SLUŢBENI GLASNNIK
OPĆINE SUKOŠAN
BROJ: 6

SUKOŠAN, 25. studenoga 2009. godina

GODINA: III

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1 Suglasnost komunalnom poduzeću “Zlatna luka Sukošan” d.o.o za nabavku komunalne čistilice,
2.Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Debeljaku i Gorici,
3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivu ulica i trgova,
4.Plan mreže dječjih vrtića u Općini Sukošan za 2009/2010. godinu,
5.Odluka o imenovanju Povjerenstva za popis birača.

Temeljem članka 34. članka Statuta Općine
Sukošan( «Službeni glasnik» Zadarske
županije, br. 05/01), Općinsko vijeće Općine
Sukošan na svojoj 4. sjednici održanoj 23.
studenoga 2009. godine, d o n o s i

-

ODLUKU
o davanju suglasnosti za nabavku
komunalne ĉistilice
Ĉlanak 1.
Komunalnom poduzeću «Zlatna luka Sukošan»
d.o.o. iz Sukošana daje se suglasnost za
nabavku kompaktne komunalne čistilice putem
financijskog leasinga.
Ĉlanak2.
Ovlašćuje se direktor komunalnog poduzeća
«Zlatna luka Sukošan» d.o.o. za provođenje
postupka javne nabave, odabir najpovoljnijeg
ponuditelja te zaključenje ugovora .
Ĉlanak 3.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUKOŠAN

KLASA: 360-01/09-01/02
URBROJ: 2198/03-1/2-09-1
Sukošan, 23. studenoga 2009. godine.
PREDSJEDNIK:
Tomislav Dražić, dipl.ing.
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima( «Narodne Novine»,
broj 91/96), članka 34. Statuta Općine Sukošan
(«Službeni glasnik Općine Sukošan» broj
04/09) i članka 8. Odluke o gospodarenju
nekretninama u vlasništvu Općine Sukošan
Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj
4.sjednici održanoj 23. studenoga
2009.
godine, donosi
ODLUKU
o prodaji graĊevinskog zemljišta putem
javnog natjeĉaja
Ĉlanak 1.
Određuje se prodaja građevinskog zemljišta u
k.o. Sukošan putem javnog natječaja i to:
- k.č.br. 5345/1 - ukupne površine 921
m2,
- k.č.br. 5345/2 - ukupne površine 918
m2,
- k.č.br. 4534/12 -ukupne površine 1.822
m2,
- k.č.br.4502/ 1 - ukupne površine 2.326
m2,

k.č.br. 5405
m2,
k.č.br.5471/5
m2,
k.č.br 5471/6
m2,
k.č.br.5559/4
m2,

- ukupne površine 1.728
- ukupne površine 871
- ukupne površine 841
- ukupne površine 1.624

Sve navedene nekretnine nalaze se u mjestu
Debeljak.
Početna cijena predmetnih nekretnina po 1m2
iznosi 52,00 kuna, a sukladno procjeni sudskog
vještaka.
Ĉlanak 2.
Određuje se prodaja građevinskog zemljišta u
k.o. Gorica putem javnog natječaja i to:
- k.č.br. 1337 - ukupne površine 1.129
m2,
- k.č.br. 1338 - ukupne površine 1.154
m2,
- k.č.br. 1282 - ukupne površine 1.333
m2,
- k.č.br.1286 ukupne površine 1.006
m2,
- k.č.br. 1289
- ukupne površine 723
m2,
- k.č.br.1341 - ukupne površine 1.359
m2,
- k.č.br 1342 - ukupne površine 1.195
m2,
- k.č.br.1317/1 - ukupne površine 707
m2,
- k.č.br.1322 – ukupne površine 871
m2.
- k.č.br.1320 ukupne površine 745
m2,
- k.č.br.1321 –
ukupne površine 796
m2.
- k.č.br.1305 ukupne površine
989m2,
- k.č.br.1309 – ukupne površine 1.000
m2.
Sve navedene nekretnine nalaze se u mjestu
Gorica, Novo naselje.
Početna cijena predmetnih nekretnina po 1m2
iznosi 39,00 kuna, a sukladno procjeni sudskog
vještaka.
Ĉlanak 3.
Javni natječaj za prodaju iz članka 1. i 2. ove
Odluke objaviti u dnevnom tisku kao i na svim
oglasnim pločama na području Općine
Sukošan.
Ĉlanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 944-01/09-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-09-1
Sukošan, 23. studenoga 2009.godine
PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl.ing.

Temeljem članka 9. Zakona o naseljima
(Narodne novine, broj: 54/88) i članka 34.
Statuta Općine Sukošan, (Sl. glasnik Općine
Sukošan broj 04/09), Općinsko vijeće Općine
Sukošan na 4. sjednici održanoj 23.studenog
2009.godine, donosi:
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o
nazivima ulica i trgova
za naselje Sukošan
Ĉlanak 1.
U Odluci o nazivima ulica i trgova za naselje
Sukošan, mijenja se i dopunjuje popis ulica i
trgova za naselje Sukošan, sljedećim nazivima:
Dosadašnji naziv:
Zlošane

Novi naziv:
Ivice Pavića

Josipa Periĉića(uĉitelja)

JosipaPeriĉića
(prosvjetitelja)

159.brigade HV

Put Gašparovića
159.brigade HV- I odvojak

159.brigadeHV – II odvojak
159.brigade HV– III odvojak
Davor Grginovića

Ante Starĉevića

Ante Starĉevića

Put Ravnila

Goleši

Goleša

Ĉlanak 2.
Popis ulica i trgova naselja Sukošan sastavni je
dio ove Odluke.
Ĉlanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Sukošan»
Klasa:015-08/09-01/01
Ur.br:2198/03-1/2-09-1
Sukošan,23. studenoga 2009. godine
PREDSJEDNIK:
Tomislavv Dražić, dipl.ing.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi ( „ Narodne
novine „ 10/97 i 107/07 ) i članka 34. Statuta
Općine Sukošan ( „ Službeni glasnik Općine
Sukošan broj 045/09 ) Općinsko vijeće
Općine Sukošan na svojoj 4. sjednici
održanoj dana 23. studenoga 2009. godine
donosi:
PLAN
mreţe djeĉjih vrtića u Općini Sukošan
Ĉlanak 1.
Polazeći od potreba i interesa roditelja
odnosno
staratelja – korisnika
usluga
predškolskog odgoja za njihovu djecu,
Općina Sukošan osnovala je
Ustanovu
dječji vrtić « Zlatna lučica « Sukošan.
Ĉlanak 2.
U pedagoškoj godini 2009/2010 u dječji
vrtić je upisan slijedeći broj djece :
Dječji vrtić „ Zlatna lučica „ u Sukošanu.
Br. upisane djece za pedagošku godinu
2009/10 - 107 Broj odgojnih skupina - 4
Maksimalni
broj
djece
koja
se
sufinanciraju - 104.Broj zaposlenih - 7 na
neodređeno vrijeme.
Ĉlanak 3.
Uz Dječji vrtić „ Zlatna lučica» u mjestu
Sukošan , na području
Općine Sukošan
djeluje i Dječji vrtić „ Zlatna lučica „ u
mjestu Debeljak a koji pohađa 30 djece u
mješovitoj vrtičkoj skupini
od 3 – 6
godina, odnosno do polaska u školu. Vrtić
ima 1 stalnu
djelatnicu i 1 djelatnicu
zaposlenu na određeno vrijeme.U naselju
Gorica program predškolskog minimuma 3
mjeseca godišnje po 2 sata dnevno organiziran
je u prostorijama Osnovne škole.
Ĉlanak 4.
Boravak djece u oba vrtića participiraju
Općina Sukošan i roditelji
dok se iz
proračuna Općine Sukošan sufinanciraju
plaće djelatnika kao i potrebna oprema
prema zahtjevima . Program predškolskog
odgoja u Gorici financira Općina Sukošan.
Ĉlanak 5.
Ovaj Plan mreže dječjih vrtića na
području Općine Sukošan ne sprječava
osnivanje dječjih vrtića od strane drugih
zakonom ovlaštenih osnivača.
Ĉlanak 6.
Plan mreže objavljuje se u
„
Službenom glasniku Općine Sukošan „ a
sukladno zakonu isti s dostavlja Zadarskoj
županiji radi utvrđivanja
i usklađivanja
Plana mreže
predškolskih ustanova
za
područje Zadarske županije.
Klasa: 021-05/09-01/01
Ur.broj: 2198/03-1/1-09-1
Sukošan , 23. studenoga 2009. godine
Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.

Temeljem članka 34. Zakona o popisima
birača («Narodne novine» br. 19/07) i članka
34. Statuta Općine Sukošan ( «Službeni
glasnik Općine Sukošan» broj 04/09 ),
Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 4.
sjednici održanoj 23. studenoga 2009. godine
d o n o s i:
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za popis biraĉa
Ĉlanak 1.
U Povjerenstvo za popis birača imenuju se:
1. Tomislav Dražić - predsjednik
2. Nenad Marinović - član
3. Ante Bučić - član
1. Ante Ikić - zamjenik predsjednika
2. Neven Torbarina - zamjenik člana
3. Vinko Števanja – zamjenik člana
4.
Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Sukošan».
Klasa: 013-03/09-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-09-1
Sukošan, 23. studenoga 2009.godine
Predsjednik:
Tomislav Dražić, dipl.ing.
Predsjednik

