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Na temelju članka 34. Statuta Općine Sukošan ,
Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 10. sjednici
održanoj dana 07. lipnja 2010.godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o financijskom poslovanju
«Zlatna luka» d.o.o. Sukošan
za 2009. godinu

Temeljem članka 10. i 21. Zakona o pomorskom dobru
i morskim lukama N.N. broj158/03,141/06 i 38/09 ) te
članka 34. Statuta Općine Sukošan ( «Službeni glasnik
Općine Sukošan , br. 04/09), Općinsko vijeće Općine
Sukošan na svojoj 10. sjednici održanoj 07. lipnja 2010.
godine, d o n o s i
Z A K LJ U Ĉ A K
Ĉlanak 1.

1.

2.
3.

Prihvaća se Izvješće o financijskom
poslovanju «Zlatna luka» d.o.o. Sukošan za
2009. godinu.
Izvješće iz točke 1. ove odluke predstavlja
njen sastavni dio.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Sukošan»

U svrhu boljeg održavanja morskih plaža na području
Općine Sukošan traži se od Zadarske županije da,
sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim
lukama, upravljanje i održavanje odnosno
koncesioniranje za morske plaže na kopnenom dijelu
Općine Sukošan
( izuzev plaže koju koristi Marina Dalmacija ) a koje
na dan 1. siječnja 2010. godine nisu koncesionirane,
povjeri Općini Sukošan i to na najdulje dopušteni
zakonski rok.

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE SUKOŠAN
Ĉlanak 2.
Klasa: 021-01/10-01/03
Ur.br: 2198-03-1/2-10-1
Sukošan, 07. lipnja 2010. godine

PREDSJEDNIK:
Tomislav Dražić, dipl.ing.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE SUKOŠAN
KLASA: 342-01/09-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-10-1
Sukošan,
Tomislav
07. lipnja
Dražić,dipl.ing
2010. godine.
PREDSJEDNIK:
TomislavDražić,dipl.ing.

Temeljem članka 3. i 6. stavka 2. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.) i članka 34.
Statuta Općine Sukošan (Službeni
glasnik Općine Sukošan broj 04/09.) Općinsko vijeće
Općine Sukošan na svojoj 10 sjednici održanoj 07.
lipnja 2010.godine , donijelo je
ODLUKU
o pravima duţnosnika izvršnog tijela Općine
Sukošan
Ĉlanak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se prava iz rada dužnosnicima
izvršnog tijela Općine Sukošan: općinskom načelniku i
zamjeniku općinskog načelnika kao i naknada
zamjeniku općinskog načelnika koji ovu dužnost
obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.

.

Ĉlanak 2.
Plaću dužnosnika iz članka 1. ove odluke koji dužnost
obavljaju profesionalno čini
umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu
radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Osnovica za obračun plaće iz prethodnog stavka
utvrđuje se u visini osnovice za
izračun plaće državnih dužnosnika.
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Ĉlanak 3.
Dužnosnicima iz članka 1. ove odluke koji dužnost
obavljaju profesionalno utvrđuju
se sljedeći koeficijent za obračun plaće:
1. Općinski načelnik - 2,50
2. Zamjenik općinskog načelnika- 2,10
Zamjeniku općinskog načelnika koji tu dužnost obavlja
bez zasnivanja radnog odnosa
utvrđuje se naknada za rad u visini od 50% umnoška
koeficijenta za obračun plaće zamjenika
načelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice
za izračun plaće iz članka 2.
ove odluke.
Ĉlanak 4.
Dužnosnici koji su na profesionalnom radu u izvršnom
tijelu općine imaju pravo i na naknadu
plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, plaćenog
dopusta, za vrijeme odsutnosti zbog bolovanja, te na
naknadu za ostala materijalna prava pod uvjetom i u
visini koju svojim aktom za službenike i namještenike u
upravnom tijelu utvrdi Općinsko vijeće Općine
Sukošan.
Ĉlanak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom
glasniku Općine Sukošan.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
Klasa: 023-05/10-01/08
Ur.broj: 2198/03-1/2-10-1
Sukošan, 07.lipnja 2010.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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«Sluţbeni glasnik Općine Sukošan»-Službeno glasilo Općine Sukošan
Izdavač: Općina Sukošan
Urednik: Zdenka Banović, dipl.iur. pročelnica JUO Općine Sukošan
Telefon 023/393-250, 023/393-282
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