SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SUKOŠAN

BROJ:4

SUKOŠAN, 19. svibnja 2020. godina

GODINA : XIV

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUKOŠAN
1. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste…………………………………………..
2. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra – nerazvrstane ceste………………………………
3. Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica za gospodarstvo u svrhu pomoći
lokalnom gospodarstvu za vrijeme epidemije bolesti COVID-19…………………………
4. Odluka o dopuni Odluke o naknadi za razvoj………………………………………………
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Temeljem članka 62. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,
110/18,32/20), članka 131. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14,110/19) i članka 34. Statuta Općine Sukošan („Službeni glasnik Općine Sukošan
04/09,2/13,03/13,01/18), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 25. sjednici održanoj dana 18.svibnja
2020. godine, donosi
ODLUKU
proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javno dobro u općoj uporabi

1. Ovom Odlukom proglašava se status nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj
uporabi u neotuđivom vlasništvu OPĆINE SUKOŠAN, na nekretnini označenoj kao k.č. 6868/2, k.o.
Sukošan, pod nazivom ČUKARICA PUT.
2. Temeljem ove Odluke na nekretnini iz članka 1. ove Odluke provest će se upis
statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Zadru,
Zemljišno knjižnog odjela , za k.o. Sukošan, kao javno dobro u općoj uporabi –
nerazvrstana cesta, u neotuđivom vlasništvu OPĆINE SUKOŠAN.
3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
KLASA: 947-01/20-01/01
URBROJ:2198/03-1/2-20-1
Sukošan, 18. svibnja 2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 83/11, 22/13 i 54/13,
92/14,110/19) , članka 62. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka
34. Statuta Općine Sukošan („Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj 04/09,02/13 , 03/13,01/18) Općinsko
vijeće Općine Sukošan na svojoj 25. sjednici održanoj dana 18.svibnja 2020. godine , donijelo je
ODLUKU
o ukidanju statusa općeg dobra – nerazvrstane ceste
1. Ukida se status opće dobro – nerazvrstana cesta za dio nekretnine oznake k.č. 6913 , k.o. Sukošan,
površine 60 m2, upisane u zk.ul. 5877, jer je trajno prestala potreba za korištenjem toga dijela
nerazvrstane ceste.
2. Dio nekretnine oznake k.č. 6913 , k.o. Sukošan, površine 60 m2, označena je točkama A-B-C-D na
Skici prijedloga izdvajanja parcele za gradnju trafostanice izrađenoj 11.05.2020. godine, od
ovlaštenog inženjera geodezije Josipa Pavičića, dipl.ing.geod.
3. Skica prijedloga izdvajanja parcele za gradnju trafostanice na dijelu k.č. 6913 , k.o. Sukošan,
sastavni je dio ove Odluke.
4. Nalaže se Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru brisanje statusa OPĆE DOBRO –
NERAZVRSTANA CESTA za dio nekretnine k.č. 6913, k,o, Sukošan, u površini od 60 m2, uz
istovremenu uknjižbu prava vlasništva Općine Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan,
OIB: 05968747240, za cijelo.
5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.

KLASA: 947-01/20-01/02
URBROJ: 2198/03-1/2-20-1
Sukošan, 18. svibnja 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 35. st. 1. toč. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br.
33/01,60/01, 129/05, 36/09, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19) i članka 95. st. 2.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18, 110/18 - Odluka USRH i 32/20), a u vezi s
Odlukom o nastupanju posebnih okolnosti ministra graditeljstva i prostornoga uređenja, KLASA: 804-08/2001/1 URBROJ: 531-01-20-1 od 20. ožujka 2020.godine, Općinsko vijeće Općine Sukošan, na 25. sjednici
održanoj 18.svibnja 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo u svrhu pomoći lokalnom
gospodarstvu za vrijeme epidemije bolesti COVID-19
Članak 1.
Vlasnici poslovnih prostora (poslovne djelatnosti trgovina i ugostiteljstvo) na području Općine Sukošan koji
su, temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, privremeno potpuno obustavili obavljanje
djelatnosti oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor u iznosu od 100% za jedan kvartal
2020. godine.
Članak 2.
Vlasnici poslovnih prostora (poslovne djelatnosti trgovina i ugostiteljstvo) na području Općine Sukošan koji
, temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, nisu u obvezi obustaviti obavljanje poslovne
djelatnosti oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade u iznosu od 50% za jedan kvartal 2020. godine.
Članak 3.
Poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost u poslovnim prostorima i na zemljištu u vlasništvu Općine
Sukošan, a koji su temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavili obavljanje poslovne
djelatnosti, oslobađaju se plaćanja zakupnine u iznosu od 100% za jedan kvartal 2020. godine.
Članak 4.
Poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost u poslovnim prostorima i na zemljištu u vlasništvu Općine
Sukošan koji nisu u obvezi obustaviti obavljanje poslovne djelatnosti temeljem odluka Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske, oslobađaju se obveze plaćanja zakupnine u iznosu od 50% za jedan kvartal 2020. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“ .
KLASA: 021-05/20-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-20-1
Sukošan 18. svibnja 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 52. stavak (1) Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br.
153/09,90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17), te članka 34. Statuta Općine Sukošan (Službeni
glasnik Općine Sukošan br. 04/09,02/13,03/13,01/18 ), Općinsko vijeće Općine Sukošan na . sjednici održanoj
dana 18. svibnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o naknadi za razvoj

I.
U Odluci o naknadi za razvoj ( „Službeni glasnik Općine Sukošan broj 02/2010) u članku II. dodaje se stavak
3. i 4 koji glase:
„ U cilju poticanja poljoprivredne proizvodnje ( proizvodnje hrane ) od obveze plaćanja naknade za razvoj iz
stavka 1. ovoga članka oslobađaju se vlasnici zemljišta u građevinskom dijelu Općine Sukošan ( u izgrađenom
i neizgrađenom dijelu) na kojima postoji vodovodni priključak a nije izgrađena građevina .
Prethodni stavak ovoga članka prestaje se primjenjivati u trenutku kada vlasnik zemljišta koji je oslobođen
plaćanja naknade za razvoj ishodi pravomoćnu građevinsku dozvolu za gradnju na predmetnom zemljištu.“

II.
Ostale odredbe Odluke o naknadi za razvoj ostaju nepromijenjene
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.

Klasa: 403-02/20-01/01
Ur.br: 2198/03-1/2-20-1
Sukošan, 18. svibnja 2020. 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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