ZAPISNIK
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 24. ožujka 2014. godine, s početkom u 19,00
sati, u prostorijama Osnovne škole Sukošan.
NAZOČNI: Tomislav Dražić, Jelena Gulan, Mojmir Torbarina, Josip Torbarina, Frane Stevanja,
Ante Dević, Milan Gašparović, Miroslav Raspović, Božidar Dijan, Šime Dijan, Stipana Banić.
ODSUTNI: Klaudio Pavić, Marin Keran.
OSTALI NAZOČNI: načelnik Općine Sukošan Ante Martinac.
Predsjednik predlaže slijedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
2. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete,
3. Razno.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen (11 glasova).
Ad. 1.
Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.
Ad. 2 .
Načelnik Ante Martinac daje uvodno obrazloženje o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete, navodi da su pristigle tri ponude te da je najpovoljnija ponuda
ELEKTROMONT, ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI d.o.o. Zadar, na rok od jedne godine.
Načelnik smatra da je ponuda u potpunosti sukladna natječajnoj dokumentaciji te da nema računske
pogreške u troškovničkim stavkama. Navodi da su kriteriji za odabir najpovoljnije ponude sposobnost
ponuditelja temeljem dokumentacije iz općeg dijela ponude i najniža ponuđena cijena. Iznos
najpovoljnije ponude je 244.921,40 kuna bez PDV-a, odnosno 306.151,75 kuna s PDV-om. Načelnik
navodi da u ovaj troškovnik kompletno ulazi i materijal i usluge. Prethodnih godina u iznos ponude
ulazila je samo usluga, materijal se plaća posebno. Načelnik smatra kako ova ponuda ima kompletnu
uslugu (i materijal i uslugu).
Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Dražić ističe kako u ugovoru treba navesti da se za svaki
pojedinačni posao izdaje narudžbenica a načelnik dodaje da potpunu kontrolu nad tim voditi
komunalni redar.
Vijećnika Miroslava Raspovića zanima tko je prethodnih godina obavljao komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete a načelnik odgovara da je prethodnih godina taj posao obavljao Nikola
Pavić.
.
Vijećnik Miroslav Raspović ističe da u Debeljaku ispred igrališta javna rasvjeta nije u funkciji od
sedmog mjeseca prošle godine. Načelnik navodi da je upravo iz takvih razloga potrebna adekvatna
osoba koja će preuzeti odgovornost za takve radove.
Slijedeći za riječ javio se vijećnik Šime Dijan koji stavlja naglasak na činjenicu kako se nitko iz
Općine Sukošan nije javio na natječaj. Načelnik smatra da je to zbog toga što u Općini Sukošan nema
adekvatnog pravnog subjekata za obavljanje takve usluge.

Vijećnik Božidar Dijan postavlja pitanje po kojim se kriterijima nudila ponuda, na što načelnik
odgovara da troškovnik rađen po komadu. Dodaje da se ne može predvidjeti koliko će se žarulja
promijeniti. Također ističe da se natječaj može raspisati do 4 godine, međutim potpisan je na jednu
godinu za koje vrijeme se može vidjeti okvirni realni trošak.
Vijećnika Božidara Dijana zanima tko će voditi zapisnik o obavljenom poslu a načelnik odgovara da
će na svakoj fakturi koja će se ispostavljati mjesečno biti navedeno koliko je žarulja i gdje
promijenjeno a istinitost toga će ovjeravati komunalni redar.
Vijećnik Miroslav Raspović smatra da će komunalni redar morati vršiti uvid o obavljenom poslu na
svakom pojedinom mjestu.
Načelnik Ante Martinac dodaje da će se na jednoj ili dvije trafostanice napraviti led rasvjeta kako bi
se provjerila potrošnja kao i isplativost za daljnje ulaganje.
Vijećnik Mojmir Torbarina ističe da nije sporno da Općina Sukošan treba imati pravnog subjekta koji
će preuzeti odgovornost za javnu rasvjetu, no postavlja pitanje što je sa natječajem od prošle godine
za dodjelu sredstava iz Fonda za energetsku učinkovitost. Smatra da se treba usredotočiti upravo na
povlačenje sredstava iz Fondova.
Na primjedbu vijećnika Mojmira Torbarine, načelnik iznosi da će se natječaj objaviti krajem tekuće
godine, te da je projekt već napravljen. Također napominje ukoliko Fond na ponudu proizvođača u
iznosu od 2.000,00 kuna po rasvjetnom tijelu sufinancira 50% to je prihvatljivo i isplativo. Međutim
ukoliko Fond na ponudu proizvođača u iznosu od 5.000,00 kuna po rasvjetnom tijelu sufinancira 50%
to smatra neisplativim.
Vijećnik Mojmir Torbarina iznosi primjer Općine Polača, gdje se vidi da je isplativo tražiti sredstva od
Fondova, navodi kako se treba napraviti tehničko ekonomska analiza.
Također iznosi činjenicu da Općina Sukošan spada u srednje Općine, te postavlja pitanje dali nam se
isplati ova koncesija za održavanje javne rasvjete budući da ćemo morati preći na led rasvjetu jer je
jeftinije i ide nam u prilog. Smatra da se Općina Sukošan treba natjecati za sufinanciranje iz fondova u
tekućoj godini.
Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Dražić navodi kako će se napraviti led rasvjeta, te provjeriti
isplativost.
Odluka je donesena jednoglasno (11 glasova).







Ad.3. RAZNO
Vijećnik Josip Torbarina postavlja pitanje u vezi poljskih putova u Debeljaku, navodi da je za putove
iz proračuna namijenjeno 250.000,00 kuna, iskazuje razumijevanje u svezi sa klimatskim uvjetima do
sada, no smatra da ih treba što prije napraviti.
Načelnik ističe kako je dio putova u Sukošanu napravljen, a dio se još radi, smatra da se trebaju
identificirati svi putovi u roku od mjesec dana kako bi se mogao raspisati natječaj. Načelnik dalje
navodi da ima 5.000,00 m3 iskopnog materijala deponiranog u Debeljaku, ali da bi se oni mogli
iskoristiti moraju se legalizirati, cijena materijala po m3 iznosi 3,00 kune, što je ukupno 15.000,00
kuna.
Dodaje da će sredstva koja su predviđena u proračunu za tu namjenu biti i uložena.
Vijećnik Šime Dijan postavlja pitanje dali će prometnica“ Put Tratice “ biti asfaltirana ili tamponirana
a načelnik se slaže kako je to jedini put koji je poveznica za centar mjesta, ali smatra da je navedeni
put osposobljen za prolaz.
Vijećnik Šime Dijan pita koliki je vremenski rok za završetak radova na izgradnji kanalizacije a
načelnik odgovara da vremenski rok ovisi o tempu izvođača, do 15.06. 2014, godine treba biti



asfaltirano. Dodaje da se s radovima nastavlja 15. 9. 2014. godine. Također smatra da će se cijeli
proces izgradnje kanalizacije završiti u vremenskom periodu od 7-8 godina.
Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima u kojoj je fazi planiranje adekvatnog prostora za tržnicu i
ribarnicu a načelnik odgovara da se prostor namijenjen za ribarnicu i tržnicu planira iznad restorana
„Veseljak“, jer upravo na tom prostoru nije potrebna građevinska dozvola, niti izvođenje velikih
radova, no problem predstavlja zabilježba prigovora u Zemljišnim knjigama koju je dao Miljenko
Peričić. Načelnik navodi da je bio kod predsjednika suda i tražio da angažira osobu koja bi ubrzala
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 19,40 sati.

Zapisničar:
Lucija Dijan

Predsjednik OV:
Tomislav Dražić, dipl.ing.

