SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SUKOŠAN

BROJ:1

SUKOŠAN, 12. siječnja 2022. godina

GODINA : XVI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUKOŠAN
1. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva,
2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan,
3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
„Zlatna lučica“ Sukošan
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Na temelju odredbe članka 387. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj
111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 – odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09,
152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj)samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09
150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Općine Sukošan
("Službeni glasnik Općine Sukošan“ br. 04/09,02/13,03/13,01/18,09/20,01/21), Općinsko vijeće Općine
Sukošan na 6. sjednici održanoj dana 11. siječnja 2022. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva
KOTAR NET, društva s ograničenom odgovornošću
Članak 1.
U Odluci o osnivanju trgovačkog društva KOTAR NET, društva s ograničenom odgovornošću ( „Službeni
glasnik Općine Sukošan“ broj 09/21) članak 10. mijenja se i glasi:
„Temeljni kapital sastoji se od 4 (slovima: četiri) uloga, u visini iznosa temeljnog kapitala Društva iz članka
9. (slovima: devet) ove Odluke.
Ulog u nominalnom iznosu od 1.400,00 kn (slovima:tisućučetristokuna) uložen je od Općine Galovac, ulog u
nominalnom iznosu od 9.000,00 kn (slovima: devettisućakuna) uložen je od Općine Sukošan, ulog u
nominalnom iznosu od 7.600,00 kn (slovima:sedamtisućašestokuna) uložen je od Općine Sveti Filip i Jakov i
ulog u nominalnom iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisućakuna) uložen je od Općine Škabrnja.
Prije osnivanja Društva (upisa u Sudski registar), članovi Društva će kod ovlaštene financijske institucije
uplatiti u korist Društva cjelokupan iznos temeljnog kapitala.“
Članak 2.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„Temeljni kapital sastoji se od 4 (slovima: četiri) poslovna udjela.
Poslovni udio se određuje prema veličini preuzetog uloga i odgovara nominalnom iznosu preuzetog uloga
člana Društva.
Poslovni udjeli članova Društva iznose:
1.OPĆINA GALOVAC – 1.400,00 kn (slovima:tisućučetristokuna) što čini 7% (slovima: sedamposto)
temeljnog kapitala,
2.OPĆINA SUKOŠAN – 9.000,00 kn (slovima: devettisućakuna) što čini 45 % (slovima: četrdesetpetposto)
temeljnog kapitala ,
3.OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV – 7.600,00 kn (slovima:sedamtisućašestokuna) što čini 38 %
(slovima: tridesetosamposto) temeljnog kapitala , i
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4.OPĆINA ŠKABRNJA – 2.000,00 kn (slovima: dvijetisućakuna) što čini
temeljnog kapitala.

10 % (slovima: desetposto)

Poslovni udjeli uplaćeni su u cijelosti u novcu na račun Društva prilikom osnivanja, a prije upisa Društva u
Sudski Registar.
Prijenos poslovnih udjela između članova Društva je slobodan.
Za svaki prijenos poslovnog udjela osobi koja nije član Društva, potrebna je suglasnost Skupštine uz
prethodnu suglasnost svih članova Društva.“
Članak 3.
Članak 18. mijenja se i glasi:
„Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva, odnosno njihovi zakonski
zastupnici ili opunomoćenici koji predstavljaju najmanje 51% (slovima: pedesetjedanposto) temeljnog
kapitala Društva.
Odluke u Skupštini donose se kad ih prihvate predstavnici u Skupštini koji čine 51% (slovima:
pedesetjedanposto) temeljnog kapitala Društva, osim ako Zakonom o trgovačkim društvima ili Društvenim
ugovorom nije utvrđena druga kvalificirana većina.
Pri odlučivanju svaki član Društva u Skupštini raspolaže brojem glasova razmjerno visini svog poslovnog
udjela, kako je to određeno člankom 11. (slovima: jedanaest) ove Odluke. Za svakih cijelih 200,00 (dvjesto)
kuna nominalnog iznosa poslovnog udjela, članu Društva pripada pravo na jedan glas tako da:
−

Općina Galovac raspolaže s 7 (slovima: sedam) glasova,

−

Općina Sukošan raspolaže s 45 (slovima: četrdesetpet) glasova,

−

Općina Sveti Filip i Jakov s 38 (slovima: tridesetosam) glasa.

−

Općina Škabrnja s 10 (slovima: deset) glasova.“

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u“ Službenom glasniku Općine Sukošan“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Klasa: 021-05/22-01/01
Ur. broj: 2198-3-1/2-22-1
Sukošan, 11. siječnja 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Dražić,dipl.ing.
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Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine», broj 10/97,
107/07 , 94/13 ,98/19) te članka 34. Statuta Općine Sukošan ( «Službeni glasnik Općine Sukošan» br.
04/09,02/13,03/13,01/18,09/20,01/21), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 6. sjednici održanoj dana
11. siječnja 2022. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta
Dječjeg vrtića “Zlatna lučica” Sukošan
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna lučica” Sukošan, kojega je
Upravno vijeće utvrdilo na svojoj sjednici održanoj 2. prosinca 2021. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Sukošan“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

KLASA: 601-02/22-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-22-2
Sukošan, 06. siječnja 2022. godine.

PREDSJEDNIK:
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine», broj 10/97,
107/07 , 94/13, 98/19 ) te članka 34. Statuta Općine Sukošan ( «Službeni glasnik Općine Sukošan» br.
04/09,02/13, 03/13,01/18,09/20,01/21), Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 6. sjednici održanoj dana
11. siječnja 2022. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
«Zlatna lučica» Sukošan
Članak 1.
Daje se suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Zlatna
Lučica» Sukošan, kojega je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Zlatna Lučica» Sukošan, na svojoj
sjednici održanoj dana 2. prosinca 2021. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku» Općine
Sukošan“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

KLASA: 601-02/22-01/02
URBROJ: 2198/03-1/2-22-1
Sukošan, 11. siječnja 2022. 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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