ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 26. srpnja 2017. godine, s početkom u 20,30 sati u
općinskoj vijećnici u Domu mladeži Sukošan.
NAZOČNI: Mojmir Torbarina, Marin Keran, Stipana Banić, Šime Dijan, Tomislav Dražić, Josip
Torbarina, Tony Šime Gašparović, Vilson Dević, Marin Ninčević, Marijana Rogoznica, Ante Martinović,
Denis Protić i Petra Žitko.
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac, zamjenik općinskog načelnika Općine
Sukošan Filip Dražić i direktorica komunalnog društva „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Katarina Bebek.
Budući vijećnik Denis Protić nije bio prisutan na konstituirajućoj sjednici Predsjednik OV
Tomislav Dražić čita tekst prisege,
«Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Sukošan obavljati savjesno i
odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Sukošan te da
ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Sukošan.»
Predsjednik OV zatim proziva vijećnika Denisa Protića, koji ustaje i izgovara riječ «Prisežem» nakon čega
pristupa do Predsjednika i potpisuje tekst prisege.
Predsjednik vijeća predlaže slijedeći:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DNEVNI RED
Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća,
Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća,
Godišnji financijski izvještaj tvrtke „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za 2016. godinu,
Odluka o lokalnim porezima Općine Sukošan,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje
političkih stranaka,
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Sukošan u Lokalnu akcijsku grupu „Laura“
Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja,
Odluka o izradi znanstvene monografije o Sukošanu,
Razno.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen (13 glasova).
Ad.1
Zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen (13 glasova).
Ad.2.
Temeljem čl. 14. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sukošan Povjerenstvo za izbor i imenovanje za
drugog potpredsjednika OV predlaže Marina Kerana, prijedlog je potpisalo i 5 članova OV.
Vijećnik Mojmir Torbarina moli da se izvrši grafološko ispitivanje kako bi se utvrdilo dali su potpisi
vijećnika pravovaljani ili da se izjasne vijećnici koji su potpisali prijedlog.
Petorica vijećnika koji su potpisali prijedlog potvrđuju da su njihovi potpisi pravovaljani.
Predsjednik daje prijedlog na glasanje te utvrđuje da je isti usvojen sa 9 glasova,4 vijećnika bila su protiv.
Ad.3.
Direktorica komunalnog društva Zlatne luke Sukošan d.o.o. Katarina Bebek podnosi Financijsko izvješće
za 2016.g s posebnim naglaskom na račun dobiti i gubitka i zaključuje da je 2016. g okončana pozitivno,
odnosno s dobitkom od ukupno 148.775,00 kn. Ukupni prihodi iznose 3.971.940,00 kn dok su ukupni
rashodi 3.774.942,00 kn, porez na dobit iznosi 48.223,00 kn. Istaknula je i to da je Bilanca na dan
31.12.2016g. iznosila 2.021.307,00 kn.
Nakon iscrpne analize i obrazlaganja direktorice za riječ se javio vijećnik Ante Martinović kojeg zanima na
što se odnosi stavka „Ostali vanjski troškovi“, na što direktorica odgovara da se navedena stavka odnosi na
troškove usluge materijala (oblutke, pržina, škalja, gorivo …). Vijećnik Ante Martinović također pita
direktoricu dali bi bilo svrsishodnije da se iznos od 48.223,00 kn u nešto uložio umjesto da se njime platio

porez na dobit. Direktorica Katarina Bebek je mišljena da je uvijek bolje da se u nešto uloži ukoliko se ima
sredstava.
Predsjednik OV daje riječ vijećniku Mojmiru Torbarini koji navodi da je 2016.g. odbijen zahtjev za
koncesiju komunalnom društvu za upravljanjem obalnim područjem od strane Zadarske skupštine. Razlog
je bio da Općina Sukošan nije sposobna integralno upravljati obalnim područjem. Mišljenja je da se
komunalno društvo trebalo djelovati sinergijom izvršne vlasti, Općinskog vijeća i ostalih aktera da se
koncesija ishoduje te bi time komunalno poduzeće ostvarilo veću dobit od naplate parkinga i vezova u
moru. Načelnik Ante Martinac ističe da Općina Sukošan nije dobila odbijenicu zbog nesposobnosti
gospodarenja obalnim područjem. Općina Sukošan je tražila da se na nju prenesu ovlasti da može
raspisati natječaj za koncesiju nad obalnim područjem međutim, rečeno je da Ured za turizam i prostorno
uređenje koji se bavi sa pripremom dokumentacije za koncesije mora raspisati natječaj. Komunalno
poduzeće se javilo na natječaj ali treba čekati da navedena točka dođe na dnevni red Zadarske skupštine.
Vijećnica Petra Žitko pita dali se stavka „ostali najmovi“ odnosi na spuštanje brodica na što direktorica
odgovara da se usluga spuštanja brodica nije vršila u 2016.g. jer nije ishodovana koncesija.
Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima čija je „Riva“ i tko njome upravlja, budući su od 2013-2015.g.
objavljivani članci da će Zadarska županija 80% sponzorirati „Rivu“, premda su je izgradili porezni
obveznici Općine Sukošan. Načelnik Ante Martinac odgovora da je „Riva“ izgrađena novcem poreznih
obveznika RH, gdje je sudjelovalo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i žitelji Općine
Sukošan. Rivom isključivo gospodari Županijska lučka uprava dok usluge za nju obavlja Komunalno
poduzeće „Zlatna Luka Sukošan“ d.o.o. što je definirano i Ugovorom. Vijećnika Mojmira Torbarinu
zanima postotak koliko su participirali mještani Općine Sukošan a koliko Vlada RH budući je Općina
Sukošan podigla kredit. Načelnik ističe da će detaljne podatke o tome dostaviti na slijedeću sjednicu.
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016.g. i Odluka o uporabi dobitka za 2016.g.
usvojen je sa 8 glasova, dok je 5 vijećnika bilo protiv.
Vijećnica Petra Žitko postavlja pitanje dali je direktorica Katarina Bebek dostavila plan i program rada
komunalnog poduzeća za 2017.g., načelnik podsjeća da je Uprava društva donijela program plana rada
komunalnog poduzeća što je OV i usvojilo.
Direktorica Katarina Bebek naglašava da ne bježi od odgovornosti ali da je njena točka završena te ukoliko
netko ima pitanja može joj se slobodno obratiti putem maila.
Ad.4.
Odluku o lokalnim porezima Općine Sukošan obrazložio je načelnik Ante Martinac. Predložena odluka u
odnosu na važeću odluku o općinskim porezima više ne sadržava odredbe o porezu na tvrtku ili naziv te je
utvrđena obveza jedinicama lokalne samouprave da uvedu i naplaćuju porez na nekretnine o čemu se treba
donijeti posebna odluku do 30. studenog 2017.g.
Vijećnik Mojmir Torbarina iznosi prijedlog Nezavisne liste Mojmir Torbarina a to je da se porez na
potrošnju smanji sa dosadašnjih 3% na 2% ili barem na 2,5%. Kao razlog tome navodi da ugostiteljima
treba izaći u susret kako bi bili kvalitetniji i s tim novcem mogli ulagati u svoje objekte, ne može ih se
„opeljušiti“ do kraja. Postoje Općine koje imaju porez niži od 2%. Načelnik Ante Martinac uvažava
izneseni prijedlog o kojem se može razmisliti i raspravljati na sjednici kada se bude donosila Odluka o
porezu na nekretnine. Napominje da se za ovu godinu porez ne može mijenjati. Ukoliko se donese nova
odluka ona će se primjenjivati od sljedeće godine.
Vijećnik Ante Martinović postavlja pitanje na što se sve odnosi porez na kuće za odmor, na što načelnik
odgovara da se to odnosi na objekte čiji vlasnici nemaju prebivalište na području Općine Sukošan.
Odluka o lokalnim porezima Općine Sukošan usvojena je jednoglasno (13 glasova).
Ad.5.
Načelnik Ante Martinac predlaže izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na način da se u čl.
5 st.1 brišu alineje 2 i 4 koje su propisivale da se komunalne djelatnosti tržnice na malo i prijevoz putnika u
javnom prometu dodjeljuju putem ugovora o koncesiji te predlaže dopunu u čl. 4 da se komunalna
djelatnost prijevoz putnika u javnom prometu povjerava Trgovačkom društvu „Liburnija“ d.o.o. Zadar u
kojem Općina Sukošan ima svoje suvlasničke udjele. Zakonska obveza za donošenje ove odluke sadržana
je u odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje dali se može pokrenuti inicijativa za sufinanciranje autobusnog
prijevoza i za studente koji gravitiraju Sveučilištu u Zadru a ne samo srednjoškolce, budući pokaz
studentima iznosi oko cca. 750,00 kn, što je i SDP inicirao u svom predizbornom programu.
Načelnik Ante Martinac smatra da u tom smjeru razmišljaju sve stranke, o ovoj temi će se diskutirati
prilikom donošenja Proračuna za 2018.g.

Vijećnika Antu Martinovića zanima koliki udio Općina Sukošan ima u „Liburniji“ d.o.o Zadar, na što
načelnik odgovara cca 3,19%. Vijećnik Ante Martinović iz dostavljenog obrazloženja zaključuje da se
pitanje komunalne djelatnosti tržnice na malo koji je 2014.g povjeren Trgovačkom društvu „Zlatna luka
Sukošan“d.o.o do danas nije riješilo. Načelnik ističe da se puno razmišljalo o lokaciji tržnice te je
dogovorena lokacija iza restorana „Veseljak“. Građevinska dozvola je nedavno ishodovana.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima usvojena je jednoglasno (13
glasova).
Ad.6.
Načelnik Ante Martinac predstavlja Odluku o raspodjeli sredstava za redovno financiranje političkih
stanaka te napominje da su iznosi definirani u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe. Nastavno na ovu temu vijećnik Mojmir Torbarina traži da se Nezavisnoj listi Mojmir
Torbarina dodjeli adekvatan prostor kako bi mogli aktivno sudjelovati u radu OV sto što je u skladu i sa čl.
12. Poslovnika OV. Načelnik navodi da trenutno nema slobodnog prostora, te da se o ovoj temi raspravi
pod točkom „Razno“. Vijećnik Marin Keran se nadovezuje te ističe da je OV donijelo odluku o postupku i
kriterijima za dodjelu poslovnih prostora na korištenje udrugama i političkim strankama u kojem su kriteriji
i postupak dodjele prostora detaljno pojašnjeni.
Predsjednik OV traži da se o navedenome uputi zahtjev prema načelniku koji će OV razmotriti.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
usvojena je jednoglasno (13 glasova).
Ad.7.
Načelnik Ante Martinac za predstavnika Općine Sukošan u Lokalnoj akciji grupe „Laura“ predlaže
zamjenika Općinskog načelnika Filipa Dražića.
Vijećnika Denis Protić zanima koliko iznosi članarina u Lokalnoj akcijskoj grupi i koje koristi od nje ima
Općina Sukošan, na što načelnik odgovara da je članarina 1.000,00 kn mjesečno. Općina Sukošan prilikom
nominiranja projekta prema EU fondovima dobiva bodove samim time što je član ove akcijske grupe.
Vijećnik Denis Protić također postavlja pitanje dali bi se novac koji se uplaćuje na članarinu može uložiti u
nešto korisnije. Načelnik navodi da će vijećnike na slijedećoj sjednici obavijestiti o svim aktivnostima
„Laure“ kako bi bili bolje informirani.
Vijećnik Mojmir Torbarina iznosi zadovoljstvo što je Općina Sukošan član Lokalne akcijske grupe koja je
zamišljena da susjedi koji graniče sa lokalnom samoupravom na čijem se području grupa osniva moraju biti
njeni članovi ukoliko žele povući sredstva iz EU fondova. Smatra da se ne smije događati da predstavnici
akcijske grupe dolaze samo jednom godišnje izvijestiti mještane u Općini koja su njihova prava, već se
prezentacije moraju održati barem 5 puta godišnje kako bi žitelji bili upoznati sa svim promjenama i
uvidjeli koje su njihove mogućnosti što treba inicirati predstavnik Općine.
Vijećnica Petra Žitko postavlja pitanje dali je netko iskusniji trebao biti predložen za predstavnika, na što
načelnik odgovara da njegov zamjenik ima političku odgovornost te smatra da će mu treba dati priliku.
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Sukošan u Lokalnu akcijsku grupu „Laura“ usvojena je
jednoglasno (13 glasova).
Ad.8.
Predsjednik OV za članove povjerenstva za dodjelu javnih priznanja predlaže slijedeće vijećnike:
1- Stipana Banić
2- Marijana Rogoznica
3- Marin Keran
4- Josip Torbarina
5- Ante Martinović
Vijećnik Marin Keran umjesto sebe predlaže vijećnicu Petru Žitko.
Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja u sastavu Stipane Banić, Marijane
Rogoznice, Petre Žitko, Josipa Torbarine i Ante Martinovića jednoglasno je usvojena (13 glasova).
Ad.9.
Načelnik Ante Martinac predstavlja prijedlog odluke o izradi znanstvene monografije u Sukošanu te ističe
da će se monografija izrađivati 3-4 g. u suradnji sa Sveučilištem u Zadru. Cijeli projekt će koštati oko cca
250.000,00 kn. Vijećnik Mojmir Torbarina smatra da znanstvena monografija mora biti temelj razvoja
Općine Sukošan i Turističke strategije. Predlaže da se formira radno tijelo, OV ima adekvatne vijećnike sa
tehničkih, biotehničkih, humanističkih znanosti…. koje će odraditi radionice sa znanstvenicima i voditi
brigu o izradi strategije. Smatra da načelnik ima prišnijeg posla. Načelnik se nadovezuje i naglašava da će
Sveučilište u Zadru imenovati koordinatora a to će vjerojatno biti prof. Milorad Pavić.
Odluka o izradi znanstvene monografije o Sukošanu usvojena je jednoglasno (13 glasova).

Ad.10.
- Vijećnik Ante Martinović postavlja pitanje kada će biti napravljeno novo košarkaško igralište koje
je najavljivano i po medijima. Načelnik odgovara da će novo igralište iza Sportskog centra biti
napravljeni do sljedeće turističke sezone.
- Vijećnik Ante Martinović traži objašnjenje zašto je gosp. Đani Pavić ovlašten da sudjeluje u
općinskim poslovima, npr. u projektiranju novog vrtića budući nije ni poduzetnik, arhitekt niti
inženjer, na što načelnik odgovara da ne postoji nikakav razlog, gosp. Đani Pavić se ponudio da
koordinira i za to nema nikakvu pismenu ovlast niti naknadu, već se radi o njegovoj dobroj volji.
Vijećnik Ante Martinović navodi da ima informacije da je napravljen projekt za proširenje
Dječjeg vrtića u Sukošanu, načelnik se uključuje ističući da je izrađen idejni projekt za Lokacijsku
dozvolu na što je utrošeno oko 70.000,00 kn, u međuvremenu se mijenjao Prostorni plan, donesena
je Odluka OV da se ide u izgradnju novog vrtića. Vijećnik Ante Martinović primjećuje da je
70.000,00 kn potrošeno u ništa. Mišljenja je da se trebalo ostati na proširenju postojećeg vrtića.
- Vijećnik Mojmir Torbarina zahvaljuje gđici. Luciji Dijan na korektnom izvještavanju sa sjednica
OV, te pohvaljuje njezin karakter i pismenost u bilo kojem smislu.
- Vijećnik Šime Dijan smatra da se ne treba vraćati unatrag i raspravljati o odlukama koje je donio
prijašnji saziv OV već se treba okrenuti budućnosti i iznijeti nove ideje i planove za boljitak
Općine Sukošan. Mišljenja je da se samo kritikama neće ništa postići.
- Vijećnik Marin Keran iznosi problem mještanina gosp. Branimira Vlaha koji je zbog loših
međususjedskih odnosa morao ući 8 cm u općinsko zemljište kako bi postavio dvorišna vrata,
gosp. Vlah je službeno u vezi toga uputio dopis OV putem protokola Općine. Načelnik ističe da to
nije u nadležnosti OV niti izvršne vlasti već komunalnog redarstva. Poziva vijećnika da dođe u
njegov ured kako bi detaljnije porazgovarali o ovoj temi sa voditeljem komunalnih poslova.
- Vijećnica Petra Žitko pita kada će se nastaviti izgradnja kanalizacije, načelnik pojašnjava da
Odvodnja Bibinje-Sukošan za preostale faze ( II, III, IV i sekundarne) ima sve potrebne dozvole.
Trenutno se čeka potvrda studije Jaspersa koji je zahtijevao da sve fekalne vode idu putem crpnih
stanica u Zadar. Natječajna dokumentacija bi se trebala aplicirati krajem ove ili početkom sljedeće
god. Pripremljene su odluke kako bi Odvodnja Bibinje-Sukošan prešla u nadležnost Odvodnji
Zadar. Želi istaknuti da bi do 2022.g. sva kućanstva trebala biti priključena na odvodnju.
- Vijećnik Mojmir Torbarina postavlja pitanje u vezi upućenog dopisa gđe. Tanja Ergotić, rođ.
Rašo. Naime, gđi Ergotić je izdano Rješenje o komunalnom doprinosu u kojem je ostvarila pravo
na oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 50% budući nema prijavljeno
prebivalište na području Općine Sukošan. Smatra da bi joj trebalo izaći u susret i tretirati kao
„Sukošanku“ budući je nakon smrti oca i brata naslijedila kuću. Načelnik Ante Martinac ističe da
sukladno odluci o komunalnom doprinosu obveznici koji imaju prijavljeno stalno prebivalište na
području Općine Sukošan od 21.6.2011.g. pa dalje (što se dokazuje uvjerenjem o prebivalištu)
ostvaruju pravo na djelomično oslobađanje komunalnog doprinosa u visini od 90%. Gđa. Ergotić
ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu gdje ostvaruje svoje biračko pravo i kojemu plaća
porez. U Općini Sukošan je tretirana kao vikendaš te ne ostvaruje pravo na popust od 90%.
- Vijećnicu Petru Žitko zanima dali su sportski klubovi dostavili financijska izvješća, na što načelnik
odgovara da su izvješća dostavljena te da će ih vijećnicima dostaviti na sljedećoj sjednici.
- Vijećnik Marin Keran pita kada će biti izrađena Strategija razvoja turizma, mišljenja je da se
tematska sjednica o razvoju turizma u Općini Sukošanu treba ponovno održati. Načelnik Ante
Martinac navodi da je jedna od konačnih verzija Strategije izgrađena, tematska sjednica OV i
Vijeća turističke zajednice održati će se nakon turističke sezone.
- Vijećnika Denis Protića zanima kada će krenuti uređenje obale na što načelnik odgovara da se ovih
dana se očekuje Rješenje da nije potrebna izrada studije zaštite okoliša. Nakon toga kreće se u
izrada Građevinskih dozvola za pojedine segmente obale. U ovom mandatu bi trebalo realizirati
usvojeni UPU-u, a do sljedeće sezone će biti odrađen manji zahvat oko „Ruševca“.
- Načelnik Ante Martinac želi naglasiti da su vrata njegovog ureda svima otvorena, dobre ideje i
prijedloge uvijek je spreman prihvatiti. Poziva sve vijećnike na suradnju kako bi zajedno razvijali
Općinu i poboljšali život svih mještana na području Općine Sukošana.
Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 21,50 sati.
Sjednica je tonski snimana i tonski snimak je pohranjen u JUO Općine Sukošan.
Zapisničar:
Predsjednik OV:
Lucija Dijan, bacc. admin.publ
Tomislav Dražić, dipl.ing

