
ZAPISNIK 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 06. kolovoza 2018. godine, s početkom 

u 20,00 sati u općinskoj vijećnici u Domu mladeži Sukošan. 

NAZOČNI: Tomislav Dražić, Stipana Banić, Marijana Rogoznica, Šime Dijan, Ante Martinović, 

Denis Protić, Kasijan Pašić, Marin Keran, Petra Žitko, Vilson Dević, Tony Šime Gašparović, 

Josip Torbarina, Marin Ninčević. 

OSTALI NAZOČNI: Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac, zamjenik općinskog načelnika 

Filip Dražić, odvjetnica Ivana Raspović. 

 

Predsjednik vijeća predlaže slijedeći: 

 

  

D N E V N I   R E D       
                                                                                    

1. Verifikacija zapisnika sa  10. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2018. godine, 

3. Izmjene i dopune proračuna Općine Sukošan za 2018. godinu, 
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan za 

2018.godine, 

5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „ Izgradnja objekta 

dječjeg vrtića u Sukošanu“, 

6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „ Izgradnja i opremanje 

zajedničkog Vatrogasnog doma i spremišta u naselju Debeljak“,  

7. Razno. 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno(13 glasova). 

Ad.1 

Osvrćući se na prethodnu sjednicu vijećnicu Petru Žitko zanima da li će odvjetnica Ivana 

Raspović biti nazočna na tekućoj sjednici. Načelnik Ante Martinac odgovara pozitivno. 

Vijećnik Marin Keran se javlja za riječ te navodi da je čitajući zapisnik sa prošle sjednice uočio da 

je tvrtka „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ u gubitku te ga zanima da li je itko od kolega vijećnika 

postavio pitanje članu Uprave „Odvodnje Bibinje – Sukošan“ o njegovim primanjima s obzirom 

na gubitke. Predsjednik OV Tomislav Dražić odgovara da je član Uprave „ Odvodnja Bibinje – 

Sukošan“ bio nazočan na prethodnoj sjednici te je odgovarao na postavljena pitanja.  

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća  bez primjedbi i dopuna  usvojen je jednoglasno(13 

glasova ). 

Ad.2. 

Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac podnosi „Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

Općine Sukošan za 2018. Godinu“, ističe da je planirani prihod 24.521.000,00 kuna dok je 

ostvaren prihod od 8.279.000,00 kuna. Objašnjava svaku stavku u Polugodišnjem izvještaju o 

izvršenju proračuna te ističe prihod od „Poreza i prireza na dohodak“ gdje je ostvareno 

3.366.917,78 kuna. Navodi još i prihod od „Poreza na imovinu“ gdje je ostvareno 1.343.025,76 

kuna.  

Nakon iscrpnog obrazlaganja prva se za riječ javlja vijećnica Petra Žitko koja navodi da je 

direktorica komunalnog društva „ Zlatne luke Sukošan“ d.o.o. na prijašnjim sjednicama rekla da 

je pitanje tržnice „gotova stvar“ te je zanima što se radi po tom pitanju. Načelnik odgovara da 

direktorica nije nadležna i ne može znati odgovore na takva pitanja. Ističe da je postojala 

mogućnost, ukoliko se postigne dogovor za zamjenu terena, da se ostvari projekt „Izgradnja 

tržnice“ te da se izmjeni cijeli koncept tržnice, međutim kako nije došlo do usuglašavanja između 

svih strana pregovaranja, te bi dogovor mogao potrajati, odlučilo se takav kapitalni projekt 

otvoriti kroz „Izmjene i dopune proračuna za 2018.godinu“ i krenuti u njegovu realizaciju.   

Za riječ se javlja vijećnik Marin Keran zanima ga kad će se konačno krenuti u realizaciju projekta 

„ Izgradnja Poslovne zone“ te ga zanima zbog čega se konstantno taj projekt stavlja u proračun, a 



nije pokrenut. Načelnik odgovara da se do pokretanja bilo kojeg projekta ne može doći ukoliko se 

njegova vrijednost ne predvidi u proračunu.  

Vijećnika Antu Martinovića zanima zbog čega su troškovi javne rasvjete u Polugodišnjem 

izvještaju o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2018. godinu skoro dosegli planirane 

troškove za cijelu godinu.  

Načelnik navodi da je i on iznenađen količinom kvarova, ali ističe da iduće godine prelaskom na 

LED rasvjetu neće imati nikakve troškove održavanja. Naglašava da je Općina u proteklom 

razdoblju potrošila približno 2.000.000,00 kn na održavanje javne rasvjete te ističe da je to 

pozamašan iznos.  

Vijećnik Ante Martinović je iznenađen što nitko nije iskoristio subvenciju poljoprivrednicima i 

obrtnicima. Načelnik navodi da se u razgovoru sa vijećnikom Denisom Protićem dogovorio da će 

se planirani iznos utrošiti na sadnice (bajame, smokve…).  

Vijećnika Marina Kerana zanima zašto iz stavke „Izgradnja i uređenje cesta i puteva“ od iznosa u 

izvornom planu nije izvršeno ništa. Načelnik navodi da se intenzivno radi na nabavci stroja za 

čišćenje poljskih puteva od raslinja i trave. Ističe da se prema njegovoj procjeni utroši više 

sredstava na najam stroja iz drugih Općina nego što bi se utrošilo na kupnju istoga. Također, 

iznosi ideju iznajmljivanja stroja za čišćenje poljskih puteva drugim općinama. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2018. godine usvojen je sa 11 

glasova dva su vijećnika bila protiv. 

Ad.3. 

Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac podnosi obrazloženje vijećnicima Općinskog vijeća koje 

se odnosi na izmjene i dopune proračuna Općine Sukošan za 2018. godinu. Naglašava da se 

proračun u Općini Sukošan mijenja te više ne iznosi 24.251.000,00 kuna nego 40.500.000,00 

kuna. Nakon iscrpnog obrazlaganja načelnik ističe da je svjestan da su iznosi koje je iznio 

poprilično veliki, ali naglašava da su to iznosi koji se neće ostvariti jer se toliki iznosi jednostavno 

ne mogu utrošiti u ovoj godini. Prvi se za pitanje javlja vijećnik Marin Keran kojeg zanima zbog 

čega se radi rebalans proračuna ukoliko je uvjeren da se ne može ostvariti u ovoj godini. Načelnik 

još jednom naglašava da se svi projekti moraju uvrstiti u proračun kako bi se mogli pokrenuti, za 

primjer navodi projekte „Izgradnja dječjeg vrtića Sukošan“; „Uređenje tržnice“; „Uređenje obale“ 

te ističe da se u realizaciju projekta i u zaduženje ne može ići ako nije donesena Odluka o 

pokretanju projekta i ukoliko iznos realizacije projekta nije predviđen u proračunu Općine 

Sukošan. Vijećnik Marin Keran nastavlja te navodi da pozdravlja sve navedene projekte međutim 

njemu se čini da su pomalo „megalomanski“ te ga zabrinjava kreditno zaduženje Općine Sukošan 

za ostvarivanje projekata. Zanima ga kako će Općina Sukošan podnijeti kreditno zaduživanje. 

Načelnik navodi da će se za dio projekata sredstva ostvariti iz kreditnog zaduženja, a dio će se 

ostvariti sredstvima iz EU fondova. Za projekt „Uređenje obale“ načelnik navodi da trenutno ne 

postoji nikakva mjera na koju bi se Općina prijavila kako bi ostvarila sredstva iz EU fondova. 

Vijećnik Marin Keran se uključuje u raspravu te navodi Općinu Tisno kao primjer Općine koja je 

iskoristila mjere iz EU fondova. Načelnik navodi da za ovakav projekt mjere trenutno ne postoje 

niti su u najavi.  

Vijećnik Ante Martinović pita o načinu na koji se došlo do iznosa u rebalansu proračuna zanima 

ga da li se tu radi o nekakvim „projekcijama“. Načelnik Ante Martinac odgovara da su to 

projekcije te objašnjava način na koji se dolazi do takvih iznosa. Vijećnik Ante Martinović 

nastavlja te ga zanima kako će se izgradnjom tržnice riješiti problem mještana koji prodaju na 

štandovima ispred kuća. Načelnik odgovara da „po sili zakona“ mještani više neće smjeti 

prodavati ispred svojih kuća kada se napravi tržnica te naglašava da inspekcija trenutno ne može 

ništa mještanima koje prodaju ispred kuće jer ne postoji osigurano mjesto za prodaju. Uključuju 

se i ostali vijećnici te ističu negativne strane prodaje ispred kuća.  

Vijećnik Ante Martinović nastavlja te navodi da je potrebno provjeriti u nadležnim institucijama 

da li se smije zabraniti prodaja ispred kuća te koje su sankcije. Načelnik smatra da je to sigurno te 

navodi za primjer tržnicu u Zadru, sv. Filipu i Jakovu te ističe da ni u jednom mjestu gdje je 

uspostavljena tržnica ne postoji mogućnost prodaje ispred kuća.    



Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje o uređenju trga Ruševac te ističe da je uređenje trga od 

iskonske važnosti jer je upravo taj trg prvo što vide ljudi koji dođu u Sukošan. Načelnik odgovara 

da će se u realizaciju uređenja trga Ruševac ići paralelno sa projektom „ Uređenja obale“.  

Načelnik Ante Martinac nastavlja osvrćući se na projekt „ Izgradnja i opremanje zajedničkog 

Vatrogasnog doma i spremišta u naselju Debeljak“ navodi pritom način na koji će se u suradnji sa 

DVD – om Galovac ostvariti sredstva za njegovu realizaciju kroz mjere EU fondova.  

Vijećnika Marina Kerana zanima čemu će služiti Vatrogasni dom u Debeljaku. Načelnik poziva 

sve vijećnike da jedan dan odu i sami se uvjere u neadekvatne uvjete i manjkavost prostora za 

vatrogasna vozila i opemu DVD – a.  

Vijećnika Denisa Protića zanima kako će se financirati izgradnja Dječjeg vrtića Sukošan ukoliko 

se ne uspiju ostvariti sredstva iz mjera EU fondova. Načelnik ističe da će se u realizaciju projekta 

svakako ići samo će se, ukoliko se ne ostvare sredstva iz mjera EU fondova, ići na traženje drugih 

izvora financiranja.  

Vijećnicu Petru Žitko zanima tko sve iz Općine radi na pripremi projekata za povlačenje sredstava 

iz EU fondova. Načelnik odgovara da projektnu dokumentaciju za Dječji vrtić Sukošan i 

Vatrogasni dom u Debeljaku priprema Agencija za ruralni razvoj „AGRRA“ iz Zadra u suradnji 

sa zamjenikom općinskog načelnika Filipom Dražićem.  U raspravu se uključuje većina vijećnika. 

Predsjednik OV zaključuje da je izrada projektne dokumentacije opsežan posao. 

Izmjene i dopune proračuna Općine Sukošan za 2018. godinu prihvaćene su sa 8 glasova, 2 

vijećnika su bila protiv dok su 3 vijećnika ostala suzdržana. 

Ad.4. 

Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac obrazlaže stavke Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan za 2018. godinu.  

Vijećnika Marina Kerana zanima zašto planirano zaduženje Općine Sukošan za 2018. godinu 

iznosi 12.500.000,00 kn. Načelnik navodi da je već sve objašnjeno prilikom obrazložena Izmjena 

i dopuna proračuna Općine Sukošan za 2018. godinu. Kako nije bilo više pitanja predsjednik OV 

Tomislav Dražić predlaže glasanje.  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sukošan za 2018. 

Godinu usvojene su sa 8 glasova za, 2 vijećnika su bila protiv dok su 3 vijećnika ostala suzdržana. 

Ad.5. 

Načelnik Ante Martinac objašnjava kako je „Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 

projekt „Izgradnja dječjeg vrtića Sukošan““ sastavni dio projektne dokumentacije koja se mora 

priložiti pri javljanju na natječaj za ostvarivanje mjere iz EU fondova. Kako nije bilo pitanja 

predsjednik OV Tomislav Dražić predlaže glasanje. 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg vrtića Sukošan“ 

prihvaćena je jednoglasno (13 glasova). 

Ad.6. 

Kao i kod prethodne točke dnevnog reda ( Ad. 5.) načelnik Ante Martinac objašnjava kako je 

„Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje zajedničkog 

Vatrogasnog doma i spremišta u naselju Debeljak““ sastavni dio projektne dokumentacije koja se 

mora priložiti pri javljanju na natječaj za ostvarivanje mjere iz EU fondova. Kako nije bilo pitanja 

predsjednik OV Tomislav Dražić predlaže glasanje. 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje 

zajedničkog Vatrogasnog doma i spremišta u naselju Debeljak“ prihvaćena je jednoglasno (13 

glasova). 

Ad.7. 

Vijećnika Kasijana Pašića zanima kad će se napraviti autobusna stanica u Maloj Makarskoj s 

„gornje strane“. Načelnik odgovara da na mjestu gdje bi trebala biti autobusna stanica postoji 

problem imovinsko – pravne prirodne, no nada se da će se iznaći nekakvo rješenje, jer kako 

navodi zna i svjestan je problema nedostatka autobusne stanice na tom dijelu.  

Osvrćući se na traženje vijećnice Petre Žitko da se odvjetnica Ivana Raspović očituje o tijeku 

spora „Tanja Meštrov“ načelnik prepušta riječ odvjetnici. Odvjetnica Ivana Raspović iznosi 

informacije o tijeku postupaka koji se vode na različitim sudovima RH u kojima je stranka Općina 

Sukošan.  



Vijećnik Marin Keran prekida odvjetnicu tražeći od nje da mu pojasni o čemu se u tim sporovima 

radi. Odvjetnica Ivana Raspović ističe da o postupcima koji su u tijeku ne smije iznositi činjenice 

i detalje dok ne budu pravomoćni.  

Vijećnica Petra Žitko objašnjava kolegama vijećnicima o čemu se radi u tim sporovima. Nakon 

kraće rasprave koja je uslijedila predsjednik OV Tomislav Dražić je zamolio vijećnike da 

odvjetnici postavljaju pitanja na koja ona može odgovoriti. Kako nitko nije imao konkretnih 

pitanja za odvjetnicu na koje ona može odgovoriti odvjetnica Ivana Raspović napušta sjednicu 

OV. 

Za riječ se javio Ante Martinović zanima ga da li ima kakvih pomaka što se tiče kanalizacije, 

načelnik iznosi da se ide u novelaciju studije te da će natječaj u Hrvatskim vodama biti po 

njegovim saznanjima do kraja tekućeg mjeseca. 

 

 
Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 21,32 sati. 

Sjednica je tonski snimana i tonski snimak je pohranjen u JUO Općine Sukošan 

              
              

                       Zapisničar:                               Predsjednik OV: 

Ivona Miškolci, bacc. admin. publ.                                                              Tomislav Dražić, dip.ing 

 

 


