
ZAPISNIK 

 

s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine  Sukošan održane 10. prosinca 2013. godine, s  početkom u  

18,00 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  3. sjednice Općinskog vijeća, 
2. Izmjene i dopune proračuna Općine Sukošan za 2013. godinu, 
3. Proračun Općine Sukošan za 2014. godinu, te projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu, 
4. Odluka o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2014. godinu, 
5. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, 
6. Odluka o promjeni namjene javnog dobra, 

7. Davanje suglasnosti  „Zlatnoj luci Sukošan„ d.o.o. na odluku o visini godišnje pristojbe 

korisnika za održavanje mjesnih grobalja, 
8. Davanje suglasnosti  „Zlatnoj luci Sukošan„ d.o.o. na odluku o visini naknade za  korištenje 

grobnog mjesta na mjesnim grobljima, 

9. Davanje suglasnosti  „Zlatnoj luci Sukošan„ d.o.o. na iznos naplate komunalnog otpada.  
10. Razno. 

 

  Predloženi dnevni red  je jednoglasno usvojen. 

Ad. 1.    
Na točku Ad-7. Zapisnika s  3. sjednice Općinskog vijeća primjedbu stavlja vijećnik Šime Dijan i traži 

da se unese njegov prijedlog nužne izrade pravilnika o zbrinjavanju  otpadnih voda i ostalih nečistoća 

a posebno  ulja koje pliva na površini mora na rivi. Zapisnik s 3. sjednice s prihvaćenom primjedbom 

vijećnika Šime Dijana usvojen je s 12 glasova a vijećnik Mojmir Torbarina bio je „SUZDRŽAN“  

 

Ad-2. 

Načelnik Ante Martinac je obrazložio izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu. Ukupni prihodi 

iznose  12.715.000,00 kuna. Najveće smanjenje je  kod prodaje zemljišta jer još uvijek nije izgrađena 

poslovna zona Barake jer još nije riješena sva dokumentacija za prijenos zemljišta na Općinu Sukošan  

u Ministarstvu. i Agenciji za upravljanje državnom imovinom. Općina čini sve da se to što prije riješi. 

Rashodi su također  smanjeni na nekim stavkama. Rashodi za djelatnost općinskog vijeća i načelnika 

smanjeni su za 35.000,00 kuna koji se prebacuju na aktivnosti za turističku promidžbu ( za zračnu luku 

Zadar ). Rashodi za zaposlene su nešto povećani zbog zapošljavanja preko Zavoda za zapošljavanje 

radnika u komunalnom poduzeću na javnim radovima,. Povećani su i rashodi na aktivnosti donacija i 

to za DVD i pomoć obiteljima. Rashodi su smanjeni na stavci izrade projektne dokumentacije i 

prostornih planova. Najveće smanjenje je na stavci izgradnja poslovne zone Barake odnosno od 

planiranih rashoda nije ništa realizirano. 

  

Vijećnik Božidar Dijan ističe da su se nažalost  opet ostvarila njegova predviđanja kod usvajanja 

proračuna za 2013. godinu a to je  da je proračun nerealno planiran i da se  neće moći ostvariti.  

Vijećnik Šime Dijan smatra da bi trebalo razmisliti o ekonomskoj opravdanosti izgradnje te poslovne 

zone jer mnoge opčine kao što su Bibinje i Poličnik imaju problema s tim zonama jer je malo 

zainteresiranih investitora. Načelnik odgovara da  on vjeruje u tu zonu jer je manja od ostalih te se 

nada da neće biti problema naći investitore. 



Za donošenje rebalansa proračuna Općine Sukošan  za 2013. godinu glasovalo je 9 vijećnika a 4 

vijećnika SDP-a glasovala su „PROTIV“. 

 

Ad- 3.    

Prijedlog  Proračuna za 2014. godinu te projekcije proračuna  za 2015. i 2016. godinu obrazložio je 

načelnik Ante Martinac. Proračun Općine Sukošan za 2014. godinu  iznosi 15.815.000,00 kuna. 

Očekuje se povećanje prihoda od komunalnih doprinosa i naknade za legalizaciju ali  to sve ovisi o 

brzini rada službenika u županijskom upravnom odjelu  pa je stoga planirano kao i prošle godine. 

Ukoliko bude više priljeva sredstava to će se uskladiti rebalansom proračuna. I ovim proračunom 

planiraju se prihodi od prodaje zemljišta kao i rashodi za izgradnju poslovne zone Barake.. Rashodi 

odnosno na što će se konkretno trošiti proračunska sredstva planirana u proračunu detaljno će se 

utvrditi programima za 2014. godinu. Načelnik je ukratko obrazložio i  ostale  stavke na prihodovnoj i 

rashodovnoj strani prijedloga proračuna za 2014- godinu 

Vijećnik Mojmir Torbarina smatra da je ovaj prijedlog proračuna socijalan, proaktivan i gospodarski 

usmjeren. Jedino ga brine da će građani smatrati da je općina moćna pa će i njihova očekivanja biti 

veća ali da li će ih općina moći ispuniti. Smatra i da bi trebalo planirati otvaranje knjižnice u Sukošanu 

a trebalo bi razmisliti i o iznajmljivanju prostora za dječji vrtić u Gorici dok se ne steknu uvjeti za 

izgradnju vlastitog prostora. 

 Vijećnik Božidar Dijan sumnja da je proračun opet nerealan i da se neće moći izvršiti. Ako u 

rebalansu proračuna budu male razlike u odnosu na ovaj proračun on će to pozdraviti ali sada ne može 

glasati za ovaj proračun 

Vijećnik Frane Stevanja podupire prijedlog vijećnika Mojmira Torbarine za iznajmljivanje prostora za 

dječji vrtić u Gorici. 

Vijećnica Jelena Gulan smatra da djeca predškolskog uzrasta u Gorici mogu dva sata predškolskog 

odgoja polaziti u školi a vijećnica Stipana Banić upozorava da to nije u skladu sa  zakonom odnosno 

da se predškolski odgoj ne bi smio održavati u školi. Svako mjesto bi moralo imati svoj vrtić. 

Načelnik Ante Martinac ističe da se mora iznaći rješenje toga problema, sastati će se sa ravnateljicom 

da pokušaju naći rješenje u interesu sve djece. 

Vijećnik Šime Dijan izražava svoju sumnju da će se ovaj proračun moći realizirati. 

  

Za donošenje  proračuna za 2014. godinu te projekcije proračuna  za 2015. i 2016. godinu glasovalo je 

9 vijećnika a 4 vijećnika SDP-a su glasovali protiv. 

 

Ad-4. 

Odluka o izvršenju proračuna za 2014. godinu prihvaćena je jednoglasno, sa 13 glasova . 

 

 Ad-5. 

Prijedlogom odluke o   priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu 

propisuje postupak priključenja na vodovodnu mrežu.  

 

Osnovne izmjene u odnosu  na postojeću odluku su:   

 ukinuta  je obveza plaćanja naknade za priključenje koja se prije plaćala 

Općini Sukošan, 

 Općina više neće izdavati suglasnost za priključenje nego samo suglasnost 

za prijekop javne površine. 

 
Rasprave nije bilo te je odluka usvojena jednoglasno, s 13 glasova. 

 

Ad-6. 

Predloženom odlukom se utvrđuje se da je označeno zemljište izgubilo namjenu javnog dobra 

u općoj uporabi  kao nerazvrstana cesta, te isto postaje građevinsko zemljište u vlasništvu 

Općine Sukošan Pravna osnova za donošenje ove  odluke sadržana je u odredbama članka 

103. Zakona o cestama koji glasi „Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane 



ceste ili njezinog dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina 

kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.“ 

 

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

Ad-7.  

Prijedlog odluke  o visini naknade za  korištenje grobnog mjesta na mjesnim grobljima, 

obrazložio je direktor Milan Ročak. koji  predlaže  iznos od 60,00 kuna/m2.  Nakon kraće rasprave 

odlučeno je  da se predloženi iznos  smanji na 50,00 kuna/m2. Za ovakav prijedlog glasovalo je 11 

vijećnika   a vijećnici Šime Dijan i Marin Keran bili su „suzdržani“. 

 

A d-8.  

Prijedlog odluke  o visini godišnje pristojbe korisnika za održavanje mjesnih grobalja obrazložio je 

direktor Milan Ročak koji predlaže iznos od  150,00 kuna za grobnicu s tri ukopna mjesta te 300,00 

kuna za grobnicu s šest ukopnih mjesta. Nakon kraće rasprave predloženi iznos je smanjen na 100,00 

kuna za grobnicu s tri ukopna mjesta te 200,00 kuna za grobnicu s šest ukopnih mjesta. Za ovakav 

prijedlog glasovalo je 12 vijećnika   a vijećnik  Marin Keran bio je  „suzdržan“. 

 

Ad-9. 

Jednoglasno (s 13 glasova ) daje se suglasnost za naplatu odlaganja komunalnog otpada  u  iznosu od 

50,00 kuna /m3 otpada. 

 

 

Ad-10.RAZNO: 

 

 Predsjednik vijeća Tomislav Dražić traži podatke tko od mještana nije platio za katastarsku 

izmjeru a načelnik odgovara da će o tome izvješće biti dostavljeno ovom vijeću najkasnije za 

60 dana, 

 Vijećnik Mojmir Torbarina izvješćuje da su donačelnik Darko Smolić-Ročak i on sudjelovali 

na radionici o EU fondovima  te smatra da nije nimalo jednostavno doći do novaca iz tih 

fondova. Donačelnik Smolić-Ročak ističe da se mora krenuti s izradom projekata koje općina 

može aplicirati za financiranje iz EU fondova i za to se mora angažirati konzultantska tvrtka.  

 Vijećnik Marin Keran predlaže da se na slijedeću sjednicu vijeća pozovu direktori tvrtke 

„Odvodnja Bibinje-Sukošan“ da podnesu izvješće o poslovanju tvrtke. Vijećnik Keran 

postavlja pitanje načelniku što je s vezom za brod AnteTorbarine  na rivi. Načelnik odgovara 

da je gosp. Torbarina pokrenuo sudski spor, angažirao odvjetnika , pa zbog toga on se u to ne 

bi htio miješati. Vijećnik Keran navodi da jedna gospođa ne dopušta parkiranje vozila na 

zemljištu nasuprot rive iako je to općinsko vlasništvo a načelnik odgovara da ona nema na to 

pravo jer je to zemljište javna površina, 

 Vijećnik Miroslav Raspović pita što je s imenovanjem ulica u Debeljaku a načelnik odgovara 

da se Mjesni odbor treba pokrenutu i dati prijedloge za nazive ulica, 

 Vijećnica Stipana Banić ističe da što prije  treba riješiti pitanje javne rasvjete u Gorici i 

Glavici. 

 

Rasprave i pitanja više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 21,00 sati.               

 

 

 

        Zapisničar:                                                                                              Predsjednik OV 

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

  


