
ZAPISNIK 

sa 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 19. svibnja 2014. godine, 

s početkom u 20 sati, u općinskoj vijećnici Domu mladeži Sukošan. 

NAZOČNI: Tomislav Dražić, Milan Gašparović, Josip Torbarina, Mojmir Torbarina, 

Miroslav Raspović, Božidar Dijan, Klaudio Pavić, Stipana Banić, Marin Keran. 

ODSUTNI: Frane Stevanja, Ante Dević, Šime Dijan, Jelena Gulan. 

OSTALI NAZOČNI: načelnik Općine Sukošan Ante Martinac, direktor komunalnog 

poduzeća „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Milan Ročak, zamjenik načelnika Općine Sukošan 

Davor Ročak, predsjednici Mjesnih odbora Sukošan, Debeljak, Gorica i Glavica, direktor 

Turističke zajednice Nikola Milošević, djelatnica Turističke zajednice Sukošan Mirjana 

Veleslavić-Nadinić. 

Predsjednik predlaže slijedeći: 

DNEVNI RED 

1. Pomoć ugroženim područjima u istočnoj Hrvatskoj   

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen (9 glasova) 

Ad. 1. 

Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac obrazlaže razlog sazvane izvanredne sjednice, te 

navodi da  se Općina Sukošan treba uključiti u pružanje pomoći ugroženim  područjima  u 

istočnoj Hrvatskoj. Ističe da su područja u istočnom dijelu Hrvatske  pogođena poplavama, te 

da je oko 15. 000 ljudi na tim područjima moralo privremeno napustiti svoje domove. 

Također navodi da u skladu sa svojim ovlastima predlaže da Općina Sukošan  donira 

20.000,00 kuna  Crvenom križu, te moli ostale vijećnike da ga podrže u njegovoj odluci. 

Budući da je Grad Zadar donirao iznos od 50.000,00 kuna, smatra da je predloženi iznos od 

20.000,00 kuna  prihvatljiv i adekvatan.  

Odluka je donesena jednoglasno (9 glasova) 

Načelnik Ante Martinac navodi da će iznos od 20.000, 00 kuna biti uplaćen u što kraćem 

roku. Smatra da se na području Općine Sukošan trebaju prikupljati potrebne stvari za pomoć 

stanovništvu  na poplavljenom području, među kojima će se prikupljati: 

  - deke, posteljina, vreće za spavanje, 

  - dječja hrana (hrana za bebe), bočice, dude i sl. 

- hrana trajna u originalnom pakiranju (konzerve, brašno, šećer, ulje, sol, riža, tjestenina i sl.) 

- pitka voda u bocama, 



- sredstva za osobnu higijenu (sapun, četkice za zube, pasta za zube, šampon, pelene i sl.) 

- sredstva za dezinfekciju (razna sredstva za sanitarije i sl.). 

Ističe da će se  humanitarna akcija provoditi  od 20. svibnja do 25. svibnja 2014. godine, na 

sljedećim lokacijama:  

   SUKOŠAN:  prostorija Doma mladeži, od 08-20 h, 

   DEBELJAK:  prostorija Mjesnog odbora, od 17-21 h,  

   GORICA:  prostorija Mjesnog odbora, od 18-21 h,  

   GLAVICA:  prostorija Mjesnog odbora, od 18-21 h 

 

Vijećnik Marin Keran smatra  kako nema smisla da se humanitarna akcija provodi između 

stranaka pojedinačno, da ne bi došlo do politizacije, te  da bi volonteri neovisno kojoj stranci 

pripadaju trebali međusobno surađivati.  

Načelnik Ante Martinac odgovara kako nema potrebe da svaka stranka posebno sudjeluje u 

humanitarnoj akciji, te da se svi trebaju ujediniti na istoj poziciji i da se svaki dobrovoljni 

pojedinac može prijaviti za volontera. 

Djelatnica Turističke zajednice Općine Sukošan Mirjana Veleslavić-Nadinić ističe važnost 

plakata koji se moraju postaviti na cijelom području Općine Sukošan, također postavlja 

pitanje dali postoje smještaji za stanovništvo koje je ostalo bez svojih domova na nivou 

države? 

Načelnik navodi da plakati moraju biti napravljani za svako mjesto Općine u kojem će se 

jasno moći vidjeti gdje i kada se održava humanitarna akcija. Na postavljeno pitanje odgovara 

da za sada nema smještaja, ističe kako će se tek kada se voda povuče moči vidjeti šteta koja je 

počinjena te ukoliko smještaji budu potrebni biti će i dostupni. 

Predsjednik Turističke zajednice Općine Sukošan Nikola Milošević smatra da se održavanje 

humanitarne akcije na području Općine Sukošan treba oglašavati na radiju i u novinama, radi 

većeg odaziva ljudi. 

Općinski načelnik Ante Martinac ističe da će  prikupljene stvari biti dostavljene Crvenom 

križu, te da će Crveni križ poslati u područja kojima su potrebna. 

Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 20,26 sati. 

 

Zapisničar:         Predsjednik OV: 

Lucija Dijan        Tomislav Dražić, dipl. ing. 


