
ZAPISNIK 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 18. prosinca 2014. godine, s početkom u 

18,00 sati u općinskoj vijećnici Domu mladeži Sukošan. 

NAZOČNI: Tomislav Dražić, Jelena Gulan, Klaudio Pavić, Mojmir Torbarina, Frane Stevanja, Ante 

Dević, Milan Gašparović, Marin Keran, Miroslav Raspović, Božidar Dijan, Šime Dijan, Stipana 

Banić. 

ODSUTNI: Josip Torbarina 

OSTALI NAZOČNI: načelnik Općine Sukošan Ante Martinac, zamjenik općinskog načelnika Darko 

Smolić-Ročak. 

Predsjednik predlaže slijeći: 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. redovne i 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća, 

2. Donošenje Proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. 

godinu, 

3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu, 

4. Odluka o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan, 

5. Davanje suglasnosti na odluku o cijeni usluga dječjeg vrtića,  

6. Odluka o dodjeli grobnica obiteljima poginulih branitelja, 

7. Suglasnost na Cjenik održavanja i uređenja javnih površina,  

8. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2014. godini, te 

donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Sukošan za 2015. godinu,  

9. Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća kao i Plan zaštite i spašavanja,  

10. Odluka o utvrđivanju poslovne adrese Trgovačkog društva „Zlatna luka“ Sukošan, 

11. Razno. 

Vijećnik Mojmir Torbarina iznosi prijedlog o dopuni dnevnog reda sa točkom                     

„ Preispitivanje Odluke o vijećničkim naknadama“.                                                         Vijećnik Marin 

Keran također predlaže dopunu dnevnog reda sa točkom „ Uvođenje aktualnog sata na sjednicama 

Općinskog vijeća“ 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen (12 glasova). 

Ad.1.                            

Vijećnik Božidar Dijan stavlja primjedbu na zapisnik sa 10. sjednice, na točku 1, te traži izmjenu 

formulacije njegovog mišljenja navodeći kako je pozitivna strana izmjene i dopune proračuna za 2014. 

godinu to što je ostvaren manjak od prodaje imovine (porez), a negativna strana je loše investirana 

kapitalna izgradnja. 

Zapisnik sa 10. sjednice i 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen   (12 

glasova). 

Ad.2.                     

Prijedlog  Proračuna za 2015. godinu te projekcije proračuna  za 2016. i 2017. godinu obrazložio je 



načelnik Ante Martinac. Proračun Općine Sukošan za 2015. godinu  iznosi 14.500.000,00 kuna. Ističe 

da ukupni prihodi poslovanja iznose 13.500.000,00 kuna. Također napominje da su rashodi ostali na 

razini prošlih godina. 

Vijećnik Mojmir Torbarina navodi da je proračun uravnotežen, te da se vodi računa o transparentnosti. 

Ističe zadovoljstvo samim time što se prijedlog proračuna može vidjeti na stranicama Općine Sukošan, 

te je isti objavljen i u Zadarskom listu, što smatra da žitelje Općine Sukošan čini zadovoljnim. Ističe 

da proračun pokazuje i aktivno sudjelovanje u projektima od strane  Općine Sukošan. Smatra da se 

velika važnost ne smije dodjeljivati brojkama koje pokazuje proračun, već da se treba bazirati na 

izradu projekata. Ističe  da su projekcije pesimistične, te da bi volio da je proračun manje socijalan. 

Smatra da se ne razmišlja o razvoju, te da bi se detaljnije trebali razraditi kriteriji za dodjelu socijalne 

pomoći. Napominje da je od velike važnosti prikupiti  sredstva od strane  Europskih fondova, te da  

izvršna vlast Općine Sukošan mora pokazati rezultate  projekta. 

Vijećnik Božidar Dijan napominje da se država pa samim time i Općina Sukošan nalazi u recesiji već 

dugi niz godina, te navodi da je ziheraška politika Općinskog načelnika pokazana kao dobra. Smatra 

da je dobra strana što se Općina Sukošan nije zaduživala od strane banaka, jer bi sada teško vraćala 

dug. Smatra da Općina Sukošan treba štedjeti i ulagati u ciljane akcije, projekte od kojih bi se novac 

mogao vraćati kao npr. (turizam, riva…itd). Također navodi kako Općinsko vijeće treba pružiti 

podršku načelniku jer će pomoć od strane države biti sve manje. 

Vijećnik Miroslav Raspović se poziva na članak u Zadarskom listu  u kojem je načelnik Ante Martinac 

imao intervju čiji naslov glasi „Od 14,6 milijuna kuna čak sedam predviđeno za ulaganja“, te ističe 

kako se među mještanama postavlja pitanje o kakvim se ulaganjima radi. 

Vijećnik Marin Keran smatra da treba postojati ekonomski smjer koji se treba izabrati. Navodi stavku  

„donacija“  u kojoj je planiran iznos od 815.000,00 kuna, te postavlja pitanje  na što se  navedena 

stavka odnosi. 

Načelnik Ante Martinac  napominje da se iznos od 300.000,00 kuna mora davati vatrogastvu, te da se 

to ne može ukidati, također napominje sufinanciranje programa Turističke zajednice. 

Vijećnik Marin Keran ističe zadovoljstvo „javnim zdravstvom“, te postavlja pitanje obavljanja 

dužnosti doktorice u Debeljaku. 

Općinski načelnik Ante Martinac napominje da će doktorica u skladu sa ugovorom obavljati dužnosti 

u Debeljaku. 

Vijećnik Šime Dijan postavlja pitanja u vezi s izgradnjom  i uređenjem cesta i putova,  odnosno dali se 

predviđeni iznos iz proračuna odnosi na izgradnju novih cesta ili uređenje već postojećih. 

          

Općinski načelnik Ante Martinac odgovara da je uređenje starih cesta obuhvaćeno projektom 

„kanalizacije“, te napominje da je sve što ulazi u trasu kanalizacije u skladu sa ugovorenim 

troškovnikom. 

Vijećnik Šime Dijan  nastavlja sa pitanjem o uređenju trgova, te smatra da se Trg  Gornja vrata treba 

objediniti sa Trgom Ruševac i kao takav staviti u program, također smatra da je ulicama između 

navedenih trgova potrebno uređenje, te ukoliko je moguća pomoć sufinanciranja  uređenja fasada kuća 

koje se nalaze na toj relaciji. 



Načelnik Ante Martinac navodi da su projekti za uređenje navedenih trgova u završnoj fazi, te da će se 

početi sa uređenjem nakon što se projekt „kanalizacije „završi na tom području. Ističe da je imao 

prilike  čuti nezadovoljstvo mještana kojima su nametnuto uređenje fasade.  

Vijećnik Šime Dijan smatra da treba donjeti Pravilnik o uređenju fasade. 

Vijećnik Božidar Dijan ističe da je Trg Gornja vrata „biser“ Općine Sukošana, te da se sva uložena 

sredstva mogu i vratiti izgradnjom kulturnih objekata (kino, kazalište…itd). 

Vijećnik Miroslav Raspović postavlja pitanje u vezi sa izgradnjom i uređenjem ceste i putova  u 

Debeljaku od škole prema Gornjem podvršju, navodi da se navedenom relacijom automobili kreću 

velikom brzinom. 

Načelnik Ante Martinac iznosi da je upoznat sa spomenutim problemom, te daje po tom pitanju u 

pregovorima sa Županijskom upravom za ceste. 

Zamjenik Općinskog načelnika Darko Smolić Ročak navodi da navedena cesta nije u vlasništvu 

Općine Sukošan, te da je dužnost Hrvatskih cesta održavati sigurnost pješaka u prometu. 

Općinski načelnik Ante Martinac ističe kako se nada da slijedeća godina neće biti gora od ove, te da 

pri izradi proračuna i fiskalne odgovornosti nije naveden da prinese nove namete. Nastavlja o tome 

kako će neke jedinice Lokalne samouprave uvesti nove prireze. Navodi da je osobno pobornik 

uvođenju novih prireza, te smatra da se prihod može ostvariti iz drugih izvora. 

 Za donošenje proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. 

godinu glasovalo je 11 vijećnika, jedan vijećnik bio je suzdržan. 

Ad.3.                   Načelnik 

Ante Martinac navodi kako Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu nema 

razlike u odnosu na  istu Odluku prijašnjih godina. 

Za Odluku o izvršavanju proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu glasovalo je 11 vijećnika, jedan 

vijećnik bio je suzdržan. 

Ad.4.                   Općinski 

načelnik Ante Martinac navodi da je raspisan natječaj za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ na 

vrijeme od četiri godine od strane Upravnog vijeća, te da je za isti natječaj pristigla samo jedna molba 

koja je bila podnesena od stane Milice Ćoso. 

Vijećnik Marin Keran postavlja pitanja u kojem se glasilu objavio natječaj za ravnateljicu dječjeg 

vrtića „Zlatna lučića“ Sukošan. 

Vijećnik Božidar Dijan odgovara da je natječaj objavljen u Zadarskom listu. 

Odluka je donesena jednoglasno (12 glasova). 

Ad.5.                  Općinski 

načelnik Ante Martinac navodi da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“donijelo Prijedlog o 

izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena usluga Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ koje glasi: 

- program predškole za djecu u godini prije škole je besplatan, 

- dvosatni boravak iznosi 200,00 kuna. 



Vijećnik Božidar Dijan ističe da Zakon zahtjeva izmjene, te da je Općina Sukošan „zrela“ za 

proširenje Dječjeg vrtića kako u Sukošanu tako i u Debeljaku i Gorici. 

Načelnik Ante Martinac navodi da je Lokacijska dozvola u funkciji te da je potvrda glavnog projekta u 

završnoj fazi. 

Vijećnik Mojmir Torbarina smatra da nije prioritet proširenje Dječjeg vrtića u Sukošanu, već izgradnja 

Dječjeg  vrtića u Gorici. Navodi da ne bi smjelo biti diskriminacije te da se po tom pitanju mora 

postupiti odgovorno i civilizirano. 

Vijećnik Božidar Dijan smatra da ne smije postojati razlika između Dječjih vrtića u Sukošanu, 

Debeljaku i Gorici. 

Vijećnik Marin Keran ističe da treba napraviti analizu i utvrditi gdje više potrebna izgradnja, odnosno 

proširenje Dječjeg vrtića. 

Vijećnica Jelena Gulan postavlja pitanje dali se navedene cijene odnose na plaćanje za jedan mjesec, 

na što načelnik Ante Martinac potvrdno odgovara. 

 Za odluku o cijeni usluga dječjeg vrtića glasovalo je 10 vijećnika, jedan vijećnik glasovao je protiv, 

dok je jedan bio suzdržan. 

A.d. 6.                     

Općinski načelnik Ante Martinac navodi da su dodijeljene grobnice obiteljima poginulih branitelja, 

međutim potrebno je da se i donese Odluka o dodjeli  od stane Općinskog vijeća kako bi Komunalno 

poduzeće izdalo rješenje o trajnom korištenju grobnih mjesta obitelji poginulih  Hrvatskih branitelja. 

Odluka je donesena jednoglasno (12 glasova). 

Ad.7.                           

Općinski načelnik Ante Martinac ističe da su se do sada usluge Komunalnog poduzeća naplaćivale po 

satima a od sada bi se  naplaćivale po cjeniku održavanja i uređivanja javnih površina izdanog od 

strane Komunalnog poduzeća „Zlatna luka“. Također napominje da Komunalno poduzeće ne može 

fakturirati  ono što nije predviđeno proračunom. 

Vijećnik Marin Keran smatra da je na sjednici trebao biti prisutan i direktor Komunalnog poduzeća 

Milan Ročak radi obrazlaganja određenih pitanja. 

Vijećnik Marin Keran smatra da bi direktor Komunalnog poduzeća „Zlatna luka“ trebao koristiti 

službeno auto isključivo za poslovne svrhe, budući da su mještani Općine Sukošan osjetljivi po tom 

pitanju. 

Vijećnik Mojmir Torbarina ističe pohvale za rad direktoru Komunalnog poduzeća „Zlatna luka“, 

međutim navodi da je adekvatno da bude prisutan na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća radi 

razjašnjavanja određenih pitanja, budući da se stavlja u dilemu na koga je izvršen napad koji se 

nedavno dogodio. 

Suglasnost na Cjenik održavanja i uređenja javnih površina donesena je jednoglasno (12 glasova) 

Ad. 8.  i Ad-9.                   

Načelnik Ante Martinac predlaže spajanje 8 i 9 točke Dnevnog reda. 



 Navodi da u Analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2014. godini, 

donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan 

za 2015. godinu, te Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća kao i Plan zaštite i spašavanja, nije ništa izmijenjeno , samo je usklađeno 

sa zakonom. Također navodi da se samo radi o planu po kojem će se postupiti ukoliko dođe do 

poteškoća. 

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan u 2014. godini, donošenje 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sukošan za 2015. 

godinu, te donošenje Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća kao i Plan zaštite i spašavanja jednoglasno je usvojeno  (12 glasova) 

Ad. 10.                    Općinski 

načelnik Ante Martinac navodi kako je u sudskom registru navedena stara adresa Trgovačkog društva 

„Zlatna luka“ Sukošan, te je potrebno donijeti Odluku kako bi se upisala nova adresa koja glasi Trg 

Mladeži 3, Sukošan. 

Odluka je donesena jednoglasno (12 glasova) 

 

 

Ad. 11.                   Vijećnik Mojmir 

Torbarina smatra da je naknada vijećnika Općine Sukošan niska, te navodi da se tolikom visinom 

naknade podcjenjuje vijećnike, te ističe da će svoju dužnost kao vijećnik Općine Sukošan obavljati 

počasno ukoliko se ne povisi naknada. 

Načelnik Ante Martinac navodi da je Odluka o vijećničkim naknadama uvedena od prvog mandata te 

do danas nije mijenjana. Također ističe da će se raspitati kod ostalih jedinica Lokalne samouprave o 

visinama naknade koji se odnose na njihove vijećnike. 

Vijećnik Božidar Dijan navodi kako je čast obavljati dužnost vijećnika, s obzirom da  zastupaju 

mještane Općine. 

Vijećnik Ante Dević upozorava na percepciju javnosti, odnosno koja bi reakcija mještana bila kada bi 

se vijećnicima povisila naknada. 

Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Dražić navodi da se vijećnici pripreme za ovu točku Dnevnog 

reda za slijedeću sjednicu. 

Ad.12.                          

Vijećnik Marin Keran smatra da na početku  sjednica Općinskog vijeća treba uvesti „Aktualni sat“  

Načelnik Ante Martinac navodi da Dnevni red Općinskog vijeća sadržava točku „Razno“ koja ima isto 

značenje kao i „Aktualni sat“. 

Ad.13. RAZNO                   

Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje načelniku Anti Martincu u svezi sa savjetnicima, odnosno 

njihova imena, broj i visinu naknade koju primaju, na što načelnik odgovara da su savjetnici: Ante 

Ikić, Tomislav Gašparović i Klaudio Pavić te  da je njihova naknada u skladu sa proračunom. 



Vijećnik Šime Dijan navodi da se raspitao od strane Lučke kapetanije  po pitanju velike količine ulja 

koja se nalazi  u moru na području „Rive“, te navodi da Lučka uprava treba preuzeti pravilnik od 

strane marine. 

Vijećnik Miroslav Raspović navodi da se na sjednici koja je održana 21. srpnja. 2014. godine 

raspravljalo po pitanju nacrtu Ugovora sa „SONIK“ d.o.o.i reguliranje vlasništva, te postavlja pitanje u 

kojoj je fazi realiziranje navedene Odluke. 

Zamjenik općinskog načelnika Darko Smolić-Ročak navodi da je potpisan ugovor između Općine 

Sukošan i Sonik d.o.o. Također napominje kako je potpisan ugovor i sa glavnim projektantom, te da bi 

se u prvom mjesecu 2015. godine mogla očekivati Lokacijska dozvola.  

Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 19,44 sati. 

               Zapisničar:           Predsjednik OV: 

    Lucija Dijan, bacc javne uprave     Tomislav Dražić, dipl.ing.

                        


