SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SUKOŠAN

BROJ: 5

SUKOŠAN, 13. rujna 2016. godina

GODINA : X

1. Odluka o kriterijima, uvjetima i postupku dodjele financijske potpore
učenicima srednjih škola te studentima preddiplomskih i diplomskih studija…
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i održavanju groblja na području
Općine Sukošan………………………………………………………………….
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja………………………………………………..
4. Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Zlatna lučica“ Sukošan za provedbu
ulaganja Izgradnje i opremanja objekta dječjeg vrtića u Gorici……………………..
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Sukošan (»Službeni glasnik Općine Sukošan« broj
04/09,02/13i 03/13), Općinsko vijeće Općine Sukošan, na 24. sjednici održanoj 12. rujna 2016.
godine, donijelo je
ODLUKU
o kriterijima, uvjetima i postupku dodjele financijske potpore
učenicima srednjih škola te studentima preddiplomskih i diplomskih studija
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji dodjele financijske potpore redovitim učenicima srednjih
škola te studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija , te uvjeti i postupak
njihove dodjele.
Članak 2.
Sredstva za potpore osiguravaju se u proračunu Općine Sukošan.
Iznos potpora utvrđuje Općinski načelnik Općine Sukošan (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik)
za svaku školsku godinu, ovisno o broju kandidata i visini osiguranih sredstava.
Članak 3.
Pravo na potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i
poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
A. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:
1. da su državljani Republike Hrvatske,
2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
3. da su redoviti učenici srednje škole i to:
- redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u osmom razredu osnovne škole
najmanje 4,50,
- redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu
najmanje 4,0

B. STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:
1.da su državljani Republike Hrvatske,
2

2.da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
3.da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:
–redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje
škole najmanje 4,0 ,
–redoviti studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje
3,5.
Članak 4.
Pravo na potporu nemaju učenici srednjih škola te studenti preddiplomskih i diplomskih studija
ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili
drugog isplatitelja.
Članak 5.
Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se Općini Sukošan na temelju Natječaja za dodjelu potpora
učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija objavljenog najkasnije do
kraja listopada tekuće godine . Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i internetskim stranicama
Općine Sukošan.
Članak 6.
Natječaj za dodjelu potpora učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih
studija sadrži: uvjete za dodjelu potpora, dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz zahtjev i rok za
podnošenje zahtjeva.
Članak 7.
Odluku o dodjeli potpora donosi Općinski načelnik.
Potpore se dodjeljuju učenicima srednjih škola, studentima preddiplomskih i diplomskih studija za
jednu školsku odnosno akademsku godinu.
Potpore se isplaćuju u razdoblju od deset mjesec
Članak 8.
Učenik srednje škole, student preddiplomskog ili diplomskog studija iz članka 3. ove Odluke koji
tijekom godine prekine obrazovanje odnosno izgubi status učenika ili studenta dužan je u roku od 15
dana o tome obavijestiti Općinu Sukošan.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obustavlja se daljnja isplata potpore.
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Ako učenik srednje škole, student preddiplomskog ili diplomskog studija iz stavka 1. ovog članka
ne obavijesti Općinu Sukošan o prekidu obrazovanja odnosno gubitku statusa učenika ili studenta u
roku iz stavka 1. ovog članka, dužan je vratiti cjelokupan iznos koji mu je isplaćen nakon prekida
školovanja.
Članak 9.
Učenici i studenti mogu ostvariti pravo i na druge oblike pomoći ( jednokratna novčana pomoć,
priznanje i sl.) za sudjelovanje na znanstvenim, umjetničkim i športskim natjecanjima i smotrama ili
za ostvarene nadprosječne rezultate na jednom ili više područja obrazovanja, a na prijedlog
obrazovne ustanove u kojoj se školuju temelju odluke. Prijedlogu se prilaže dokaz o postignutim
rezultatima na jednom ili više područja obrazovanja, sudjelovanjima na znanstvenim, športskim i
ostalim natjecanjima.
Odluku o dodjeli drugih oblika pomoći donosi Općinski načelnik , ovisno o trenutačnim
financijskim i drugim mogućnostima
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku
dodjele potpore učenicima i studentima ( „Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 08/01).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Sukošan«.
Klasa: 021-05/16-01/01
Ur. broj: 2198-03-16-01-1
Sukošan, 12. rujna 2016.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98,15/12) i članka 34. Statuta
Općine Sukošan(»Službeni glasnik Općine Sukošan broj 04/ 09,02/13,03/13) Općinsko vijeće
Općine Sukošan, na svojoj 24. sjednici održanoj 12. rujna 2016. donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i održavanju groblja
na području Općine Sukošan
Članak 1.
U članku 3. Odluke o upravljanju i održavanju groblja na području Općine Sukošan ((»Službeni
glasnik Općine Sukošan 05/09) stavak 2. članka 3 mijenja se i glasi:
„Groblja u Sukošanu i Gorici su u vlasništvu Općine Sukošan“.
Članak 2
U stavku 1.članka 4. iza riječi „Zlatna luka“ dodaje se riječ „Sukošan“
Članak 3.
U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:
„ Iskope organizira ili obavlja Uprava groblja“.
Članak 4.
Članak 22. mijenja se i glasi:
„Pokop nepoznate osobe obavlja Uprava groblja u unaprijed određeno grobno mjesto .“
Članak 5.
U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Uprava groblja je odgovorna za čistoću, red i mir u mrtvačnici.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku
Općine Sukošan».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
KLASA:363-01/16-01/05
UR.BROJ:2198-03-1/2-16-1
Sukošan, 12. rujna 2016. godine
Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 37 Statuta
Općine Sukošan( «Službeni glasnik Općine Sukošan“, br. 04/09,02/13,03/13), Općinsko vijeće
Općine Sukošan na svojoj 24 . sjednici održanoj 12. rujna 2016. godine, d o n o s i
ODLUKU
za dodjeli javnih priznanja
Članak 1.
Za Dan Općine Sukošan 18. rujna 2016. godine dodjeljuju se slijedeća javna priznanja:
1. GRB OPĆINE SUKOŠAN
Rajka Peričić, učiteljica u OŠ Sukošan
2. ZAHVALNICA OPĆINE SUKOŠAN
Crkveni zbor crkve Sv. Kasijana Sukošan
Ivan Smolić-Ročak iz Debeljaka.
Organizatori ribarskih večeri u Sukošanu, ekipa „Makarunci“
Članak 2.
Javno priznanje iz točke 1. ove odluke dodjeljuje se na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja Općine Sukošan.
Članak 3.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE SUKOŠAN
KLASA: 021-01/16-01/02
URBROJ: 2198/03-1/2-16-1
Sukošan,12. rujna 2016. godine.
PREDSJEDNIK:
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Sukošan (»Službeni glasnik Općine Sukošan« broj
04/09,02/13i 03/13), Općinsko vijeće Općine Sukošan, na 24. sjednici održanoj 12.rujna 2016.
godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti
Članak 1.
Ovom odlukom, daje se suglasnost Dječjem vrtiću Zlatna lučica Sukošan za provedbu ulaganja
Izgradnje i opremanja objekta dječjeg vrtića u Gorici, unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 20142020.
Članak 2.
Opis projekta/operacije sastavni je dio ove odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Sukošan«.

Klasa: 361-01/16-01/04
Ur. broj: 2198-03-16-01-1
Sukošan, 12.rujna 2016.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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«Službeni glasnik Općine Sukošan»-Službeno glasilo Općine Sukošan
Izdavač: Općina Sukošan
Urednik: Zdenka Banović, dipl.iur. pročelnica JUO Općine Sukošan
Telefon 023/393-250, 023/393-283
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