
ZAPISNIK 

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 14. rujna 2015. godine, s početkom u 20,00 

sati u općinskoj vijećnici u Domu mladeži Sukošan. 

NAZOČNI: Jelena Gulan, Mojmir Torbarina, Josip Torbarina, Milan Gašparović, Marin Keran, 

Božidar Dijan, Stipana Banić, Tomislav Dražić, Miroslav Raspović, Frane Stevanja, Klaudio Pavić, 

Šime Dijan. 

ODSUTNI: Ante Dević. 

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

Smolić-Ročak. 

 

Predsjednik predlaže slijedeći: 

D N E V N I   R E D                                                                  
1. Usvajanje zapisnika sa  15. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu, 

3. Odluka o izmjeni Odluke o pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine Sukošan, 

4. Odluka o  dodjeli javnih priznanja, 

5. Suglasnost za nabavku radnog stroja (kombinirke), 

6. Razno. 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen (12 glasova). 

Ad.1. 

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen (12 glasova). 

Ad.2. 

Načelnik Ante Marinac obrazlaže polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 

2015. godinu navodeći da realizirani prihodi poslovanja iznose  5.709.171,16 kn odnosno 42,29%, što 

smatra zadovoljavajućim budući da je od planiranih 3.000.000,00 kn od prodaje nefinancijske imovine 

ostvareno samo 107.323,78 kn. Ističe da su rashodi poslovanja izvršeni u razini  od  cca. 50% te iznose 

4.514.933,81 kn.  

Vijećnik Božidar Dijan navodi da je polugodišnji izvještaj u gabaritima prijašnjih godina. Smatra 

pozitivnim stavku „Prihodi poslovanja“ čije izvršenje iznosi 53,35%,  kao i  to da  izvršenje rashoda za 

zaposlene, pokroviteljstva, donacije iznose manje od 50%. Održavanje komunalne infrastrukture je 

izvršeno u visini od 51,53% što također smatra prihvatljivim. Ističe nezadovoljstvom stavkom 

„ulaganje u građevinske objekte“  koja je  izvršena u visini 7,65% , te  stavkom „izgradnja i uređenje 

cesta i putova“ čije izvršenje iznosi 2,28%. Predlaže ukoliko načelnik nema namjere da se rebalansom 

proračuna smanji iznos koji je predviđen za „izgradnju i uređenje cesta i putova“a koja je  uvelike 

značajna, treba napraviti plan uređenja putova, cesta, nogostupa, u čijem bi donošenju trebao  

sudjelovati  po jedan mještanin iz Sukošana, Debeljaka, Gorice i Glavice. Također smatra da bi 

navedenim planom anulirali i  primjedbu koja je iznesena od strane Državnog ureda za reviziju. 

Načelnik Ante Martinac navodi da rebalansom proračuna neće doći do smanjenja iznosa koji je 

planiran za izgradnju i uređenje cesta i putova, također napominje da će  na kraju godine biti jasnije 

vidljivo koliko je utrošeno za navedenu stavku. Napominje da je nogostup u Gorici napravljen a nije 

evidentiran u polugodišnjem izvještaju, nego će biti prikazan na kraju godine.  

Vijećnik Šime Dijan  napominje da je rok za donošenje programa prema nalazu revizije 31. prosinca 

ove godine. Podržava prijedlog vijećnika Božidara Dijana oko formiranja skupine koji bi ukazali koje 

su ceste, putovi prioritet uređenja, budući da dolazi do primjedba od strane mještana. 

Vijećnik Marin Keran traži objašnjenje stavke „Javna rasvjeta“ budući da određena firma  na natječaju 

dobije posao za određenu cijenu (prethodne godine 350.000,00 kn), a u planu se nalazi drugi iznos. 

Načelnik navodi da je riječ o procjeni, te da je po troškovniku, komadu i jediničnim cijenama utvrđena  

jedna cijena, a koliko će biti stvarno utrošeno materijala se ne može predvidjeti.  

Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje dali je pod navedenu stavku uključena i el. energija, na što 

načelnik odgovara da su u stavci uključena javna rasvjeta i el. energije te održavanje javne rasvjete.  

Slijedeći za riječ javlja se vijećnik Šime Dijan  koji postavlja pitanje na što se konkretno odnosi stavka 

„izrada projektne dokumentacija“.                  

Načelnik Ante Martinac odgovara da se odnosi na dogradnju dječjeg vrtića, uređenje obale, 



nerazvrstane ceste, društvene zgrade u Gorici i Debeljaku,legalizaciju objekta, reciklažno dvorište i 

plan gospodarenja otpadom. 

Predsjednik OV Tomislav Dražić donosi zaključak da načelnik za slijedeću sjednicu dostavi  popis 

putova i cesta koji se planiraju  uređivati, te da se sredstva koja su utrošena u izgradnju  trotoara u 

Gorice bude obračunata u financijskom planu. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu usvojen je sa 11 glasova, 

jedan vijećnik ostao je suzdržan. 

Ad.3.  

Načelnik Ante Martinac iznosi da se prema uputi dostavljenoj od strane Ministarstva uprave članak 

4.Odluke o pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine Sukošan trebala izmijeniti  na način da se 

propiše kako dužnosnici Općine Sukošan imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova 

nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti (prijevozni troškovi, dnevnice za službeno putovanje, troškovi 

noćenja), a da se iz istog članka briše da dužnosnici ostvaruju materijalna prava u skladu s 

Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima djelatnika Općine Sukošan. Napominje da dužnosnici 

Općine Sukošan nisu koristili nikakva druga prava osim prava na plaću, staž osiguranja te prava na 

naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti. 

Vijećnik Mojmir Torbarina ističe da nije dostavljena Odluka iz 2010. godine, te  se može naslutiti  da 

je postojala „mogućnosti“da se zloupotrebi neiskorišteni godišnji odmor otkupom. Smatra da svaki  

djelatnik pa tako i izvršna vlast mora koristiti godišnji odmor.  Također napominje da stranice Općine 

Sukošan ne funkcioniraju, odnosno da ne postoji search (tražilica) koja bi omogućila brže i 

jednostavnije pronalaženje određene Odluke. 

Načelnik Ante Martinac navodi da ni na stranicama nekim Ministarstva nema tražilice, smatra da je 

web stranica Općine Sukošan jedna od najtransparentnijih. 

Predsjednik OV Tomislav Dražić donosi zaključak da se u koliko je moguće u stranicu uvede opcija  

search-a. 

Odluka o izmjeni Odluke o pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine Sukošan donesena je 

jednoglasno (12 glasova). 

Ad4. 

Komisija za dodjelu javnih priznanja predlaže slijedeće kandidate za dodjelu javnih priznanja: 

ZAHVALNICA OPĆINE SUKOŠAN 

1. Paula Smolić- učenica OŠ Sukošan, za uložen trud i postignute rezultate 

2. KUD Debeljak- promicanje Općine Sukošan i čuvanje običaja 

GRB OPĆINE SUKOŠAN 

1. Velimir Brkić- novinar 

Odluka o  dodjeli javnih priznanja usvojena je jednoglasno (12 glasova). 

Ad5. 

Načelnik Ante Martinac navodi da dolazi do potrebe za nabavku radnog stroja (kombinirke) od strane 

komunalnog poduzeća „Zlatna luka Sukošan“d.o.o.. Napominje da bi jedan dio radnog stroja bio 

financiran od strane Općine Sukošan za koji će sredstva biti osigurana rebalansom proračuna,  a drugi 

dio od strane komunalnog poduzeća. Napominje da „Čistoća“ Općini Sukošan od dividenda duguje 

cca 300.000,00 kn. Također ističe da se nabavkom stroja javlja i potreba za zapošljavanjem novog, 

stručnog radnika. Navodi da komunalno poduzeće nabavkom radnog stroja može obavljati radove 

sukladno svom cjeniku i drugim korisnicima a ne samo Općini Sukošan.  

Vijećnik Marin Keran navodi kako bi transparentnost nabave bila potpuna Općinsko vijeće koje 

ujedno donosi suglasnost oko nabavke radnog stroja treba  biti upoznato sa svim  pristiglim ponudama. 

Načelnik odgovara da se pristigle ponude nalaze u njegovom uredu, te ističe da  je odabir tvrtke od 

koje će radni stroj biti nabavljen odgovornost komunalnog poduzeća. 

Predsjednik OV Tomislav Dražić zadužuje načelnika da sve pristigle ponude dostavi vijećnicima. 

Vijećnik Mojmir Torbarina iznosi zanimanje oko zapošljavanja radnika za rad na stroju, te navodi da 

postoje agencije koje vrše testiranje kandidata koji se prijavu na natječaj te izaberu  najbolje koji idu 

na razgovor kod direktora. Smatra da bi na taj način direktor bio zaštićen.  

Predsjednik OV Tomislav Dražić smatra da će direktor imenovati Povjerenstvo za izbor 

najadekvatnije osobe.          



Vijećnik Miroslav Raspović postavlja pitanje dali Općinsko vijeće ovim Sporazumom ujedno prihvaća    

da se radni stroj  u iznosu od 150.000,00 kuna financira iz Općinskog proračuna. 

Predsjednik OV Tomislav Dražić napominje da je načelnik naglasio da će rebalansom proračuna biti 

osigurana sredstva za nabavku radnog stroja. 

Suglasnost za nabavku radnog stroja (kombinirke) donesena je jednoglasno (12 glasova). 

Ad.6. 

- Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje u vezi s novinskim člankom oko nelegalnog 

naplaćivanja bovi, i tome  da je komunalnom poduzeću istekla koncesija  za naplatu privezišta 

2013. godine. 

Načelnik Ante Martinac navodi da je komunalno poduzeće obavljalo djelatnost  i naplaćivalo 

usluge  u skladu sa svojim ovlastima. Napominje kako je temeljem prvog izvoda lučki kapetan 

naložio da se ta djelatnost ne može obavljati iako je komunalno poduzeće imalo koncesiju 

koju je on osobno potpisao. Također napominje da je Zakon navedenu djelatnost kao plaćanje 

ukinulo 2013. godine, ali nije zabranilo.  

Ističe da će cijela obala biti  legalizirana do slijedeće turističke sezone kroz Županijsku lučku 

upravu, te da će to biti značajniji prihod komunalnog poduzeća, općine, županije i države.  

Vijećnik Marin Keran napominje da podržava naplatu bova i parkinga međutim smatra da 

treba  biti transparentno.  

Predsjednik OV navodi da je za svaku obavljenu  uslugu ispostavljen račun i plaćen PDV. 

Vijećnik Šime Dijan navodi da ima informaciju da je koncesijsko polje prošireno nelegalno, 

odnosno da nije imalo  upor, na što načelnik ističe da je to provjeravano od strane Lučke 

kapetanije ali nije utvrđeno. Šime Dijan također napominje kako je upozoravao da ne treba 

krenuti s visokim cijenama  veza za bove, što je u konačnici dovelo do toga da je velik dio  

bova ostao neiskorišten.  Navodi kako je  cijena komercijalnog veza na „Rivi“ također visoka. 

Smatra da se turiste treba zadržati u Sukošanu, što se neće postići visokim cijenama.  

Načelnik navodi da se radi o cjeniku Županijske lučke uprave,te ističe da će Općina Sukošan  

od sada  moći utjecati na cjenik, što do sada  to nije bilo moguće.  

- Vijećnik Miroslav Raspović postavlja pitanje kada će biti doneseni  nazivi ulica u naselju 

Debeljak, budući da su  već prošle dvije godine od održavanja javne rasprave, na što zamjenik 

općinskog načelnika odgovara da se  javlja problem oko naziva ulica koje bi nosile ime po 

Hrvatskim braniteljima. Također navodi da je održan sastanak i zadan rok u kojem će se 

iznijeti konačan prijedlog koji će  biti priložen na vijeću. 

- Vijećnik Božidar Dijan navodi da „Vodovod “ Zadar prilikom sanacije lokalnih oštećenja na 

mreži zatvara dovod vode za cijelo mjesto, te da njihovim službenim stranicama nije napisano 

niti obaviješteno odgovorne ljude u Općini o planiranom zatvaranju dovoda vode.  

-  Načelnik navodi da je u ulici kod škole izbio šaht koji se morao sanirati, te dodaje da je 

obavijestio „Vodovod“ da tokom turističke sezone radove obavljaju  samo u noćnim satima. 

- Vijećnik Mojmir Torbarina  postavlja pitanje predsjedniku povjerenstva (načelniku) koji vodi 

pregovore s HP u vezi odmarališta što je u vezi  toga poduzeto, budući da je izašao članak u 

novinama o tome da se odmaralište više ne prodaje kao cjelina nego na četiri djela. 

Načelnik navodi kako je to autonomna odluka HP, te da je Općina Sukošan zbog previsoke 

cijene odustala od kupnje odmarališta, te je to područje zaštitila Prostornim planom.  

- Vijećnik Klaudio Pavić postavlja pitanje kada će biti postavljena ograda oko potoka na 

području Tratica, na što načelnik odgovara da je ograda naručena te da će uskoro biti i 

postavljena.  

- Vijećnica Stipana Banić postavlja pitanje što se može očekivati oko ulaganja u Goricu. 

Načelnik ističe izgradnju 5.faze nizvodno od Zemunika i vodovodnu mrežu, za koje se čeka 

ocjenjivanje projekta i konačno odobrenje, te projekt Dječjeg vrtića koji ide preko fonda za 

ruralni razvoj. Napominje da su napravljeni svi preduvjeti od strane Općine Sukošan.  

Vijećnicu Stipanu Banić također zanima Mjesno groblje u Gorici koje je djelom u vodstvu 

Općine Sukošan a dijelom Općine Sv.Filip i Jakov, na što načelnik navodi da će se suglasnost 

sa Općinom Sv.Filip i Jakov  službeno raskinuti u studenom ove godine.  Mjesno groblje u 

Gorici nalazi na katastarskoj općini Sukošan, te smatra da će mještani Raštana morati 

prihvatiti način vođenja groblja Općine Sukošan. Također ističe da će biti poslani pozivi 



mještanima Gorice i Glavice za dostavu podataka koji su potrebni za izradu Grobnog 

očevidnika.  

- Vijećnik Josip Torbarina ukazuje na problem nedostatka rasvjete na ulasku u Debeljak, na što 

načelnik navodi da će sredstva za stavka „Javna rasvjeta“ biti povećana u rebalansu proračuna. 

 

Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 21,28 sati. 

Sjednica je tonski snimana i tonski snimak pohranjen je u JUO Općine Sukošan. 

 

          Zapisničar:       Predsjednik OV: 

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


