SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SUKOŠAN

BROJ:2

SUKOŠAN, 03. ožujka 2017. godina

GODINA : XI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUKOŠAN
1. Odluka o razrješenju direktora-člana uprave trgovačkog društva „Zlatna luka Sukošan d.o.o.
„Sukošan, temeljem podnesene ostavke………………………………………………………….
2. Odluka o imenovanju direktora-člana uprave trgovačkog društva „Zlatna luka Sukošan „ d.o.o.
Sukošan…………………………………………………………………………………………..
3. Odluka o oslobađanju DVD-a Sukošan od plaćanja komunalnog doprinosa…………………….
4. Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za razdoblje od 01.
siječnja do 31. prosinca 2017. godine političkim strankama……………………………………..
5. Odluka o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Općine Sukošan………………….
6. Odluka o davanju suglasnosti na cjenik trgovačkog društva „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Sukošan
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Temeljem članka 441. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 52/00 –
Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13 i 110/15) te članka 34. Statuta Općine Sukošan
("Službeni glasnik Općine Sukošan " broj 04/09,02/13,03/13) Općinsko vijeće Općine Sukošan u funkciji
Skupštine Društva, na 29. sjednici održanoj dana 02. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju direktora trgovačkog društva
„Zlatna luka Sukošan d.o.o. Sukošan

1. Razrješuje se direktor trgovačkog društva „Zlatna luka Sukošan d.o.o. Sukošan Milan Ročak, dipl.ing. sa
dužnosti direktora s danom 05. ožujka 2017. godine, na temelju podnesene ostavke, koja je zaprimljena u
Općini Sukošan 06. veljače 2017. godine .

2. Imenovanom iz točke 1. ove Odluke sporazumno prestaje radni odnos u društvu „Zlatna luka Sukošan
d.o.o. Sukošan s danom 05. ožujka 2017. godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Tomislav Dražić dipl.ing.
Klasa:112-01/17-01/01
Urbroj:2198/02-1/2-17-2
Sukošan, 02. ožujka 2017.godine
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Na temelju članka 17. stavak 1. Odluke o komunalnom doprinosu («Službeni glasnik Općine Sukošan» broj
05/0, 04/09, 09/11, 03/12, 06/12 i 02/13) te članka 47. Statuta Općine Sukošan (Službeni glasnik Općine
Sukošan broj 04/09,02/13 i 03/13 ) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 29. sjednici održanoj 02.
ožujka 2017. godine d o n o s i :

ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
Članak 1.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, OIB: 94210988508, kao investitor
građenja građevine javne i društvene namjene, Dobrovoljno vatrogasno društvo, 3 skupine na dio. k.č. 4171/2
(novoformirana (k.č. 4171/2) k.o. Sukošan (Debeljak), oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa jer se radi
o izgradnji objekta za vatrogasnu djelatnost koji je od javnog interesa i interesa za Općinu Sukošan.
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa utvrđena je Rješenjem KLASA: UP/I-363-01/16-01/41.,URBROJ:
2198/03-2-16-2, od 27.prosinca 2016. godine, u ukupnom iznosu od 90.855,50 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: 363-01/17-01/01
Ur.broj: 2198/03-1/2 -17-1
Sukošan, 02. ožujka 2017. godine
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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) Općinsko vijeće Općine Sukošan na
svojoj 29. sjednici održanoj 02. ožujka 2017. godine donosi
ODLUKU
o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za razdoblje od 01. siječnja do 31.
prosinca 2017. 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 2017. 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.
Za razdoblje od 1.1.2017. godine do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju
lokalnih izbora u svibnju 2017. godine prema broju članova u predstavničkom tijelu Općine Sukošan
političkim strankama pripadaju mjesečno sredstva u slijedećim iznosima:
Naziv političke stranke
Socijaldemokratska partija – SDP
Hrvatska demokratska zajednica –
HDZ
Hrvatska seljačka stranka – HSS
HSP- dr. Ante Starčević

Broj vijećnika
4
7

Iznos u kunama
mjesečno
1.000,00 kuna
1.750,00 kuna

1
1

275,00 kuna
250,00 kuna

Članak 4.
Za razdoblje od konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća do 31.12.2017. godine raspored sredstava
utvrdit će se izmjenama i dopunama ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u“ Službenom glasniku Općine Sukošan“ a
primjenjuje se od 1.1.2017. godine.
Klasa: 401-01/17-01/01
Ur.broj:2198/03-1/1-17-1
Sukošan, 02. ožujka 2017. godine
Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 391. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima("Narodne novine" broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,38/09, 153/09 ,143/12,152/14), članka 109
Zakona o gradnji ( „Narodne novine“ broj 153/13 ) članka 48. stavka 3. 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) i članka 34. Statuta Općine Sukošan ("Službeni glasnik Općine Sukošan " broj 04/09,02/13 i
03/13), Općinsko vijeće Općine Sukošan na 29. sjednici održanoj 02. ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Općine Sukošan

Članak 1.
Općina Sukošan će u korist Dobrovoljnog vatrogasnog društva Općine Sukošan osnovati pravo građenja na
nekretnini u vlasništvu Općine Sukošan, oznake k.č. br. 4171/2, k.o. Sukošan, radi izgradnje građevine javne
i društvene namjene Dobrovoljno vatrogasno društvo, 3 skupine
( vatrogasni dom).
Članak 2.
Općina Sukošan će u korist Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan osnovati pravo građenja na nekretnini u
vlasništvu Općine Sukošan, oznake k.č. br. 1336/7, k.o. Gorica, radi izgradnje građevine društvene namjene
3 skupine , namjena dječji vrtić u Gorici.
Članak 3.
Na temelju ove Odluke, načelnik Općine Sukošan sklopit će, u ime Općine Sukošan ugovor o osnivanju
prava građenja s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Općine Sukošan i Dječjim vrtićem „Zlatna lučica“
Sukošan.
Članak 4.
Pravo građenja iz točke 1. i 2. ove odluke osniva se bez naknade i na vrijeme dok na zemljištu postoji
građevina.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Sukošan".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
KLASA: 940-01/17-01/
UR.BROJ:2198/03-1/2-17-1
Sukošan, 02. ožujka 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Sukošan («Službeni glasnik Općine Sukošan broj 04/09,02/13 i 03/13)
Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 29. sjednici održanoj dana 02. ožujka 2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Cjenik komunalnog poduzeća
„Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Sukošan
Članak 1.
Daje se suglasnost komunalnom poduzeću „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Sukošan na Cjenik za uslugu
najma sale u Domu mladeži u Sukošanu.
Članak 2.
Cjenik iz članka 1. ove Odluke čine njen sastavni dio.
Članak 3..
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Klasa: 307-01/17-01/01
UR.BROJ: 2198/03-1/2-17-2
Sukošan, 02. ožujka 2017. godine

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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