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Na temelju ĉlanka 41. Statuta Općine Sukošan,
(“Službeni glasnik” Zadarske županije,broj 5/01.),
Općinsko poglavarstvo Općine Sukošan na svojoj.18.
sjednici održanoj dana 30. listopada 2008.godine, d o n
osi
ODLUKU O POPISU
NERAZVRSTANIH CESTA NA
PODRUĈJU OPĆINE SUKOŠAN

Na temelju ĉlanka 105. st.1. Zakona o proraĉunu (
«Narodne novine» broj 96/03 ), ĉlanka 10. toĉka 5.
Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i
podruĉne regionalne samouprave ( «Narodne novine»
broj 55/04 ) i ĉlanka 25. Statuta Općine Sukošan
(«Službeni glasnik» Zadarske županije, broj 5/01),
Općinsko Vijeće Općine Sukošan na svojoj 27. sjednici
održanoj dana 03. studenoga 2008. godine, d o n o s i

Ĉlanak 1.
ODLUKU
O KREDITNOM ZADUŢENJU

UtvrĊuje se Popis nerazvrstanih cesta na podruĉju
Općine Sukošan
Nazivi, oznake i vrste nerazvrstanih cesta nalaze
se u tabeli koja je prilog i sastavni
dio ove Odluke.
Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom glasniku
Općine Sukošan“.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE
SUKOŠAN

Ĉlanak 1.
Donosi se Odluka o kreditnom zaduženju Općine
Sukošan za slijedeću investiciju:


Financiranje kupnje nekretnina
«Sukošanka» Sukošan u steĉaju..

od

PZ

Za pribavljanje financijskog kredita proveden je
postupak javne nabave putem otvorenog postupka
nabave koje je objavljeno 17.09. 2008. godine u
«Narodnim novinama» u Oglasniku javne nabave po
brojem . N-02-V-133154-160908
Ĉlanak 2.
Visina kreditnog zaduženja za
investicije iz toĉke 1. ove Odluke iznosi

financiranje

Klasa: 011-01/08-01/01
Ur.broj: 2193/03-1/3--08-1
Sukošan, 30. listopada 2008. godine

2.650.000,00 kuna
( slovima: dvamilijunašestopedesettisućakuna )
. Kredit će se realizirati kod izabrane poslovne banke:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB, Podruţnica
Zadar.

PREDSJEDNIK
Ante Martinac

Ĉlanak 3.
Rok otplate kredita je 15 ( petnaest ) godina
ukljuĉujući grace period od 1 ( jedne ) godine. Naĉin
otplate kredita – u tromjeseĉnim obrocima . Efektivna
kamatna stopa 7,81 %.godišnje. Jednokratna naknada
banci iznosi 0,50% odobrenog iznosa kredita.
Ĉlanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Sukošan .
KLASA: 403-01/08-01/04
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URBROJ: 2198/03-1/2-08-1
Sukošan, 03. studenoga 2008. godine
Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.
Na temelju ĉlanka 105. st.1. Zakona o proraĉunu (
«Narodne novine» broj 96/03 ), ĉlanka 10. toĉka 4.
Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i
podruĉne regionalne samouprave ( «Narodne novine»
broj 55/04 ) i ĉlanka 25. Statuta Općine Sukošan
(«Službeni glasnik» Zadarske županije, broj 5/01),
Općinsko Vijeće Općine Sukošan na svojoj 27. sjednici
održanoj dana 03. studenoga 2008. godine, d o n o s i

Na temelju ĉlanka 105. st.1. Zakona o proraĉunu (
«Narodne novine» broj 96/03 ), ĉlanka 10. toĉka 4.
Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i
podruĉne regionalne samouprave ( «Narodne novine»
broj 55/04 ) i ĉlanka 25. Statuta Općine Sukošan
(«Službeni glasnik» Zadarske županije, broj 5/01),
Općinsko Vijeće Općine Sukošan na svojoj 27. sjednici
održanoj dana 03. studenoga 2008. godine, d o n o s i

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU INVESTICIJE
ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG
PLANA
Ĉlanak 1.
Donosi se Odluka o prihvaćanju investicije – kupnja
nekretnina od PZ «Sukošanka» Sukošan u steĉaju.
Investicija iz prethodnog stavka definirana je javnim
nadmetanjem objavljenim u «Narodnim novinama» u
Oglasniku javne nabave po brojem : N-02-V-133154160908.

Ĉlanak 1.
Sredstva za investiciju - otkup nekretnina od PZ
“Sukošanka” Sukošan u steĉaju
osiguravaju se
kreditnim zaduženjem kod poslovne banke izabrane u
postupku javne nabave odnosno u stavci proraĉuna
"Primljeni zajmovi od banaka".

Ĉlanak 2.
Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Sukošan»

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

KLASA: 403-01/08-01/03
URBROJ: 2198/03-1/2-08-1
Sukošan, 03. studenoga 2008. godine

KLASA: 403-01/08-01/05
UR. BROJ: 2198/03-1/2-08-1
Sukošan, 03. studenoga 2008. god.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUKOŠAN

Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.

Predsjednik:
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju ĉlanka 25. Statuta Općine Sukošan
(«Službeni glasnik» Zadarske županije, broj 5/01),
Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 27.sjednici
održanoj dana 03. studenoga 2008.godine,
donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Drţavnog ureda za reviziju o
obavljenom uvidu u proraĉun i financijske izvještaje
Općine Sukošan za 2007. godinu
1.

2.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za
reviziju o obavljenom uvidu u proraĉun i
financijske izvještaje Općine Sukošan za
2007. godinu
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Sukošan».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUKOŠAN

Klasa: 041-01/08-01/01
Ur.br: 2198-03-1/2-08-2
Sukošan, 03. studenoga 2008. godine

PREDSJEDNIK:
Tomislav Dražić,dipl.ing.

Temeljem ĉlanka 6. Zakona o proraĉunu («Narodne
novine» broj 96/03), te ĉlanka 25. Statuta Općine
Sukošan, Općinsko vijeće Općine Sukošan na 27.
sjednici, održanoj 03. studenoga 2008. godine , d o n o s
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proraĉuna Općine
Sukošan za 2008. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom odreĊuje se naĉin izvršavanja
Proraĉuna Općine Sukošan za 2008. godinu (u daljnjem
tekstu: Proraĉun), upravljanje prihodima i izdacima
Proraĉuna, upravljanje imovinom i dugovima, te prava i
obveze korisnika proraĉunskih sredstava.
Ĉlanak 2.
Opći se dio Proraĉuna sastoji od Bilance
prihoda i izdataka te Raĉuna financiranja, a Posebni dio
sadrži raspored rashoda prema organizacijskoj,
programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i
proraĉunskim korisnicima.
Ĉlanak 3.
Sredstva
Proraĉuna
osiguravaju
se
proraĉunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici)
koji su u Posebnom dijelu proraĉuna odreĊeni za
nositelje sredstava po pojedinim stavkama.
Korisnici smiju proraĉunska sredstva koristiti
samo za namjene koje su odreĊene Proraĉunom i to do
visine utvrĊene u njegovom
Tomislav
Posebnom
Dražić,dijelu.
dipl.ing.
Ĉlanak 4.
Korisnici koriste sredstva Proraĉuna u skladu
sa svojim financijskim planom a po dinamici utvrĊenoj
mjeseĉnim planovima.
Ĉlanak 5.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga
može se obavljati u skladu s Zakonom o javnoj nabavi
(«Narodne novine», broj 110/07).
Ĉlanak 6.
Proraĉun se izvršava na temelju tromjeseĉnih i
mjeseĉnih planova za izvršavanje Proraĉuna , u skladu s
njegovim likvidnim mogućnostima.
Ĉlanak 7.
O korištenju sredstava Tekuće rezerve
Proraĉuna odluĉuje Poglavarstvo Općine u cijelosti.
Ĉlanak 8.
Ostvareni prihodi od prodaje dugotrajne
imovne koristiti će se za pokriće izdatka tekuće godine.
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Ĉlanak 9.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa,
poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva i
povećanje sredstava, ili se osnuje novi korisnik,
sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuće
proraĉunske rezerve.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa,
smanji djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva
smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena
sredstva za njegove troškove prenose se u Tekuću
proraĉunsku rezervu ili na korisnika koji preuzima
njegove poslove.
Ĉlanak 10.
Iznimno se izdatci koji nisu previĊeni
mjeseĉnim planom izvršavanja Proraĉuna ili izdatci koji
zahtijevaju prekoraĉenje pojedinih stavaka u
mjeseĉnom planu izvršavanja Proraĉuna (u daljnjem
tekstu: nepredviĊeni izdatci) mogu podmiriti uz
suglasnost Poglavarstva.
Korisnici smiju, prema odluci Poglavarstva,
obavljati preraspodjelu samo neutrošenih sredstava koja
su planirana u Posebnom dijelu Proraĉuna.
Ĉlanak 11.
Općinski naĉelnik kao nositelj izvršne vlasti
jedinice lokalne samouprave i uprave može ulaziti u
financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja, te
plasiranja sredstava u obliku depozita u skladu sa
Zakonom o proraĉunu.
Ĉlanak 12.
Ovlašćuje se poglavarstvo da može uzeti
dugoroĉni zajam na domaćem tržištu novca i
kapitala do ukupne svote od 2.650.000,00 kuna koja je
iskazana u Raĉunu financiranja Proraĉuna.
Ĉlanak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a biti će objavljenja u «Službenom glasniku Općine
Sukošan» i primjenjivati će se od 1. sijeĉnja 2008.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUKOŠAN

Klasa : 400-05/08-01/ 01
URBROJ: 2198/03-1/2-08-2
Sukošan,.03. studenoga 2008. godine

Predsjednik
Tomislav Dražić,dipl.ing
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«Sluţbeni glasnik Općine Sukošan»-Službeno glasilo Općine Sukošan
Izdavaĉ: Općina Sukošan
Urednik: Zdenka Banović, dipl.iur. proĉelnica JUO Općine Sukošan
Telefon 023/393-250, 023/393-282
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