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       SLUŽBENI GLASNIK 

       OPĆINE SUKOŠAN 

 

 

      BROJ: 6.                  SUKOŠAN,  27. srpnja 2017. godina                   GODINA : XI 

 

 

 

AKTI  OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUKOŠAN 
 

 

1. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća……………………………………… 

2. Godišnji financijski izvještaj tvrtke „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za 2016. godinu…….. 

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

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima………………… 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje 

političkih stranaka………………………………………………………………………… 

6. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Sukošan u Lokalnu akcijsku grupu „Laura“ 

7. Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja…………………………. 

8. Odluka o izradi znanstvene  monografije o Sukošanu……………………………………. 
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Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br.33/01, 

60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13,137/15) te članka 34. 

Statuta Općine Sukošan («Službeni glasnik Općine Sukošan» broj 04/09,02/13,03/13), Općinsko vijeće 

Općine Sukošan na  svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja  2017. godine, d o n o s i 

 

 

O D L U K U 

o izboru potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Sukošan 

 

 

Članak 1. 

            MARIN KERAN, bira se za potpredsjednika  Općinskog vijeća Općine Sukošan. 

 

 

Članak 2. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine 

Sukošan». 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN 

 

KLASA: 021-05/17-01/05 

URBROJ: 2198/03-1/2-17- 

Sukošan,  26. srpnja 2017. godine     

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

           Tomislav Dražić, dipl,ing. 

 

 
  

Na osnovi članka 34. Statuta Općine Sukošan ("Službeni glasnik Općine Sukošan „ broj 04/09, 02/13,03/13), 

Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2017. godine ,donijelo je 

slijedeću: 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja 

« ZLATNA LUKA SUKOŠAN » d.o.o. za 2016. godinu 

 

                                                                              Članak 1.  

Prihvaća se godišnji financijski izvještaj komunalne tvrtke «ZLATNA LUKA SUKOŠAN» d.o.o. Sukošan za 

2016. godinu. 

                                                                             Članak 2.  

Financijski izvještaj iz članka 1. ove Odluke predstavlja njen sastavni dio. 

 

KLASA: 432-01/17-01/02 

URBROJ: 2198/03-1/2-17-1 

Sukošan, 26. srpnja  2017. 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“ br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 42. Zakona o lokalnim 

porezima („Narodne novine“ br. 115/16), te članka  34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine 

Sukošan” broj 04/09, 02/13 i 03/13), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 2. sjednici održanoj 26. 

srpnja 2017. godine, donijelo je  

 

                                                                           ODLUKU 

                            O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE SUKOŠAN 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Sukošan, obveznici plaćanja, porezna 

stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim 

porezima.  

Članak 2. 

Općini Sukošan pripadaju slijedeći porezi: 

1. porez na potrošnju, 

2. porez na kuće za odmor, 

       3. porez na javne površine, 

       4. porez na nekretnine. 

Članak 3. 

     Posebnom  Odlukom Općinskog vijeća Općine Sukošan uredit će se sva pitanja  u svezi utvrđivanja i 

naplate  poreza na nekretnine  na području Općine Sukošan. 

     Odluka iz stavka 1. ovog članka donijet će se  najkasnije do 30. studenog 2017. godine  a  primjenjuje se 

od 01. siječnja 2018. godine.  

 

I. POREZ NA POTROŠNJU 

Članak 4. 

Porez na potrošnju se plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, 

specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima . 

 

Članak 5. 

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 3. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske 

usluge, a koji se nalaze području Općine Sukošan. 

Članak 6. 

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 3. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u 

ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. 

Članak 7. 

    Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% i  prihod je proračuna Općine Sukošan . 

    Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik, za razdoblje od prvog do posljednjeg dana u 

mjesecu,  iskazuje na Obrascu PP – MI - PO   do 20. u  mjesecu za prethodni  mjesec. Utvrđenu obvezu  

porezni obveznik  dužan je platiti  do posljednjeg dana u  mjesecu  za prethodni mjesec.  

   Poslove u vezi s utvrđivanjem  i naplatom  poreza na potrošnju za Općinu Sukošan 

obavlja Porezna uprava čijoj se nadležnoj Ispostavi predaje  citirani Obrazac iz stavka 3. ovog članka.      

 

II. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 

Članak 8. 

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na 

području Općine Sukošan. 
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      Vlasnikom, odnosno suvlasnikom kuće za odmor smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik, 

odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao 

nekretninu a nije pravo vlasništva uknjižio u zemljišnim knjigama. 

      Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim 

suvlasničkim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku. 

Članak 9. 

       Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu više zgrada ili stanova, u postupku 

dokazivanja statusa kuće za odmor, prebivalište poreznog obveznika mjerodavno za oporezivanje utvrđivat će 

se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno 

zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti. 

       Ako se prebivalište poreznog obveznika ne bi moglo utvrditi prema odredbi st.1. ovog članka, uzimatće 

se u obzir i slijedeća dokumentacija: potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, 

mjesto prijema poštanskih pošiljaka, mjesto podnošenja porezne prijave, izjave svjedoka, očevid i svi drugi 

raspoloživi podaci. 

Članak 10. 

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 12,00 kuna/m2 godišnje korisne površine kuće za odmor. 

Članak 11. 

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i 

prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor ne plaća se niti na 

kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu 

Općine Sukošan. 

Članak 12. 

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o 

kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu, kao i podatke o 

poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. Porez na 

kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza. 

 

III. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

 

Članak 13. 

    Porez na korištenje javnih površina plaćaju fizičke i pravne osobe koje koriste javne površine na području 

Općine Sukošan za postavljanje reklamnih panoa, svjetlećih reklama, natpisnih tabli i sl. na javnoj površini. 

   Javnim površinama u smislu ove Odluke, smatraju se zemljišta unutar građevinskog područja koja su 

sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji namijenjena općoj uporabi (ulice, igrališta, zelene površine i sl.).  

   Ukoliko se javne površine koriste  povremeno ili sezonski temeljem odluke  o zakupu javnih površina ili 

temeljem posebnog  ugovora o zakupu javnih površina, porez na korištenje javnih površina se ne naplaćuje. 

 

Članak 14. 

Na korištenje javne površine iz prethodnog članka plaća se porez, i to: 

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

  2 m2 – 500,00 kuna godišnje, 

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

   preko 2 m2 – 1.000,00 kuna godišnje , 

 -za postavljanje jednostranog  JUMBO plakata – 2.000,00 kuna godišnje, 

- za postavljanje dvostranog  JUMBO plakata -     4.000,00 kuna godišnje 

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na korištenje javnih površina 

obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Sukošan. 
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IV. POREZ NA NEKRETNINE 

Članak 15. 

Posebnom odlukom Općinskog vijeća, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima („Narodne 

novine“ br. 115/16), uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine. Odluka se će 

se donijeti do 30. studenoga 2017. godine. 

V. PROVEDBENE ODREDBE 

Članak 16. 

     Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza temeljem ove Odluke, osim 

poreza na korištenje javnih  površina i poreza na nekretnine,   u ime i za račun  Općine Sukošan  obavlja 

nadležna ispostava Porezne uprave .    

     Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz ovog članka pripada naknada u iznosu 5% ukupno naplaćenih 

prihoda. 

Članak 17. 

      

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Sukošan dostavljati zbirna izvješća o 

utvrđenim i naplaćenim porezima. 

Članak 18 

     Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu 

Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec. 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 19. 

 Odredbe o naplati, ovrsi, zastari, obnovi postupka, žalbenom postupku i druge postupovne odredbe 

propisane Općim poreznim zakonom i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i na poreze 

propisane ovom Odlukom. 

Članak 20. 

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima („Narodne 

novine“115/16) i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. dovršit će se po odredbama Zakona o 

lokalnim porezima i ove odluke. 

Članak 21. 

       Odredbe članka 2. t. 2. i članaka  8, 9,10, 11 i 12.  prestaju važiti s 1. siječnja 2018. godine. 

Članak 22. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Sukošan 

(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 11/01 i 07/07  i „Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj 03/11). 

Članak 23. 

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: 410-01/17-01/01 

UR.BROJ: 2198/03-1/2-17-1 

Sukošan, 26. srpnja 2017. godine 
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Temeljem članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba ,178/04 , 38/09 ,79/09 

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 34. Statuta Općine Sukošan  

(“Službeni glasnik Općine Sukošan ” broj:04/09,02/13 i 03/13), Općinsko vijeće Općine Sukošan, na svojoj 2. 

sjednici održanoj dana 26. srpnja 2017. godine, d o n o s i 

 

ODLUKU 

o  izmjenama i dopunama Odluke 

o komunalnim djelatnostima na području Općine Sukošan 

 

Članak 1. 

        U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Sukošan ( «Službeni glasnik Općine Sukošan 

05/09, 01/14)  u članku 4. stavku 1. dodaje se alineja 5. koja i glasi: 

 

 

 Trgovačkom društvu «Liburnija» d.o.o. Zadar: 

         - prijevoz putnika u javnom prometu. 

 

Članak 2. 

        U članku 5. stavku 1. alineje 2. i 4. se brišu. 

 

Članak 3. 

Ostale odredbe osnovne Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sukošan 

  ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 4. 

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

KLASA: 363-02/17-01/01 

URBROJ: 2198/03-1/2-17-1 

Sukošan, 26. srpnja 2017.godine  

 

 

 

                                                                                                                         PREDSJEDNIK 

                                                                                                                     Tomislav Dražić dipl.ing. 
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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 2. sjednici  održanoj 26. srpnja 2017. godine donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

 

Članak 1. 

U Odluci o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2017. godine ( „Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj 03/17) članak 3 mijenja se i glasi: 

 

Članak 2. 

Za razdoblje od  konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća  16.lipnja 2017. godine do 31.12.2017. godine 

prema  broju članova u predstavničkom tijelu Općine Sukošan političkim strankama pripadaju mjesečno 

sredstva u slijedećim iznosima: 

 

Naziv političke stranke ili liste 

grupe birača 

Broj izabranih 

vijećnika 

Iznos u kunama         

     mjesečno 

Socijaldemokratska partija – SDP            1       250,00 kuna 

Hrvatska demokratska zajednica – 

HDZ 

           8    2.050,00 kuna 

Kandidacijska lista grupe birača, 

nositelj Mojmir Torbarina 

           3      750,00 kuna 

Akcija mladih - AM 

Hrvatska narodna stranka - 

Liberalni demokrati - HNS 
 

           1      275,00 kuna 

 

Članak 3. 

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

od 16. lipnja 2017. godine. 

 

Klasa: 401-01/17-01/01 

Ur.broj:2198/03-1/1-17-2 

Sukošan, 26. srpnja 2017. godine 

                                                                                                                                  Predsjednik 

                                                                                                            Tomislav Dražić, dipl.ing. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Sukošan, Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 2. sjednici 

održanoj 26. srpnja 2017. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o imenovanju predstavnika Općine Sukošan u Lokalnu akcijsku grupu "Laura" 

 

Članak 1. 

Za predstavnika Općine Sukošan u LAG-u "Laura" imenuje se Filip Dražić, zamjenik načelnika Općine 

Sukošan 

Članak 2. 

Imenovani predstavnik preuzima sva prava i obveze propisane Statutom Lokalne akcijske grupe "Laura" 

 

Članak 3. 

Dosadašnji predstavnik Općine Sukošan u LAG-u "Laura“  Darko Smolić-Ročak prestaje obnašati tu dužnost 

s danom donošenja ove odluke. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN 

 

 

Klasa:910-01/17-01/01 

Ur.br:2198/03-1/2-17-1 

Sukošan, 26. srpnja 2017. godine 

 

     Predsjednik 

 Tomislav Dražić, dipl.ing. 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Sukošan („Službeni glasnik Općine Sukošan“, broj: 04/09, 02/13 i 

03/13.)  Općinsko vijeće Općine Sukošan  na 2. sjednici održanoj dana 26.  srpnja  2017. godine,  donosi 

 

O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 

 

Članak 1. 

Imenuje  se  Povjerenstvo  za dodjelu javnih priznanja  Sukošan u slijedećem sastavu: 

 

1. Jelena Gulan 

2. Marijana Rogoznica 

3. Josip Torbarina 

4. Ante Martinović 

5. Petra Žitko   
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Članak 2. 

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će su u «Službenom glasniku Općine 

Sukošan». 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN 

 

KLASA: 021-01/17-01/01 

URBROJ: 2198/03-1/2-17-1 

Sukošan, 26. srpnja 2017. godine     

                                                                                                            PREDSJEDNIK:  

                                                                                             Tomislav Dražić, dipl.ing 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 

broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 153/14 i 137/15) te članka 34. Statuta 

Općine Sukošan (»Službeni glasnik Općine Sukošan« broj 04/09, 02/13 i 03/13), Općinsko vijeće Općine 

Sukošan na svojoj 2. sjednici održanoj  26. srpnja 2017.godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o izradi znanstvene  monografije o Sukošanu 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se prilazi izradi znanstvene  monografije o Sukošanu. 

 

Članak 2. 

Monografija iz prethodnog članka obuhvatit će cijelo područje Općine Sukošan. 

 

Članak 3. 

Monografija će se izrađivati u suradnji s Sveučilištem u Zadru. 

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik za provođenje potrebnih radnji za realizaciju  

ovog projekta. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN 

 

 

       Predsjednik 

      Tomislav Dražič, dipl.ing. 

KLASA: 614-04/17-01/01 

URBROJ: 2198/09-1/2-17-1 

Sukošan, 26. srpnja 2017. godine 
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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 


