SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SUKOŠAN

BROJ: 6

SUKOŠAN, 22. srpnja 2021. godina

GODINA : XV
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3.Odluka o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća……………………..
4.Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja………………………………………………
5.Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju povjerenstva za odlučivanje o iznimnom odobravanju izvođenja
građevinskih radova u periodu zabrane………………………………………………………………………….

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SUKOŠAN
1.Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Sukošan……………………………………
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Na osnovi članka 34. Statuta Općine Sukošan ("Službeni glasnik Općine Sukošan „ broj 04/09,
02/13,03/13,01/18 i 09/20), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 2.sjednici održanoj dana
21.srpnja 2021. godine ,donijelo je slijedeću:

ODLUKU
o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja
« ZLATNA LUKA SUKOŠAN » d.o.o. za 2020. godinu
Članak 1.
Prihvaća se godišnji financijski izvještaj komunalne tvrtke «Zlatna luka Sukošan» d.o.o. Sukošan za
2020. godinu.
Članak 2.
Financijski izvještaj iz članka 1. ove Odluke predstavlja njen sastavni dio.

KLASA: 400-05/21-01/02
URBROJ: 2198/03-1/2-21-2
Sukošan, 21. srpnja 2021. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na osnovi članka 34. Statuta Općine Sukošan ("Službeni glasnik Općine Sukošan „ broj 04/09,
02/13,03/13,01/18 i 09/20), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 2.sjednici održanoj dana
21.srpnja 2021. godine ,donijelo je slijedeću:

ODLUKU
o uporabi dobitka
« ZLATNA LUKA SUKOŠAN » d.o.o. za 2020. godinu
Sukladno važećim propisima i temeljem usvojenih financijskih izvješća 2020. godine donosi
odluku da se ostvareni dobitak 1.354,00 kn rasporedi na zadržanu dobit.

KLASA: 400-05/21-01/02
URBROJ: 2198/03-1/2-21-3
Sukošan, 21. srpnja 2021. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
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.04/09.02/3,03/13,01/18,09/20 ) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 2.
sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za razdoblje od 01. siječnja do 31.
prosinca 2021. godine
Članak 1.
U Odluci o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za razdoblje od 01. siječnja do 31.
prosinca 2021. godine ( „Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj 01/21) članak 3 mijenja se i glasi:
Članak 2.
Za razdoblje od konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća od 10.lipnja 2021. godine do 31.12.2021.
godine prema broju članova u predstavničkom tijelu Općine Sukošan političkim strankama pripadaju
mjesečno sredstva u slijedećim iznosima:
Naziv političke stranke ili liste
grupe birača
Socijaldemokratska partija – SDP
Akcija mladih - AM
Hrvatska seljačka stranka –HSS
Centar

Broj izabranih
vijećnika
1

Iznos u kunama
mjesečno
250,00 kuna

Hrvatska demokratska zajednica –
HDZ

8

2.075,00 kuna

Kandidacijska lista grupe birača,
nositelj Mojmir Torbarina

2

500,00 kuna

1

250,00 kuna

1

250,00 kuna

Hrvatska narodna stranka - Liberalni
demokrati – HNS
Domovinski pokret – DP
Most

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u“ Službenom glasniku Općine Sukošan“ a primjenjuje se
od 10. lipnja 2021. godine.
Klasa: 401-01/21-01/01
Ur.broj:2198/03-1/1-21-2

Sukošan, 21. srpnja 2021. godine
Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 31. stavak 2. i 3. i članka 31a. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj )
samoupravi ( „Narodne novine“ broj, 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12,19/13,137/15,123/17,98/19,144/20 ) te članka 34. Statuta Općine Sukošan («Službeni glasnik
Općine Sukošan broj 04/09,02/13,03/13,01/18,09/20), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 2.
sjednici održanoj dana 21.srpnja 2021. godine, d o n o s i

ODLUKU
o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se visina naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih
tijela Općinskog vijeća Općine Sukošan.
Sredstva za naknade iz prethodnog stavka osiguravaju se u Proračunu Općine Sukošan.
Članak 2.
Pravo na naknadu iz članka 1.ove odluke ostvaruje se u neto iznosu kako slijedi:
1) Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Općinskog vijeća Općine Sukošan
pripada naknada za njihov rad u iznosu od 300,00 kuna, po svakoj održanoj sjednici na kojoj su bili
nazočni.
2.) Predsjedniku i članovima stalnih radnih tijela koja su imenovana posebnom odukom
Općinskog vijeća , pripada naknada za njihov rad u visini od 200,00 kuna po sjednici radnog tijela na
kojoj su bili nazočni. Pravo na naknadu imaju članovi radnih tijela koji iz Proračuna Općine
Sukošan ne primaju plaću ili neku drugu vrstu naknade za svoj rad, izuzevši vijećničke naknade.
Ukupna godišnja neto naknada po članu Općinskog vijeća i radnih tijela ne smije iznositi više od
6.000,00 kuna godišnje.
Članak 3.
Član Općinskog vijeća i stalnog radnog tijela koji opravdano ili neopravdano ne nazoči sjednici
nema pravo na naknadu.
Članak 4.
Isplata novčane naknade za obavljanje vijećničke dužnosti i dužnosti člana stalnog radnog tijela
utvrđuje se temeljem evidencija o održanim sjednicama . Evidenciju nazočnosti na sjednicama
Općinskog vijeća vodi zapisničar a na sjednicama stalnih radnih tijela predsjednik toga tijela.
Članak 5.
Za vrijeme obavljanja njihovih dužnosti izvan područja Općine Sukošan, na temelju posebnog
naloga predsjednika Općinskog vijeća , vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća
pripadaju troškovi i dnevnica.
Članak 6.
Visina dnevnice i troškova iz članka 8. ove Odluke određuje se sukladno propisima o visini
dnevnice i troškovima za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu.
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Članak 7.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se
jednako na muški i ženski spol.
Članak 8.
Danom stupanja ove Odluke na snagu, prestaje važiti Odluka o određivanju naknada
vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Sukošan“ 02/16).
Članak 9.
Ova Odluka će se objaviti u „ Službenom glasniku Općine Sukošan“, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Klasa: 021-05/21-01/08
UR.BROJ: 2198/03-1/2-21-1
Sukošan, 21. srpnja 2021. godine

Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.

6

Na temelju članka 34. Statuta Općine Sukošan („Službeni glasnik Općine Sukošan“, broj: 04/09,
02/13, 03/13.01/18,09/20) Općinsko vijeće Općine Sukošan na 2. sjednici održanoj dana 21. srpnja
2021. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Sukošan u slijedećem sastavu:
1. Stipana Banić,
2. Marijana Rogoznica,
3. Milan Ročak,
4. Ante Martinović,
5. Mario Aralica.
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: 021-01/21-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-21-1
Sukošan, 21. srpnja 2021. godine

PREDSJEDNIK:
Tomislav Dražić, dipl.ing

7

Na temelju članka 34. Statuta Općine Sukošan (»Službeni glasnik Općine Sukošan «, broj 04/09,
02/13, 03/13, 01/18,09/20,01/21 ) Općinsko vijeće Općine Sukošan, na svojoj 2. sjednici koja je
održana 21.srpnja 2021.godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o o imenovanju povjerenstva za odlučivanje o iznimnom odobravanju
izvođenja građevinskih radova u periodu zabrane
Članak 1.
U točki 1. Odluke o imenovanju povjerenstva za odlučivanje o iznimnom odobravanju izvođenja
građevinskih radova u periodu zabrane (Službeni glasnik Općine Sukošan broj 10/20) mijenjaju se
izmjenjivi članovi Povjerenstva pod točkom 3. koja glasi:
Izmjenjivi članovi ( ovisno o području za koje se traži odobrenje gradnje)
 Nino Keran, predsjednik MO Sukošan,
 Marin Pavić, predsjednik MO Debeljak,
 Milenko Banić, predsjednik MO Gorica,
 Ivica Števanja – predsjednik MO Glavica.
Članak 2.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 360-01/21-01/04
URBROJ: 2198/03-1/2-21-1
Sukošan, 21.srpnja 2021. godine

PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Temeljem članka 21. stavak 1. i 2. i članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne
novine« broj 82/15) i članka 34. Općine Sukošan (»Službeni glasnik Općine Sukošan« broj 04/09,
02/ 13, 03/13,01/18,09/20,01/21), načelnik Općine Sukošan, dana 22. srpnja 2021. godine, donosi:
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju
Stožera civilne zaštite Općine Sukošan
Članak 1.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za provođenje mjera
i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Članak 2.
Za članove Stožera civilne zaštite Općine Sukošan imenuju se:
1.FILIP DRAŽIĆ, načelnik Stožera
2.NIKOLA MILOŠEVIĆ, predsjednik TZ Općine Sukošan, zamjenik načelnika
3.MILAN ROČAK, predsjednik DVD-a Sukošan, član
4.ŠIME LISICA, predstavnik Hrvatskog crvenog križa, član
5.SANDRA USKOK, predstavnik PU Zadarske, član
6.MIROSLAV ANDRIĆ, predstavnik Službe civilne zaštite Zadar, član
7.MAKSIMILJAN BABIĆ, predstavnik HGSS Stanica Zadar, član
Članak 3.
Stožer civilne zaštite Općine Sukošan obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu
informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan
djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite,
obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenja odluke o prestanku provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Članak 4
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Općine Sukošan«.

Klasa: 810-01/21-01/03
Ur. broj: 2198/03-01/1-21-1
Sukošan, 13. srpnja 2021.godine

Načelnik
Ante Martinac
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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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