
ZAPISNIK 

sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 15. lipnja 2016. godine, s početkom u 20,00 sati 

u općinskoj vijećnici u Domu mladeži Sukošan. 

NAZOČNI: Mojmir Torbarina, Milan Gašparović, Marin Keran, Božidar Dijan, Stipana Banić, Miroslav 

Raspović, Šime Dijan, Klaudio Pavić, Josip Torbarina. 

ODSUTNI: Frane Stevanja, Jelena Gulan, Tomislav Dražić, Ante Dević. 

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

Smolić-Ročak, direktor komunalnog društva „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Milan Ročak, član Uprave 

„Odvodnje Bibinje-Sukošan“ d.o.o. Stipe Bugarija. 

 

U odsutnosti predsjednika vijeća sjednicu otvara  potpredsjednik Božidar Dijan te  predlaže slijedeći: 

  

D N E V N I   R E D       
                                                                                    

1. Usvajanje zapisnika sa  21. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Financijsko izvješće Zlatne luke Sukošan d.o.o. za 2015.godinu, 

3. Financijsko izvješće Odvodnje Bibinje-Sukošan d.o.o. za 2015.godinu, 

4. Odluka o davanju suglasnosti za nabavku radnog stroja, 

5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu  „Makarska“, 

6. Odluka o zamjeni zemljišta za izgradnju zgrade Dječjeg vrtića, 

7. Odluka o kupnji zemljišta u Gorici, 

8. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra-nerazvrstane ceste i statusa javnog dobra u općoj 

uporabi, 

9. Razno. 

 

Vijećnik Marin Keran predlaže dopunu Dnevnog reda sa točkom „Priprema turističke sezone u Općini 

Sukošan“ 

Načelnik Ante Martinac navodi da je dopunu Dnevnog reda trebalo prethodno najaviti kako bi na sjednici 

bio prisutan  direktor Turističke zajednice. 

Potpredsjednik OV Božidar Dijan predlaže da se o ovoj točki raspravi pod točkom „Razno“. 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen (9 glasova). 

Ad.1. 

Potpredsjednik OV Božidar Dijan traži izmjenu njegovog navoda u  točki Ad.2. u kojoj umjesto područja 

„Tustica“  treba napisati područje „Tratice“. Također traži dopunu i  u točki  Ad.8. time da umjesto navoda 

„zakazan tehnički pregled završene faze kanalizacije“ treba stajati „zakazan tehnički pregled završene  prve 

faze kanalizacije. 

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća  s izmjenama jednoglasno je usvojen (9 glasova). 

Ad.2. 

Direktor komunalnog društva „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Milan Ročak podnosi Financijsko izvješće za 

2015. g. s naglaskom da ukupni rashodi iznose 3.345.078,00 kn, dok su ukupni prihodi 3.300.142,00 kn, 

porez na dobit iznosi  8.987,20 kuna, nakon čega  je zadržana dobit 35.948,80 kn. 

Nakon iscrpne analize i obrazlaganja direktora komunalnog poduzeća za riječ se javio potpredsjednik OV 

Božidar Dijan koji traži od  direktora da raščlani stavku „obveze prema dobavljačima“ koje iznose 

446,256,00 kn te postavlja pitanje dali će spomenuta stavka biti opterećenje za 2016. g. Direktor Milan 

Ročak odgovara da bi uvođenje vlastitog računovodstvo u poduzeće imalo veliki  učinak i efikasnost 

međutim poduzeće za to  nema financijskih sredstava. Poduzeće je u skladu sa programima sa 

dobavljačima dogovorilo nabavku robe (cement, blokovi…) te su sve obveze  prema dobavljačima  

podmirene. 

Vijećnik Marin Keran smatra da bi bilo korektno da svi vijećnici prisustvuju sjednicama, budući se 

održavaju jednom u tri mjeseca. Pozdravlja financijski izvještaj „Zlatne luke Sukošan“, koji ostvaruje 

prihode. Smatra da bi  prihodi poslovanja  bili i veći da komunalno poduzeće dobije input za  obavljanje 

većeg broja  radova kao i samih narudžbi za obavljanje radova. Traži da se izvijesti vijećnike u kojoj je fazi 

izdavanje koncesije za korištenje parkirališta, bova, te usluge izvlačenja i spuštanja brodica, budući se po 

tom pitanju pisalo po medijima prethodne god. 

Direktor komunalnog poduzeća ističe da su navodi pisani po medijima neistiniti. Ugovori za koncesiju na 

koncesijskim poljima su ispoštovani, sidrišta nisu uklonjena zbog neispravnosti ili kršenja Zakona, već 

zbog isteka koncesije koja je vrijedila  do 09. kolovoza 2015. g., te su u skladu sa Ugovorom bove  



uklonjene budući se koncesija nije uspjela produžiti. Djelatnosti korištenja parkirališta i usluge izvlačenja i 

spuštanja brodica komunalno poduzeće je obavljalo na temelju koncesijskog odobrenja koje je izdala 

Općina Sukošan, te se uvelo reda po pitanju parkinga na cijeloj obali, ostvarivalo se prihode, zapošljavao 

radnike, plaćalo porez. Sada je Općina Sukošan  zatražila prijenos ovlasti iz nadležnosti Zadarske županije 

na Općinu Sukošan koja još nije ishodovana, zbog nedostatka jednog dokumenta. Do ishodovanja koncesije 

od strane županije naplata parkinga će se vršiti na 4 lokacije koje su u vlasništvu Općine Sukošan (područje 

kraj caffe bar La bocca, područje Barbira koji je uzet u najam, područje Ruševca i područje iza Dječjeg 

vrtića),  te se neće vršiti usluge izvlačenja i spuštanja brodica. 

Vijećnik Marin Keran napominje da je OV podržalo naplatu parkinga, sidrišta kao i usluge izvlačenja i 

spuštanja brodica međutim smatra da načelnik i predsjednik OV općenito prilikom donošenja odluka OV 

trebaju predočiti svu potrebnu  i urednu dokumentaciju. 

Vijećnik Mojmir Torbarina smatra da je na mjestu gdje se spuštaju brodice dizalicom u more „uništeno“ 

cca 3 parkirna mjesta koja su se mogla naplatiti i možda ostvariti veću dobit, time je Općina samo sebe  

oštetila, jer je na  neki način  pogodovala mještanima budući se spuštanje brodica naplaćivalo po 

minimalnim cijenama. 

Direktor Milan Ročak navodi da se djelatnost spuštanja vršilo na temelju koncesijskog odobrenja izdanog 

od strane Općine te se uredno i naplaćivalo. Ove godine su oštećeni Općina, Država, komunalno poduzeće 

kao i radnici koji su se na tom području trebali zaposlit jer još nije ishodovala koncesija od strane županije. 

Potpredsjednik OV Božidar Dijan ističe da je lokacija spuštališta brodova već tradicionalno duži niz godina 

na istoj lokaciji. Smatra da je ta usluga kako i za mještane Općine tako i za jedrilice i brodove ostalih ljudi 

koji dođu u Sukošan jako dobra, samo se javlja pitanje dali je postojeća lokacija idealna, te smatra da  bi 

bilo loše da se usluga spuštanja brodica ukine. 

Za riječ se javio vijećnik Šime Dijan koji navodi da je činjenica da koncesija od strane županije nije 

ishodovana, te se iz tog razloga ne mogu  vršiti djelatnosti spuštanja brodica. 

Direktor Milan Ročak ističe da se djelatnosti za koje je potrebno koncesijsko odobrenje županije neće vršiti 

dok koncesijsko odobrenje ne bude ishodovano. 

Vijećnik Šime Dijan tvrdi pod moralnom odgovornošću da nije napravio niti jednu snimku kao ni  

prijavljivao ili tužakao oko bilo čega budući  da takve  glasine kruže kroz mjesto, te navodi  kako je sam  

direktor komunalnog poduzeća jednom prilikom rekao da je snimao područje gdje su se postavili stupići 

radi onemogućavanja besplatnog  izvlačenja čamaca, te moli da ne kruže krive informacije. 

Direktor Milan Ročak navodi da sve što ima reći kaže odmah u lice, da nije osoba koja priča sa strane, tvrdi 

da  to nije rekao, te se ne želi opravdavati.  

Potpredsjednik OV Božidar Dijan napominje da su članovi OV legalisti, te da ne donose odluke koje nisu u 

skladu sa Zakonom, jedini kompromis su  napravili podržavajući odluku o nastavku rada na deponiju koji 

je još uvijek nelegalan, što  je bilo za opće dobro Općine. 

Slijedeći za riječ javio se vijećnik Miroslav Raspović koji navodi da su prihodi u  2015. g. manji za 3%, 

dok su rashodi veći za 10% u odnosu na prethodnu god. Pozdravlja financijski izvještaj te  napominje da 

zadržana dobit iznosi 702.553,00 kn koja se zajedno sa amortizacijom iz prošle i pretprošle  god. 

obračunala kao trošak ali nije utrošena, te postavlja pitanje gdje je ta dobit, dali služi samo za popravljanje 

likvidnosti, budući da njome nije ništa kupljeno. Direktor na postavljeno pitanje odgovara da je to 

knjigovodstvena dobit koja  je „prošla“ kroz račun 2015. god., te napominje da je prošle god. kupljen 

kamion, stroj za čišćenje ulica, kombinirka. 

Potpredsjednik OV Božidar Dijan smatra da je financijsko izvješće komunalnog poduzeća  jedan skup 

brojki. Činjenica je da se  ostvaruje dobit, zaposleno je oko 20-tak ljudi koji uredno primaju plaću, 

nekakvih primjedba od strane mještana nema. Smatra da  komunalna firma uredno odrađuje posao za koji 

je namijenjena. 

Financijsko izvješće Zlatne luke Sukošan d.o.o. za 2015.godinu usvojen je jednoglasno (9 glasova). 

Ad.3. 

Član Uprave „Odvodnje Bibinje-Sukošan“ d.o.o. Stipe Bugarija obrazlaže financijsko izvješće Odvodnje 

Bibinje-Sukošan d.o.o. za 2015. g. navodeći da je činjenica da se posluje s gubitkom. Sredstva uložena u 

projekt „EKO JADRAN „iznose 44.000.000,00 kn koja će se  vračati kroz osnovna sredstva. 

Amortizacijske stope su velike.  Prihodi  su  se ostvarivali pružanjem usluga  pročišćenja otpadnih voda 

koja  su se morala ukinuti zbog nekih mještana Općine Bibinje. Završeni su projekti druge, treće i četvrte 

faze sustava odvodnje, kao i projekti sekundarne mreže za naselje Bibinje i Sukošan, te su ishodovane sve 

potrebne dozvole. Navedenim projektima riješen je cjelokupni vodoopskrbni sustav naselja Bibinje i 

Sukošan. Prethodne god. javio se problem oko neugodnih mirisa iz smjera Sukošana prema Zadru gdje se 



uložilo  oko cca 800.000,00 kn u novi filter za pročišćavanje otpadnog zraka. Navodi da se čeka odluka 

Hrv. voda oko definiranja  buduće uprave društva, očekuje se  priključenja na Odvodnju Zadar. 

Nakon kratkog obrazlaganja  Stipe Bugarije za riječ se javio vijećnik Marin Keran koji napominje da je ovo 

već treća sjednica OV na kojoj se nije pojavio drugi član uprave „Odvodnje Bibinje-Sukošan“, što smatra 

neprimjerenim. Ističe da je u 7 mj. prethodne god rečeno da će se dostaviti izvještaj od strane Vodovoda 

koliko je sredstava uplaćeno za naknadu za razvoju putem računa za potrošenu vodu, na što Stipe Bugarija 

odgovara da je tražio od direktora  Vodovoda točan izvadak o uplaćenim sredstvima, ali je rečeno da je  

prekomplicirano dostaviti takvu vrstu izvješća. Vijećnika Marina Kerana zanima koliko je komunalno 

društvo „Odvodnja Bibinje- Sukošan“ u gubitku. Član uprave Stipe Bugarija odgovara da je komunalno 

društvo 2015. g poslovalo s gubitkom od 875.168,30 kn, od čega amortizacija iznosi ukupno 393.359,93 

kn. Hrvatskim vodama je uplaćeno 800.000,00 kn za VT radove na prvoj fazi sustava, koja će se vratiti 

kroz prihode naknade za razvoj kroz godinu, dvije. Na dan 31. prosinca 2015. g. komunalno društvo  je 

dužno Hrv. vodama 32.000,00, dok su obveze prema drugim dobavljačima podmirene u potpunosti. Na 

današnji dan komunalno poduzeće je  knjigovodstveno dužno oko 1.000.000,00 kn, od čega vodni doprinos 

iznosi 500.000,00 kn. 

Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje koja firma s dugovanjem može dopustiti da se plaća radnika 

povećava, na što Stipe Bugarina odgovara da je povećanje njegove plaće odobreno od strane načelnika 

Općina Sukošan i Bibinje na njegov zahtjev. 

Načelnik Ante Martinac se nadovezuje te navodi da je činjenica da će ovo komunalno društvo Općinu 

Sukošan još neko vrijeme financijski koštati. Komunalno poduzeće ne ostvaruje dovoljne prihode da bi 

moglo ostvarivati dobit. Prihod od poduzeća je jedino prihod od naknade za odvodnju otpadnih voda koji se 

tek sad počinje naplaćivati. Kada poduzeće bude profitabilno biti će pripojeno Odvodnji Zadar na što se ne 

može utjecati. 

Potpredsjednik OV Božidar Dijan iznosi primjedbu na  iznesene  plaće zaposlenika društva Odvodnje 

Bibinje-Sukošan u financijskom izvješću, smatra da su iznosi  plaća zaštićena informacija i  osobna stvar 

svakog djelatnika, nije primjereno da su navedene u ovakvom dokumentu koji je za širu uporabu. 

Član uprave Stipe Bugarija odgovara da su plaće napisane zbog upita mještana Općine Bibinje. 

Vijećnik Mojmir Torbarina navodi ukoliko su već plaće iznesene u financijskom izvješću, trebale su biti 

prikazane u bruto iznosu, kao i  klasifikacija radnih mjesta. Smatra da je ovo izašlo nespretno.  

Vijećnik Josip Torbarina napominje da svim zaposlenicima društva plaće kroz godine rasle, osim članu 

uprave Josipu Krešanu. Predlaže da mu se plaća  povisi jer smatra da mu  je  mjesečni neto iznos naknade 

premali. 

Vijećnik Miroslav Raspović iznosi da bruto plaća  4 zaposlenika poduzeće iznose 332.550,31 kn, dok bruto  

naknada članu uprave Stipi Bugariji iznosi 174.800,04 kn, što znači da mu ukupni doprinosi iznose  

83.600,00 kn.  Smatra da  čovjek koji je u radnom odnosu  na funkciji tehničkog direktora ne može 

kvalitetno obavljati dvije dužnosti. Napominje da preneseni gubitak iz prethodnih god. iznosi 1.323.517,79 

kn, a gubitak 2015. g. iznosi 875.165,30 kn, koji je umanjen za 20% poreza na dobit, jer se poslovalo s 

gubitkom  što rezultira da je  gubitak za 2015.g. 704.427,20 kn, dok je  ukupni gubitak 2.007.944,99 kn. 

Član uprave  Stipe Bugarija navodi da tom iznosu treba pripojiti i amortizacije iz prethodnih godina, koji u 

izvješću nisu prikazana.  

Načelnik Ante Martinac navodi da se slaže sa vijećnicima da bi bilo efikasnije da komunalno društvo 

„Odvodnja Bibinje-Sukošan“ ima svog direktora, međutim nitko u ovom trenutku se ne može prihvatiti te 

dužnosti  s obzirom na činjenice da će se ovo društvo pripojiti Odvodnji Zadar sukladno Zakonu.  

Slijedeći za riječ se javio vijećnik Šime Dijan koji navodi da član uprave Josip Krešan prima mjesečnu neto  

naknadu u iznosu navedenom u izvješću jer je u  mirovini, da ostvaruje veću  naknadu  od propisane 

mirovina bi mu vjerojatno bila ukinuta. 

Vijećnik Mojmir Torbarina postavlja pitanje dali zaposlenik Odvodnje ima pravo glasati o njegovom 

financijskom izvješću, na što načelnik navodi da nema zapreke oko glasovanja po tom pitanju. 

Vijećnik Marin Keran pita  na koji su način izabrani  članovi uprave Odvodnje, dali je proveden javni 

natječaj, na što načelnik odgovara da je Društvenim ugovorom definirano da članove uprave  bira Općinsko 

vijeće na prijedlog načelnika, bez javnog natječaja, budući su osnivači dvije lokalne samouprave. 

Napominje da Skupština društva može i mijenjati Društveni ugovor. 

Za riječ se javio i vijećnik Klaudio Pavić koji postavlja pitanje koje funkcije obavljaju djelatnici odvodnje 

gosp. Nino Šimunić i  gosp. Željko Šimunić, na što Stipe Bugarija odgovara je  gosp. Željko Šimunić 

glavni koordinator uređaja, te je za vrijeme izgradnje sustava aktivno rješavao i imovinsko-pravna pitanja 

sa mještanima Bibinja dok je gosp. Josip Dijan njegov pomoćnik koji radi na kompletnom održavanju 



sustava. Gosp. Nino Šimunić koordinator izgradnje sustava na području Bibinja. Također napominje da 

Odvodnja Zadar zapošljava 75 radnika. 

Potpredsjednik OV Božidar Dijan obavještava vijećnike da je da je tehnički pregled završene prve faze 

kanalizacije uredno prošao, nije bilo primjedba, te je dobivena uporabna dozvola. Do današnjeg dana ima 

oko cca 86 priključka dok je potpisano oko 185 ugovora. Navodi da je sustav u punom pogonu. 

Vijećnica Stipana Banić smatra da je ovo izvješće napravljeno nespretno, te da ovakvim izvješćem u kojem 

su iskazane  plaća djelatnika samo dali ljudima  povoda da još više „govore“. 

Financijsko izvješće Odvodnje Bibinje-Sukošan d.o.o. za 2015.godinu podržalo je 6 vijećnika dok su 3 

vijećnika bila protiv. 

Ad.4. 

Direktor komunalnog poduzeća od OV traži suglasnost za nabavku radnog stroja koji je neophodan za 

održavanje reda na reciklažnom dvorištu koji bi se koristio za usitnjavanje i zbrinjavanje biljnog otpada, 

granja. Nabavkom stroja  bi se u potpunosti smanjili troškovi zbrinjavanja biljnog otpada te  bi se 

usitnjavali i od istog proizvodilo humus za vlastite potrebe. S obzirom da komunalno poduzeće nema 

financijskih sredstava, nabavka stroja bi se financirala iz proračuna Općine Sukošan. Napominje da je 

proveden postupak javne nabave, te je na temelju pristiglih ponuda kao najpovoljnija izabrana ponuda od 

tvrtke „GRADATIN d.o.o“ koja ukupno sa PDV-om iznosi 218.750,00 kn. 

Načelnik Ante Martinac navodi da postoje dvije varijante a to su da se biljni otpad predaje ovlaštenoj 

pravnoj osobi  što bi iziskivalo velike  troškove, ili da se stroj kupi. Napominje da je Općina u mogućnosti 

kupiti stoj u gotovini, međutim efikasnije je da se isplaćuje kroz par godina. Smatra da će stoj za koju 

godinu moći stvarati i prihode komunalnom poduzeću. 

Vijećnik Marin Keran pozdravlja nabavku radnog stroja, smatra da to ide u smjeru i razvoja reciklažnog 

dvorišta. Postavlja pitanje na temelju kojih kriterija se odabrala ponuda od tvrtke „GRADATIN d.o.o“ kao 

najpovoljnija, na što direktor Milan Ročak odgovara da se kategoriziralo do koje cijene se može ići, koje 

jačine motora…. Razlika između izabrane i jeftinije ponude bila je 5.000,00 kn, međutim izabrana ponuda 

je prema tehničkim karakteristikama puno bolja od jeftinije ponude. Napominje da je ovo profesionalni 

stroj koji zadovoljava sve uvjete. 

Vijećnica Stipana Banić postavlja pitanje dali postoji vizija oko zapošljavanje radnika koji će upravljati 

navedenim strojem, na što direktor odgovara da će strojem upravljati 2 radnika koja su zaposlena na 

reciklažnom dvorištu, te će se usavršavati za rukovanje strojem, sukladno Zakonu o radu. 

Odluka o davanju suglasnosti za nabavku radnog stroja usvojena je jednoglasno (9 glasova). 

Ad.5. 

Načelnik Ante Martinac predstavlja odluku o izradi UPU-a dijela obalnog pojasa u Sukošanu „Makarska“ 

koji obuhvaća područje od „Tustice“ do „Solina“. Napominje da je u dostavljenom prijedlogu  odluke sve 

detaljno napisano te nema potrebe za daljnjim obrazlaganjem. Za slijedeću sjednicu biti će dostavljeni 

prijedlog odluke za izradu UPU-a uređenja „Groblja“ i „Golog brda“. 

Potpredsjednik OV Božidar Dijan napominje da je izrada ovog  UPU-a bila  jedna od točaka razgovora 

kluba SDP-a  sa načelnikom gdje se uvjetovala podrška usvajanja proračuna, te ističe zadovoljstvo jer je taj 

prijedlog na Dnevni red stigao u kratkom periodu. 

Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje zašto nije napravljen jedan  UPU za cijelu obalu, što bi iziskivalo i 

manje troškova na što načelnik navodi  da je možda bilo i jednostavnije da se izradi UPU za cijeli obalni 

pojas odjednom, međutim prethodni UPU je financiran dijelom iz prethodne a dijelom iz tekuće godine, 

dok će ovaj UPU biti  financiran djelom iz ove a dijelom iz slijedeće godine, napominje da stvari treba 

sagledati i sa financijskog aspekta. 

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu  „Makarska“ usvojena je 

jednoglasno (9 glasova). 

Ad.6. 

Načelnik Ante Martinac navodi da je u skladu sa zaključkom sa prošle sjednice interventno postupio po 

rješavanju imovinsko-pravnih pitanja oko zamjene terena za izgradnju novog  Dječjeg vrtića sa terenima u 

„Tustici. Zahtjev vlasnika zemljišta gosp. Milana Pavića i gosp. Marka Pavića bio je da cijena zemljišta 

iznosi 830,00 kn/m2, što smatra prihvatljivim i korektnim. Navodi da se ovom odlukom ne zadire u 

zamjenu  terena za proširenje škole, te se nada da će za slijedeću sjednicu OV biti dostavljena i ta odluka. 

Napominje da je razgovarao sa svim  arhitektima i geodetima iz Sukošana oko projektiranja vrtića koji će 

naplatiti samo osnovne troškove, smatra da će Građevinska  dozvola biti ishodovana najkasnije do kraja 

god.  



Potpredsjednik OV Božidar Dijan postavlja pitanje dali OV treba službeno donijeti odluku o projektiranju i 

izgradnji novog vrtića, na što načelnik navodi da usvajanjem ove oduke i odluke sa prošle sjednice može 

pristupiti projektiranju i izgradnji novog vrtića. 

Vijećnik Mojmir Torbarina navodi da je na prošloj sjednici bilo rečeno da neki vlasnici nisu pristali na 

zamjenu terena, na što načelnik odgovara da se to odnosi na zamjenu terena oko  proširenje škole. 

Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje što se planira sa prostorom sadašnjeg Dječjeg vrtića koji zajedno sa 

parkingom koji se nalazi iza njega čini cjelinu od cca 5.000 m2, na što načelnik ističe da će OV u 

budućnosti donijeti odluku što će se nalaziti na tom području.  

Potpredsjednik OV Božidar Dijan  koji je ujedno i član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića smatra da je prostor 

sadašnjeg vrtića neadekvatan za obavljane te djelatnosti, njegovim proširenjem ne bi se puno postiglo. 

Smatra da na području kod škole u budućnosti  može napraviti vrhunski kompleks koji bi sadržavao i 

biblioteku, sportski centar, vrtić itd.., dok je prostor sadašnjeg vrtića „Bogom dan“ te se može iskoristiti u 

razne svrhe, o čemu će odlučivati slijedeći saziv OV. 

Odluka o zamjeni zemljišta za izgradnju zgrade Dječjeg vrtića usvojena je sa 8 glasova, dok je 1 vijećnik 

ostao suzdržan. 

Ad.7. 

Načelnik Ante Martinac predstavlja prijedlog odluke o kupnji zemljišta u svrhu proširenje groblja u Gorici. 

Ukupna površina predmetnog zemljišta koja se planira kupiti iznosi 276 m2, dok je kupoprodajna cijena 

100,00 kn/m2, što bi iznosilo da je ukupna kupoprodajna cijena zemljišta 27.600,00 kn. 

Odluka o kupnji zemljišta u Gorici jednoglasno je usvojena (9 glasova). 

Ad.8. 

Zamjenik općinskog načelnika Darko Smolić Ročak navodi da bi se  status općeg dobra-nerazvrstana cesta 

na k.č. 5245, k.o. Sukošan (područje zadruge u Debeljaku u svrhu ishodovanja Građevinske dozvole) 

trebao ukinuti  budući trajno je prestala potreba za korištenjem te nerazvrstane ceste. Također ističe da je 

trajno prestala potreba za korištenjem  nerazvrstanih cesta na k.č. 4252 i 4456 k.o Sukošan (područje kraj 

Sportskog centra u Debeljaku) kako bi se mogla napraviti zamjena terena sa privatnim osobama, te bi se 

trebao ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi. Usvajanjem ove odluke Općina Sukošan bi tražila 

uknjižbu prava vlasništva  na spomenutim česticama za cijelo. 

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra-nerazvrstane ceste i statusa javnog dobra u općoj uporabi usvojena 

je jednoglasno (9 glasova). 

Ad.9. 

- Vijećnik Josip Torbarina navodi da su mještani Debeljaka prije 4-5 god. ustupili svoje parcele 

u svrhu izgradnje zida koji je financiran od strane Općine, postavlja pitanje dali je moguće 

tamponirati područje između ceste do spomenutih zidova koje iznosi 2-3 m, na što načelnik 

navodi da se ovo pitanje odnosi na redovne komunalne aktivnosti, te da se po tom pitanju treba 

obratiti Mjesnom odboru i direktoru komunalnog poduzeća. 

- Vijećnik Miroslav Raspović postavlja pitanje kada će se donijeti nazivi ulica u Debeljaku, na 

što zamjenik općinskog načelnika odgovara da rješavanje tog pitanja ovisi o Mjesnom odboru. 

- Vijećnik Marin Keran predlaže da se tema „Priprema turističke sezone u Općini Sukošan“ 

odgodi do za neku od idućih sjednica iza ljeta, budući je turistička sezona već krenula. 

- Vijećnik Klaudio Pavić postavlja pitanje, kada će biti postavljena javna rasvjeta na području 

od „Malenice“ do „potoka u Tratici“, na što načelnik odgovara da se javna rasvjeta na tom 

području trebala postaviti do početka turističke sezone, međutim vremenski se nije stiglo, te će 

biti postavljena nakon turističke sezone. Također ističe da će se na cijelom području Općine 

Sukošan ići u kompletnu obnovu  rasvjete ( led rasvjetom ) oko 1200 rasvjetnih tijela. 
 

Rasprave više nije bilo pa potpredsjednik zaključuje sjednicu u 22,25 sati. 

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

              

              

                       Zapisničar:                               Potpredsjednik OV: 

Dijan Lucija, bacc. admin. publ                                                                   Božidar Dijan 

 


