 

          UKUPNO 6.390.000,00 kn 

 

 
 

 

II. PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM 

 

Članak 3. 

Financijska sredstva i izvori financiranja za ostvarenje Programa su: 

 

POMOĆ IZ PRORAČUNA SDŽ I RH       1.000.000,00 Kn 

PRIHODI OD POREZA 400.000,00 Kn 

U  K  U  P  N  O : 1.400.000,00  Kn 

 

 

Članak 4. 

 
Sredstva iz prethodnog članka utrošit će se za slijedeće namjene: 

 

1. GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM  

Sanacija odlagališta otpada Prapatna 1.000.000,00 kn 
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Nabava podzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 400.000,00 kn 

 

 

 

III. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA ZA IZGRADNJU KOMUNALNE 

INFRASRUKTURE 

Članak 5. 

 

Financijska sredstva i izvori financiranja za ostvarenje Programa su: 

 

POMOĆ IZ PRORAČUNA SDŽ I RH           240.000,00 kn 

 

Članak 6. 

 

Sredstva iz prethodnog članka utrošit će se za slijedeće namjene: 

 

OTPLATA GLAVNICE PO LEASINGU           240.000,00 kn 

 

 

 

 

 

Članak 7. 

 

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana 

od  dana objave u “Službenom glasniku Općine Sućuraj“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. god. 

 

 

 

  REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUĆURAJ 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUĆURAJ 

 

 

 

 

KLASA: 021-01/20-10/01                                                                                             PREDSJEDNIK 

Ur.broj:   2128/04-20-9 

Sućuraj,   15. prosinca  2020.                                                                                        Mate Jeličić, v.r 

 

 

 

Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

68/18 i 110/18) i članka 30. Statuta Općine Sućuraj  („Službeni glasnik Općine Sućuraj br. 03/18), 

Općinsko vijeće Općine Sućuraj na svojoj 13. sjednici održanoj 15. prosinca  2020. godine, donijelo je 

ODLUKU 

o ustrojavanju i vođenju evidencije komunalne infrastrukture na području Općine Sućuraj   

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Sućuraj ovom Odlukom ustrojava Evidenciju komunalne 

infrastrukture na području Općine Sućuraj koju će voditi Jedinstveni upravni odjel Općine Sućuraj. 

Članak 2. 

Evidencija se vodi za komunalnu infrastrukturu koja se nalazi na području Općine Sućuraj po 

sljedećim vrstama: 

1 Nerazvrstane ceste  
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2 Javne prometne površine  

3 Javne zelene površine  

4 Građevine, uređaji i predmeti javne namjene: 

5 Javna rasvjeta  

6 Groblja 

Članak 3. 

Komunalna infrastruktura iz članka 2. ove Odluke je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu, 

odnosno suvlasništvu Općine Sućuraj. 

Članak 4. 

Evidencija komunalne infrastrukture na području Općine Sućuraj sadrži sljedeće podatke: 

1. naziv komunalne infrastrukture 

2. vrstu komunalne infrastrukture 

3. podatke o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici 

4. podatak o katastarskoj općini na kojoj se komunalna infrastruktura nalazi 

5. podatak o zemljišnoknjižnom vlasništvu 

6. podatak o vlasništvu komunalne infrastrukture 

7. podatak o osobi koja upravlja komunalnom infrastrukturom 

8. podaci o zatraženim i izdanim dozvolama za uređenje, građenje i uporabu komunalne 

infrastrukture 

Članak 5. 

U Evidenciju komunalne infrastrukture na području Općine Sućuraj pohranjuju se akti iz 

članka 4. stavka 2. točke 8. ove Odluke uključujući projekte, odnosno snimke izvedenog stanja. 

  Članak 6. 

Ažuriranje promjena i evidentiranje novih podataka u Evidenciju komunalne infrastrukture na 

području Općine Sućuraj u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sućura. 

 

 

Članak 7. 

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Sućuraj“. 

  REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUĆURAJ 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUĆURAJ 

 

 

 

 

KLASA: 021-01/20-10/01                                                                                        PREDSJEDNIK 

Ur.broj:   2128/04-20-10 

Sućuraj,   15. prosinca  2020.                                                                                   Mate Jeličić, v.r 

                                                                                                                   


