
     ZAPISNIK 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 29. travnja 2014. godine, s početkom u 19,00 

sati, u općinskoj vijećnici Domu mladeži Sukošan. 

NAZOČNI: Tomislav Dražić, Jelena Gulan, Klaudio Pavić, Mojmir Tobarina, Ante Dević, Milan 

Gašparović, Marin Keran, Miroslav Raspović, Božidar Dijan, Šime Dijan , Stipana Banić. 

ODSUTNI: Josip Torbarina, Frane Stevanja 

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

„Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Milan Ročak, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Milica Ćoso, 

Zamjenik načelnika Općine Sukošan Davor Ročak. 

Predsjednik predlaže slijedeći: 

      DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Godišnji obračun proračuna Općine Sukošan za 2013. godinu., 

3. Godišnji financijski izvještaj „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za 2013. godinu., 

4. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan, 

5. Odluka o osnivanju zanatske zone „Barake“ 

6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg 

vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan,  

7. Odluka o izmjeni Odluke o pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine Sukošan,  

8. Analiza sustava zaštite i spašavanja i smjernice za 2014. godinu., 

9. Zaključak povjerenstava o interesu kupnje HP odmarališta, 

10. Razno. 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen (11 glasova). 

Ad. 1. 

Predsjednika Općinskog vijeća Tomislava Dražića zanima dali je pravna osoba odabrana  za 

obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete  na području Općine Sukošan započela sa obavljanjem 

dužnosti, na što je načelnik potvrdno odgovorio. 

Zapisnik sa 6. sjednice  Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen (11 glasova). 

Ad.2. 

Načelnik Općine Sukošan obrazlaže  ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Općine 

Sukošan za  2013, godinu, te ističe da je  u  izvještajnom razdoblju tekuće godine ostvaren višak 

prihoda u iznosu od 1.064.384,97 kuna. Ističe da je proračun identičan sa prethodnim proračunom koji 

je dopunjen i donesen krajem godine. Načelnik upozorava da je došlo do tehničke pogreške prilikom 

pisanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sukošan u rubrici“ prihodi poslovanja“  ali 

je konačni rezultat ispravan. 

Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje na što se odnosi rubrika u proračunu Općine Sukošan „pomoći 

iz proračuna“? 



Načelnik na postavljeno pitanje vijećnika Marina Kerana odgovara da se to odnosi na dio koji je 

financiran od strane tijela socijalne skrbi, Općine Filip i Jakov u svezi mrtvačnice, te od poticaja za 

zapošljavanje komunalnih djelatnika. 

Vijećnika Šimu Dijana zanima na što se odnosi rubrika u proračunu Općine Sukošan „ostale usluge“?, 

na što načelnik objašnjava da se to može jasno vidjeti u rebalansu proračuna, na što se svaka aktivnost 

odnosi. 

Sljedeći za riječ javio se vijećnik Božidar Dijan  koji ističe zadovoljstvo prema „prijedlogu odluke za 

kapitalne objekte „ te smatra da se u budućnosti trebaju ulagati veća sredstva za izradu takvih objekata. 

Navodi da je jedini način da se to realizira pomoć sufinanciranja iz Europskih fondova. 

Načelnik Ante Martinac ističe da je baza projekata od strane tvrtke koja se bavi  financiranjem iz 

Europskih fondova pri kraju, te smatra da također treba uključiti Turističku zajednicu kao dio tog 

projekta. Navodi da se treba ići u rebalans proračuna ukoliko se prihvati projekt od strane tvrtke, te 

smatra da prilikom prezentiranja projekata od strane stručne osobe nazočni moraju biti svi vijećnici 

kako bi predočili vlastite ideje. 

 Godišnji obračun proračuna Općine Sukošan  jednoglasno je donesen (11 glasova). 

Ad. 3. 

Direktor komunalnog poduzeća „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Milan Ročak obrazlaže godišnji izvještaj 

komunalnog poduzeća, te ističe da  ukupna dobit za 2013. godinu iznosi 297.972,00 kuna. 

Ističe da je kratkoročne obveze za 2012. godinu naslijedio u iznosu os 664.356,00 kuna, te da u 2013 

godini kratkoročne obveze iznose 682.032,00 kuna. Također napominje da je godišnje financijsko 

izvješće rađeno do 31. prosinca 2013. godine, te da je do sada također podmirena obveza za 

podmirenje dugova kao i plaće radnika za 12 mjesec 2013. godine. 

Navodi da je Općina Sukošan dala sredstva za podmirenje dugova komunalnog poduzeća. Obrazlaže 

da su rashodi veći u odnosu na 2012. godinu zbog rekonstrukcije mjesnog groblja te plaće radnicima 

preko studenskih servisa. Također ističe da porez na dobit iznosi 71.902,00 kuna iz razloga što je 

Općina Sukošan  uplaćivala potporu za podmirenje dugova.  

Vijećnik Šime Dijan postavlja pitanje dali se na Općinu Sukošan odnosi „potpora i prihodi“?                

Direktor komunalnog poduzeća „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Milan Ročak navodi da je to poticaj, 

donacija za nabavu osnovnih sredstava, na koju se obračunava porez na dobit. 

Sljedeći za riječ javio se vijećnik Božidar Dijan iznosi pohvalu komunalnom poduzeću te navodi da su 

aktivnosti kao i pozitivne stvari u poduzeću vidljive, što same brojke potvrđuju, te smatra da je 

potencijal veći i da komunalno poduzeće ide u dobrom smjeru. 

Vijećnik Marin Keran pozdravlja financijsko izvješće komunalnog poduzeća „Zlatne luke Sukošan“ 

d.o.o. , te smatra da se potpora kao i poticaji Općine Sukošan prema komunalnom poduzeću treba 

svesti na nulu na što direktor komunalnog poduzeća navodi da Općina Sukošan samo vratila dug koje 

je ostao od 2012. godine. 

Vijećnik Miroslav Raspović također pozdravlja financijsko izvješće komunalnog poduzeća, te navodi 

da se pogrebne usluge obavljaju uredno i dostojno. 

Godišnji financijski izvještaj jednoglasno je donesen (11 glasova). 



Ad.4. 

Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac obrazlaže razloge za izmjenu i dopunu prostornog plana 

Općine Sukošan, te navodi da se izmjene odnose na daljnje investicije na djelu marine koja se nalazi 

na području Općine Sukošan, te da i Općina Bibinje na taj način postupa na svom djelu marine. 

Također navodi da  u naselju Gorica Općina Sukošan planira izgradnju dječjeg vrtića ali jedino 

nedostaje građevinska dozvola koja je u postupku. Navodi kako postoji interes za kupnju PTT-a, te 

napominje da se pri kupnji može renovirati ali ne i ponovo prodati. Također napominje da je odbor već 

zasjedao te izradio osnovne smjernice o prostornom planu, te  da je u izradi i novi projekt za uređenje 

obala. 

Vijećnica Jelena Gulan zanima Dječji vrtić na području Gorice koji se planira izgraditi na 

građevinskoj čestici  br. 1336/2 k.o Gorica, te postavlja pitanje što je sa ostalim česticama? 

Načelnik Ante Martinac odgovara da su građevinske čestice 1336/1, 1336/3, 1336/4, 1336/5 k.o 

Gorica komunalno opremljeni, ali samo se k.č. 1336/2 k.o  Gorica odnosi na izgradnju Dječjeg vrtića. 

Navodi da prilikom izrade zadnjeg prostornog plana u katastru nije bio ucrtan put, nakon izmjene 

prostornog plana je ucrtano novo stanje. 

Odluka je donesena jednoglasno (11 glasova). 

Ad.5. 

Načelnik Ante Martinac iznosi da se mora donijeti  odluka o osnivanju zanatske zone Barake, jer se 

bez odluke Općinskog vijeća ne mogu zadovoljiti svi uvjeti za njeno osnivanje. 

Vijećnika Šimu Dijana zanima dali se to odnosi na industrijsku zonu, odnosno dali je razlika samo u 

nazivu, na što načelnik odgovara da se ne odnosi na industrijsku zonu i da se naziv nije mijenjao, te 

dodaje ukoliko se  donosi druga odluku mora se mijenjati i naziv.  

Odluka je donesena jednoglasno (11 glasova). 

Ad.6. 

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Milica Ćoso iznosi da su osnovni razlozi za donošenje  

Izmjena i dopuna Statuta u obvezi sa usklađivanjem Statuta sa odredbama Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. Navodi da se umjesto pojma „naobrazba“ kao i 

„djeca predškolske dobi“ uvodi naziv „obrazovanje“ i „djeca rane predškolske dobi“, uvodi se 

kurikulum, kao i program predškole kao obvezan za svu djecu prije škole, utvrđuju se programi koji se 

provode u vrtiću, te utvrđuje radnike koji obavljaju poslove u dječjem vrtiću i uvjete zapošljavanja u 

dječjem vrtiću. 

Iznosi da  predškola u Gorici traje 2 mjeseca, no budući da se uvodi program predškole kao obvezan 

za svu djecu predškolske dobi  navodi da će se sljedeće godine uvesti taj program, te da se to financira 

iz proračuna Općine Sukošan. Istiće da je predložila da se u mjesnom odboru Gorica uredi adekvatan 

prostor za Dječji vrtić, međutim Ured državne uprave nalaže da prostor Dječjeg vrtića mora biti 

samostojeći objekt. U suglasnosti sa ravnateljem škole dogovoreno je da će se programa Dječjeg vrtića  

održavati u školi, no budući da u školi nema dovoljno prostora program će se odražavati u jednoj od  

učionica. Smatra da sva djeca moraju imati pravo na vrtić i adekvatan prostor za održavanje programa. 

Također ističe da zaposlenici u dječjem vrtiću moraju imati potvrdu o nekažnjavanju, te ne smiju biti 

psihički bolesni. 



Vijećnica Stipana Banić smatra da treba urediti status mještana Gorice, kao npr. vrtić, škola, pošta.          

Iznosi primjedbu da djeca iz Glavice idu u školu u Raštane i Filip i Jakov, te smatra kako se treba 

poduzeti odgovarajuće mjere u vezi djece. 

Vijećnik Božidar Dijan iznosi da je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave omogućiti 

predškolski odgoj u Dječjim vrtićima unutar Općine. 

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Milica Ćoso navodi da je postojala solucija da se djeca iz 

Gorice prevoze u  Dječji vrtić u Debeljaku, međutim načelnik  je inzistirao da to sve bude u Gorici, 

zbog mjera opreza.  

Vijećnika Miroslava Raspovića zanima što je sa djecom iz Glavice, na što ravnateljica Milica Čoso 

odgovara da će oni ići zajedno sa djecom iz Gorice, također navodi da ukoliko postoje nepopunjena 

mjesta u Dječjem vrtiću, primati će se djeca iz drugih općina, no razlika je u tome što djeca iz drugih 

općina za korištenje usluga Dječjeg vrtića „ Zlatna lučića“ plaćaju 200 kuna više. 

Zaključak je donesen jednoglasno (11 glasova). 

Ad.7. 

Općinski načelnik Ante Martinac obrazlaže da se profesionalna dužnost koji obavlja Općinski načelnik 

utvrđuje sa koeficijentom 2,90, a dužnost zamjenika općinskog načelnika koeficijentom 2,45. 

Navodi kako nema promjena u odnosu na sadašnje stanje, te da  povećanje i smanjenje plaće ovisi o 

odlukama Vlade Republike Hrvatske.. 

Vijećnik Šime Dijan postavlja pitanje dali je došlo do promjene plaća zbog promjene navedenih 

koeficijenata, na što načelnik odgovora kako je plaća ostala nepromijenjena. 

Odluka je donesena jednoglasno (11 glasova). 

Ad.8. 

Načelnik Općine Sukošan iznosi zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 

2013. godinu i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite spašavanja na području 

Općine Sukošan za 2014. godinu, te istiće da je Općina dužna prihvatiti Analizu  stanja sustava zaštite  

i spašavanja, jer inspekcija često dolazi u provjeru istog. 

Vijećnika Šimu Dijana zanima dali je zakonski postavljena regulativa kolika udaljenost mora postojati 

između mjesta gdje se obavlja određena djelatnost i određenog sjedišta? Iznosi primjer Hitne pomoći i 

Vatrogasnog društva, koji su iste udaljenosti od Općine Sukošan, te se na području Općine Sukošan  

nalazi Vtrogasno društvo, ali se i ne pružaja usluga Hitne pomoći. 

Načelnik Općine Sukošan odgovara da nije zakonom definiralo kolika udaljenost mora postojati 

između mjesta gdje se obavlja određena djelatnost i određenog sjedišta. Navodi da se Dobrovoljno 

vatrogasno društvo  bez obzira nalazi li se na području Općine Sukošan mora sufinancirati u iznosu od 

300.000,00 kuna. Također ističe da će Općina Sukošan zajedno sa Općinom Filip i Jakov osnovati 

Vatrogasno društvo, koje će biti 50% u vlasništvo Općine Filip i Jakov i 50% u vlasništvu Općine 

Sukošan, a financirati će se iz državnog proračuna.  

Predsjednik  Općinskog vijeća Tomislav Dražić ističe da je Dobrovoljno vatrogasno društvo na 

području Općine Sukošan u velikoj mjeri potrebno. 



Zaključak je donesen jednoglasno (11 glasova). 

Ad.9. 

Načelnik Ante Martinac obrazlaže plan i program interesa za kupnju HP odmarališta, te navodi je 

povjerenstvo formirano, ali u postupku je sastavljanje ponude. Ističe da treba ući u pregovore i utvrditi 

isplativost plana. Također navodi da će odluke donositi isključivo u suglasnosti sa vijećem Općine 

Sukošan. 

Zaključak je donesen jednoglasno (11 glasova). 

A.d.10. 

 Vijećnik Šime Dijan stavlja primjedbu na izgled kolica koja se koriste na sprovodima, ističe 

da je izgled mrtvačnice uredan i lijepo uređen te da treba paziti i na te detalje. 

Načelnik Ante Martinac  navodi da se primjedba vijećnika Šime Dijana uvažava, te da će se u 

što kraćem roku realizirati.  

 Vijećnik Božidar Dijan ističe da se u proračunu Općine Sukošan nalazi usluga pružanja 

dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije, smatra da se ta usluga treba pojačati zbog 

nepodnošljivosti komaraca. 

Načelnik Ante Martinac odgovara kako uslugu pružanja dezinsekcije, dezinfekcije i 

deratizacije na području Općine Sukošan obavlja “DEZINSEKCIJA PUNTAMIKA j.d.o.o“ 

Zadar, te ukoliko struka ocjeni da se usluga mora povećati, povećati će se. 

 Vijećnik Marin Keran ističe nezadovoljstvo  prostorijom koju koriste članovi stranke SDP, te 

smatra da je ispravno da se dodjeli adekvatna prostorija, na što načelnik Ante Martinac smatra 

da članovi stranke SDP  moraju napisati službeni dopis, koji će se uzeti na razmatranje i  

realizirati. 

 

 Vijećnika Miroslava Raspovića napominje načelniku Anti Martincu da se u Donjem Podvršju 

trebala sanirati cesta na kojoj se nalazila velika rupa koja ugrožava promet, na što načelnik 

Ante Martinac odgovara da je nadležna služba intervenirala, ali da još nisu završili sa 

radovima. 

 

Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 20,32 sati. 

 

 Zapisničar:             Predsjednik OV: 

Lucija Dijan        Tomislav Dražić, dipl.ing. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


