SLUŢBENI GLASNIK
OPĆINE SUKOŠAN
BROJ:7

SUKOŠAN, 23. prosinca 2008. godina

GODINA: II

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana ureĎenja zanatske zone Barake
2. III izmjene i dopune proračuna Općine Sukošan za 2008. godinu
3. Proračun Općine Sukošan za 2009. godinu
4. Odluka o izvršenju proračuna za 2009. godinu
4. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja Općine Sukošan

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom
ureĎenju i gradnji (Narodne novine 76/07) i članka
te članka 25 Statuta Općine Sukošan, Općinsko
vijeće Općine Sukošan na svojoj 28. sjednici
odrţanoj 22. prosinca 2008. godine d o n o s i
O D L U K U
o donošenju Urbanistiĉkog plana ureĊenja
zanatske zone Barake
Ĉlanak 1.
Donosi se Urbanistički plan ureĎenja zanatske zone
Barake ( u daljnjem tekstu: Plan ) što ga je izradila
tvrtka “NESEK” d.o.o. iz Zagreba.
Ĉlanak 2.
Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od:
A. Općeg dijela
B. Tekstualnog dijela sadrţanog u knjizi s
naslovom «Urbanistički plan ureĎenja
zanatske zone Barake» koji se sastoji od:
1.
2.

OBRAZLOŢENJE PLANA
ODREDBE ZA PROVOĐENJE

C. Grafičkog dijela koji se sastoji od
kartografskih prikaza u mjerilu 1:2000:
1. KORIŠTENJE I NAMJENA
POVRŠINA
2A. PROMET
2B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
MREŢE: TELEKOMUNIKACIJE I
ENERGETSKI SUSTAV
2C..INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
MREŢE: VODOGOSPODARSKI
SUSTAV
3.OBLICIKORIŠTENJA,
UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE
Ĉlanak 3.
Odredbe za provoĎenje Plana sastavni su dio ove
Odluke i objaviti će se u «Sluţbenom glasniku
Općine Sukošan».
Ĉlanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u «Sluţbenom glasniku Općine Sukošan».
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Temeljem članka 6. Zakona o proračunu («Narodne
novine» broj 96/03), te članka 25. Statuta Općine
Sukošan, Općinsko vijeće Općine Sukošan na 28.
sjednici, odrţanoj 22..prosinca 2008. godine , d o n
osi
ODLUKU
o izvršavanju Proraĉuna Općine Sukošan
za 2009. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrĎuje struktura
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna
Općine Sukošan za 2009. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje ,opseg
zaduţivanja i jamstva, upravljanje prihodima i
izdacima , financijskom i nefinancijskom imovinom
Općine kao i upravljanje dugovima, te prava i
obveze korisnika proračunskih sredstava.
Članak 2.
Opći se dio Proračuna sastoji od Bilance
prihoda i izdataka te Računa financiranja, a Posebni
dio sadrţi raspored rashoda prema organizacijskoj,
programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji
i proračunskim korisnicima.
Članak 3.
Sredstva Proračuna osiguravaju se
proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu:
korisnici) koji su u Posebnom dijelu proračuna
odreĎeni za nositelje sredstava po pojedinim
stavkama.
Korisnici smiju proračunska sredstva
koristiti samo za namjene koje su odreĎene
Proračunom i to do visine utvrĎene u njegovom
Posebnom dijelu.
Članak 4.
Korisnici koriste sredstva Proračuna u
skladu sa svojim financijskim planom a po dinamici
utvrĎenoj mjesečnim planovima.
Članak 5.
Postupci javne nabave svih vrijednosti u
kojima naručitelj i ponuditelj sklapaju ugovore o
javnim radovima ,ugovore o javnoj nabavi roba i
ugovore o javnim uslugama, provoditi će se u
skladu sa Zakonom o javnoj nabavi («Narodne
novine», broj 110/07,125/08) i drugim propisima..
Članak 6.
Proračun se izvršava na temelju
tromjesečnih i mjesečnih planova za izvršavanje

Proračuna , u skladu s njegovim likvidnim
mogućnostima.
Članak 7.
O korištenju sredstava Tekuće rezerve
Proračuna odlučuje Poglavarstvo Općine u cijelosti.
Članak 8.
Ostvareni prihodi od prodaje dugotrajne
imovne koristiti će se za pokriće izdatka tekuće
godine.
Članak 9.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa,
poveća djelokrug ili nadleţnost korisnika što
zahtijeva i povećanje sredstava, ili se osnuje novi
korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju
se iz Tekuće proračunske rezerve.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa,
smanji djelokrug ili nadleţnost korisnika što
zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine,
neutrošena sredstva za njegove troškove prenose se
u Tekuću proračunsku rezervu ili na korisnika koji
preuzima njegove poslove.
Članak 10.
Iznimno se izdatci koji nisu previĎeni
mjesečnim planom izvršavanja Proračuna ili izdatci
koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavaka u
mjesečnom planu izvršavanja Proračuna (u
daljnjem tekstu: nepredviĎeni izdatci) mogu
podmiriti uz suglasnost Poglavarstva.

Korisnici
smiju,
prema
odluci
Poglavarstva, obavljati preraspodjelu samo
neutrošenih sredstava koja su planirana u
Posebnom dijelu Proračuna.
Članak 11.
Rashodi do vrijednosti pojedinačnog
iznosa od 20.000,00 kuna mogu se plaćati
predujmom bez suglasnosti ministra financija.
Članak 12.
Općinski načelnik kao nositelj izvršne
vlasti jedinice lokalne samouprave i uprave moţe
ulaziti u financijske odnose radi zaduţivanja i
pozajmljivanja, te plasiranja sredstava u obliku
depozita u skladu sa Zakonom o proračunu.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljenja u «Sluţbenom
glasniku Općine Sukošan» i primjenjivati će se od
1. siječnja 2009. godine.
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