
ZAPISNIK 

 

s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine  Sukošan održane 12. rujna  2013. godine, s  početkom u  

19,00 sati. 

 

NAZOČNI :  Tomislav Dražić, Mojmir Torbarina, Stipana Banić, Josip Torbarina, Frane Stevanja, 

Milan Gašparović, Božidar Dijan, Marin Keran, Miroslav Raspović, Šime Dijan, Klaudio Pavić, 

Jelena Gulan, Ante Dević. 

 

OSTALI NAZOČNI: Ante Martinac , načelnik Općine Sukošan i direktor komunalne tvrtke  

„ Zlatna  luka Sukošan „d.o.o. Milan Ročak. 

 

Predsjednik  predlaže slijedeći  : 

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa  2. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Izvješće o radu „Zlatne luke Sukošan „d.o.o., 

3. Određivanje lokacija za ribarnicu i tržnicu, 

4. Odluka o  dodjeli javnih priznanja, 

5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2013. godinu, 

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, 

7. Razno. 

 

  Predloženi dnevni red  je jednoglasno usvojen. 

Ad. 1.    
Zapisnik s  2. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen uz jednu ispravku vijećnika Šime 

Dijana :  u točki Ad-3. umjesto prijedloga cijene parkiranja  1€ /metar treba stajati 1€ / parkirno 

mjesto. 

 

Ad-2. 

Načelnik ističe da  Izvješće o radu „Zlatne luke Sukošan“ d.o.o.  za  osam  mjeseci 2013. godine 

pokazuje razliku  između prijašnjeg i sadašnjeg rada. Cilj ovoga Izvješća je upoznati vijećnike 

odnosno Skupštinu Društva s  radom poduzeća od kada je na čelu nova uprava te se o izvješću neće 

glasovati. 

Direktor Zlatne luke Sukošan d.o.o.  gosp. Milan Ročak detaljnije obrazlaže Izvješće te navodi  koje 

su sve djelatnosti tvrtke, račun prihoda, naslijeđeno stanje iz 2012. godine te što je izvršeno u prvih 

osam mjeseci od onoga što je planirano za 2013. godinu. Ističe da je tvrtka u osam mjeseci ove godine 

ostvarila prihode veće nego što su bili prihodi za cijelu 2012. godinu. 

Nakon uvodnog obrazloženja za riječ se javio vijećnik Miroslav Raspović koji ističe da u Izvješću 

nema podataka o rashodima  pa se ne vidi stvarno stanje poslovanja tvrtke. Milan Ročak odgovara da 

će na idućoj  sjednici izvijestiti vijećnike i o rashodima tvrtke. Vijećnici Božidar Dijan i Šime Dijan 

ističu da su evidentni pomaci u poslovanju tvrtke pod rukovodstvom nove uprave ali još treba sačekati 

s pohvalama da se vidi kako će to ići dalje, u svakom slučaju direktor ima njihovu potporu.  

Ad- 3.    

Načelnik Ante Martinac poziva  vijećnike da razmisle o mogućim lokacijama za ribarnicu i tržnicu u 

Sukošanu , da daju svoje prijedloge i to na idućoj ili bar na 5-oj sjednici,  jer se sredstva za tu namjenu 

moraju planirati u proračunu za 2014. godinu .  

Ad-4. 

.Pristigla su tri prijedloga za dodjelu javnih priznanja a to su: 

 

1. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO 

      Mons. dr. Eduard Peričić, svećenik 

 

2. ZAHVALNICA OPĆINE SUKOŠAN 



 Gosp. Ljubomir Pavić, predsjednik DDK Sukošan, 

 Sara Smolić, učenica OŠ Sukošan. 

 

Vijećnik Marin Keran pita zašto bi se mons. dr. Eduardu Peričiću dodijelila nagrada za životno djelo 

odnosno čime je on zadužio Sukošan osim činjenice da je tu rođen. Vijećnik Šime Dijan ističe da SDP 

nije protiv dodjele te nagrade ali treba naglasiti da svećenik Eduard Peričić nije doprinio razvoju 

Sukošana ali ga je promovirao odnosno popularizirao. 

 

Za dodjelu predloženih javnih priznanja glasovali su svi vijećnici ( 13 vijećnika ). 

 

 Ad-5. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2013. godinu obrazložio je načelnik 

Ante Martinac. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 4.978.114,58 kuna a rashodi u iznosu 

od 4.954.302,35 kune. Nisu ostvareni planirani prihodi od prodaje zemljišta u poduzetničkoj 

zoni „Barake“ jer nema investitora, malo je zainteresiranih poduzetnika za kupnju zemljišta u 

toj zoni. Prihodi od poreza su isto manji od planiranih ali to se događa svake godine jer 

naplata poreza ide tek u drugoj polovici godine. Na drugim stavkama nema značajnijih 

odstupanja. 

Vijećnik Božidar Dijan stavlja naglasak na rashodovnu stranu i ističe da ponovno nisu 

realizirani kapitalni projekti kao ni dio koji se odnosi na prostorno planiranje. Mora se naći 

način boljeg punjenja proračuna, treba naći dodatna sredstva za kapitalne projekte i razvoj 

mjesta. Možda bi trebalo razmisliti o iznajmljivanju kata u zgradi bivše zadruge koja je sada 

potpuno devastirana. Ima nekih banaka koje bi bile zainteresirane za  prostor u Sukošanu.  

Predsjednik vijeća Tomislav Dražić ističe da se neki  projekti ne mogu realizirati zbog toga jer 

se čekaju izmjene prostornog plana koje se ne mogu donijeti dok na snagu ne stupi 

izmijenjeni Zakon o prostornom uređenju. Vijećnik Božidar Dijan smatra da Općina treba 

imati konsultanta koji će stalno biti uključen u postupke usklađivanja općinskog prostornog 

plana sa županijskim prostornim planom. Konkretan primjer je  šetnica u Selinama, čini se da 

se tu pogoduje privatnim interesima.  Načelnik odgovara da se može dobiti dozvola ako 

studija utjecaja na okoliš kaže da se radi o manjem nasipavanju mora. Vijećnik Božo Dijan 

smatra da je o tome trebalo informirati vijećnike. 

Predsjednik vijeća traži od načelnika da se za iduću sjednicu pripremi popis svih projekata 

koji su u fazi dobivanja lokacijske ili građevinske dozvole. 

 

Za usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna glasovalo je 9 vijećnika, protiv su 

bila tri vijećnika a jedan vijećnik je bio suzdržan. 
 

Ad-6. 

Načelnik predlaže izmjene članka 15. Odluke o komunalnom doprinosu na način da obveznici 

komunalnog doprinosa koji nemaju  prijavljeno stalno boravište  na području Općine Sukošan  

a koji su  pokrenuli postupak za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  

(legalizacija građevine prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ) 

ostvaruju pravo na djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 50% 

obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa,  za ukupan volumen građevine. 

 

Za donošenje ove odluke glasovali su svi vijećnici ( 13 vijećnika ). 
 

Ad-7.  

RAZNO: 

 

 Vijećnica Jelena Gulan pita načelnika je li nešto pokrenuto u svezi s organiziranjem 

predškolskog odgoja za djecu u Gorici. Načelnik odgovara  da nije ali da hoće uskoro. 



Vijećnica Gulan ima primjedbu na  deratizaciju po selima, ne radi se deratizacija u svakoj kući 

nego ljudi idu po selu i traže otrov.  Načelnik odgovara da će se ta kritika prenijeti izvršitelju 

toga posla.   

 Vijećnik Šime Dijan ističe da  nije uređen eko sustav na rivi , otpadne vode plivaju na površini 

mora , nema prečistača. Komunalni djelatnik bi morao posebno voditi računa o tome. 

Potrebno je donijeti pravilnik o eko sistemu, U Sukošanu se još uvijek ne radi selekcija 

otpada. Nema  kontejnera ta plastične boce, staklo. Treba staviti bar 3-4 kontejnera na ulazu u 

selo. Načelnik odgovara da komunalni radnici svaki dan kupe smeće na rivi. Što se kontejnera 

tiče novi propisi nalažu selekciju cjelokupnog otpada tako da će „Čistoća“  dostavljati potpuno 

nove kontejnere. #Čistoća“ radi na tome. 

 Vijećnica Stipana Banić upoznaje vijećnike s inicijativom MO Gorica. Kada se gradila cesta 

Gorica-Raštane  nekim obiteljima su oduzeti dijelovi zemljišta uz obećanje da će im za isto 

biti dodijeljeno zamjensko zemljište. To bi trebalo i učiniti. Načelnik Martinac traži pisani 

prijedlog MO uz detaljno obrazloženje kako bi stručne službe mogle isto proučiti te kako bi se 

moglo pripremiti kvalitetan prijedlog za vijeće, 

 Vijećnik Mojmir Torbarina pita načelnika kada će početi radovi na kanalizaciji a načelnik 

odgovara da radovi počinju 16.09.2013. godine. 

 

Rasprave i pitanja više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 21,10 sati.               

 

 

 

        Zapisničar:                                                                                              Predsjednik OV 

Zdenka Banović, dipl.iur.                                                                        Tomislav Dražić, dipl.ing.

  


