
ZAPISNIK 

s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 17. veljače 2014. godine, s početkom u 18,00 

sati, u prostorijama Osnovne škole Sukošan. 

 

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

Milan Gašparović, Božidar Dijan, Marin Keran, Miroslav Raspović, Klaudio Pavić, Jelena Gulan, 

Ante Dević. 

 

ODSUTNI: Šime Dijan. 

 

OSTALI NAZOČNI: načelnik Općine Sukošan Ante Martinac, direktor komunalnog poduzeća 

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

Predsjednik predlaže slijedeći: 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća,  

2. Donošenje  Programa za 2014. godinu: 

 Program izgradnje komunalne infrastrukture, 

 Program održavanja  komunalne infrastrukture, 

 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi,  

 Program javnih potreba u športu,  

 Program javnih potreba u kulturi. 

3. Odluka o koeficijentima za izračun plaće službenika JUO Općine Sukošan,  

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću,  

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim  djelatnostima na području Općine 

Sukošan,  

6. Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan prihoda i izdataka komunalnog društva 

„Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za 2014. godinu,  

7. Odluka o davanju suglasnosti  komunalnom društvu „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. na Odluku o 

visini naknade  za korištenje  grobnog mjesta  novoizgrađenih grobnica na mjesnim grobljima 

u Sukošanu i Gorici,  

8. Odluka o davanju suglasnosti komunalnom društvu „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o., na cjenik 

pogrebnih usluga na mjesnim grobljima u Sukošanu i Gorici, 

9. Odluka o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva „Odvodnja Bibinje- 

Sukošan  

10. Razno. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Ad. 1. 

Na točku Ad-3 zapisnika  s 4. sjednice Općinskog vijeća primjedbu stavlja  vijećnik Marin Keran, te 

navodi kako je on u ime SDP-a replicirao na izlaganje Mojmira Torbarine i ustvrdio  da vijećnici  

SDP-a predloženi proračun za 2014. ne smatraju socijalnim i proaktivnim. 

Zapisnik s navedenom primjedbom jednoglasno je usvojen. (12 glasova) 

Ad. 2. 

Načelnik Ante Martinac dao je uvodno obrazloženja prijedloga Programa izgradnje komunalne 

infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture, Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi, Programa javnih potreba u športu te Programa javnih potreba u kulturi, ističući da su svi 

navedeni programi urađeni u skladu s Proračunom Općine Sukošan za 2014.godinu. 



 

Vijećnik Miroslav Raspović postavlja pitanje dali je planirana izgradnja nogostupa u Debeljaku prema 

Donjem Podvršju.  Načelnik na postavljeno pitanje odgovara da je dokumentacija za nogostup u 

procesu izrade, te da se očekuje sudjelovanje ŽUC-a u financiranju izgradnje nogostupa. Vijećnik 

Raspović upoznaje načelnika da se u Donjem Podvršju treba sanirati i cesta, jer se tamo , prije 

autobusnog stajališta, nalazi velika rupa koja ugrožava promet.  

Vijećnik Miroslav Raspović postavlja još i pitanje vezano za  Program socijalne skrbi, te se interesira 

što ulazi u program pomoći obiteljima, kao i postoje li kriteriji za dodjelu pomoći. 

Načelnik ističe da u pomoć obiteljima ulazi pomoć za ogrjev, sufinanciranje troškova stanovanja, dom 

za stare i nemoćne osobe, te pomoć za novorođenčad. Kriterij za  dodjelu pomoći  obiteljima je da su 

stalni korisnici socijalne pomoći dodaje načelnik.  

 

Vijećnicu Jelenu Gulan zanima što je sa izgradnjom cjevovoda u Gorici i dali se to nalazi u programu 

za ovu godinu, kao i dokle se došlo s izradom projektne dokumentacije za trg  i društvenu zgradu u 

Gorici. Također postavlja pitanje dali su planirana sredstva od 20. 000 kuna za izgradnju sustava 

navodnjavanja dovoljna? 

Načelnik Ante Martinac je ukratko obrazložio da se u ovoj godini  ne planira izgradnja vodovoda u 

Gorici, 4 faze magistralnog cjevovoda su završene ali je zapelo  s  petom fazom  od Zemunika. Dodaje 

da za petu fazu treba jako puno sredstava. Načelnik  također ističe da je napravljena sva potrebna 

dokumentacija za izgradnju mjesne vodovodne  mreže u Gorici. 

Za društvenu zgradu u Gorici ishođena je lokacijska dozvola te je u postupku dobivanje  potvrde 

glavnog projekta. Nakon ishođenja dokumentacije može se početi s djelom radova na mjesnoj 

vodovodnoj mreži. Što se tiče projektne dokumentacije za trg u Gorici načelnik odgovara da je 

dokumentacija u izradi. 

Načelnik na postavljeno pitanje vijećnice Jelene Gulan o izgradnji  sustava navodnjavanja objašnjava 

da se tu  radi o projektu sustava navodnjavanja Ravnih kotara, a koji obuhvaća Goricu i dio Debeljaka. 

To će  zajednički financirati Hrvatske vode, Županija. Grad Biograd, Sveti Filip i Jakov kao i Sukošan, 

međutim naglašava da će za to također trebati jako puno sredstava. 

 

Sljedeći za riječ javio se vijećnik Marin Keran koji navodi da je u programu održavanja komunalne 

infrastrukture planirano održavanje kupališta, te postavlja pitanje na koja se to kupališta odnosi? 

Također ističe da ima puno primjedbi na uređenje plaže Dječji raj.  

Nastavlja da u programu socijalne skrbi podržava sufinanciranje putnih troškova za učenike, te smatra 

da bi se za stipendije učenika i studenata mogao planirati iznos veći od trenutnog. 

Načelnik dodaje da se za stipendije treba donijeti nova odluka i utvrditi bolji kriteriji, možda i prema 

socijalnom statusu korisnika. 

Za riječ se javlja i vijećnik Mojmir Torbarina koji smatra da nije u redu tražiti isti prosjek ocjena za 

studente lakših društvenih fakulteta i težih fakulteta prirodnih znanosti, te navodi da to treba različito 

vrjednovati.  Stipendiju bi trebao imati svatko tko upiše slijedeću godinu fakulteta dodaje. Također 

stavlja primjedbu na javnu rasvjetu za koju se planiraju sredstva za izgradnju i održavanje, a veliki dio 

lampa nije u funkciji. 

Na primjedbu vijećnika Mojmira Torbarine, načelnik Ante Martinac iznosi da upravo raspisuje 

natječaj za održavanje javne rasvjete na godinu dana, te da se nada da će ubuduće sustav javne rasvjete 

kvalitetnije održavati. 

 

Vijećnicu Jelenu Gulan zanima koji će se poljski putovi uređivati, na to načelnik odgovara da će se 

uređivati svi poljski putovi u Općini Sukošan, što uključuje i poljske putove u Gorici. 

 



Vijećnik Mojmir Torbarina smatra da udruge kojima se dodjeljuju sredstva iz proračuna, trebaju 

podnositi izvješća o utrošku tih sredstava  Općinskom vijeću a ne samo Općinskom načelniku. 

Zaključuje se  korisnici sredstava iz proračuna moraju podnositi godišnja izvješća Općinskom vijeću o 

utrošku tih sredstava.  

 

Program izgradnje komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program 

javnih potreba u socijalnoj skrbi, Program javnih potreba u športu te Program javnih potreba u kulturi 

doneseni su jednoglasno. (12 glasova) 

Ad.3. 

 Ovim prijedlogom odluke koeficijenti za obračun plaća službenika u JUO ostaju nepromijenjeni. 

Donose se koeficijenti za radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu. Ne primaju se 

novi službenici nego se samo komunalni redar  raspoređuje na poslove voditelja komunalnih poslova 

ali zadržava isti koeficijent 1,50 koliko je imao i na radnom mjestu komunalnog redara. 

Odluka je donesena jednoglasno. (12 glasova) 

Ad. 4. 

U odluci o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „ Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. članak 5. se 

dopunjuje slijedećim djelatnostima: 

 Obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja,  

 Obavljanje poslova izdavaštva i medija. 

 

Odluka je donesena jednoglasno. ( 12 glasova) 

Ad. 5. 

Prijedlogom odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim  djelatnostima na području 

Općine Sukošan u članku 4. proširuje se djelatnost trgovačkog društva „ Zlatna luka Sukošan“ i dodaju 

sljedeće djelatnosti: 

 Pogrebni poslovi na Općinskim grobljima u Sukošanu i Gorici,  

 Poslovi održavanja i upravljanja mrtvačnicama na Općinskim grobljima u Sukošanu i 

Gorici.  

 

Trgovačkom društvu  „ Odvodnja Bibinje-Sukošan“ d.o.o. Bibinje dodjeljuje se: 

 Djelatnost javne odvodnje (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i odvodnja 

atmosferskih voda). 

Odluka je donesena jednoglasno. ( 12 glasova) 

Ad. 6. 

Direktor komunalnog poduzeća „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Milan Ročak obrazlaže financijski plan 

prihoda i izdataka komunalnog društva po stavkama te zaključno navodi da planirani prihodi i rashodi 

za 2014. godinu iznose 3.316.977,45 kuna. 

 

Vijećnik Mojmir Torbarina izražava zadovoljstvo navedenim planom, međutim zabrinjava ga 

kapitalna potpora Općine Sukošan za osnovna sredstva. Uspješnost  tvrtke ovisi  70% o  ljudskim 

resursima  a samo 30% o materijalnim sredstvima smatra  Mojmir Torbarina, te dodaje da bi trebalo 

više ulagati u edukaciju ljudi u smislu da nauče strane jezike što je naročito potrebno kod naplate 

parkiranja i sl. 

 

Vijećnik Božidar Dijan navodi da je navedeni financijski  plan ambiciozan, te da treba čestitati ako se 

realizira, također smatra da su parkirališta i riva budućnost ove  komunalne tvrtke. 

 



Vijećnik Marin Keran je dodao kako  je navedeni plan „prelijevanje iz šupljeg u prazno“, jer smatra da 

će Općina Sukošan na kraju opet financirati sve osim groblja i parkirališta, ali također navodi da je 

plan vidljivo bolji u odnosu na prijašnje stanje 

 

Plan je usvojen jednoglasno. (12 glasova) 

 

Ad.7. 

Direktor komunalnog poduzeća „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Milan Ročak obrazlaže prijedlog odluke 

o visini naknade  za korištenje  grobnog mjesta  novoizgrađenih grobnica na mjesnim grobljima u 

Sukošanu i Gorici Naknada za korištenje zemljišta za novoizgrađenu grobnicu po m2 predlaže se u 

iznosu od  200,00 kuna s PDV-om, što za grobnicu sa tri ukopna mjesta iznosi 1.000,00 kuna  a za 

grobnicu sa 6 ukupnih mjesta iznosi 1.400,00 kuna s PDV-om. Milan Ročak zaključno navodi da je 

ovo jednokratna uplata. 

 

Odluka je donesena jednoglasno. ( 12 vijećnika) 

 

Ad.8. 

 Odluka o davanju suglasnosti komunalnom društvu „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. na cjenik pogrebnih 

usluga na mjesnim grobljima u Sukošanu i Gorici jednoglasno je donesena ( s 12 glasova ). 

 

Ad.9. 

Temeljem obveze iz izmjena Zakona o vodama u Društvenom ugovoru o osnivanju trgovačkog 

društva „Odvodnja Bibinje- Sukošan“ za izgradnju i upravljanje sustavom odvodnje mijenja se naziv 

tvrtka koja sada glasi «Odvodnja Bibinje-Sukošan» d.o.o. za upravljanje  sustavom odvodnje“. 

 

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti: 

 Djelatnost javne odvodnje. 

Odluka je donesena jednoglasno. (12 glasova) 

Ad. 10.   RAZNO 

 Vijećnik Božidar Dijan postavlja pitanje načelniku dali je utvrđena lokacija tržnice i ribarnice. 

Načelnik odgovara  da se prije svega moraju riješiti imovinsko-pravni odnosi kako bi se mogla 

utvrditi točna lokacija, 

 Vijećnik Marin Keran iznosi primjedbu o nedolasku direktora svih  komunalnih poduzeća kako je 

to bilo najavljeno na prošloj sjednici vijeća. Načelnik odgovara  kako je to odgađeno za iduću 

sjednicu kada će na dnevnom redu biti godišnja izvješća tih poduzeća. 

 

Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 20,05 sati. 

 

          Zapisničar:        Predsjednik OV: 

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


