ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 10. rujna 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.
Predsjednik vijeća predlaže slijedeći:

DNEVNI RED
Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
Odluka o dodjeli javnih priznanja,
Odluka o usvajanju procjene rizika od velikih nesreća,
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini
cijena usluga Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“,
5. Razno.
1.
2.
3.
4.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno(13 glasova).
Ad.1
Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća bez primjedbi i dopuna usvojen je jednoglasno(13
glasova ).
Ad.2.
Predsjednik OV Tomislav Dražić daje riječ predsjednici „Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja“ Stipani Banić. Predsjednica Povjerenstva ukratko iznosi pristigle prijedloge za dodjelu
javnih priznanja te navodi da su za Zahvalnicu Općine Sukošan na sastanku Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja izglasani sljedeći:
- Luka Smolić ( predlagatelj Ivica Smolić) – za izuzetne sportske rezultate,
- Mirjana Veleslavić – Nadinić ( predlagatelji Kandidacijska lista grupe birača, nositelj
Mojmir Torbarina ( u nastavku: Kandidacijska lista) i gosp. Velimir Vele Brkić) – za
dugogodišnji rad u turističkoj promociji i organiziranju sukošanskih kulturno – zabavnih,
sportskih i gastro – manifestacija,
- Dr. sc. Predrag ( Dado ) Pavić (predlagatelj Kandidacijska lista) – za susretljivost i
nesebičnu pomoć mnogim mještanima Sukošana u teškim životnim prilikama,
- Stipe Kuliš (predlagatelj predsjedništvo KK Sukošan) – za najviše zasluge u promicanju
sporta i tjelesne kulture,
- Zdravko Peljušić (predlagatelj gđa. Katarina Bebek) –za predani 23 – godišnji rad u
službi Crkvi i narodu.
Za Nagradu Općine Sukošan za životno djelo predložen je profesor hrvatskog jezika i književnosti
Zlatko Dinko Pavić (posthumno) za predan rad u učiteljskom pozivu i njegovanje sukošanskog
dijalekta u zbirkama pjesama Sukošanska zvona i Sukošansko ravno polje ( u ime Kandidacijske
liste vijećnik Ante Martinović). Zbog razilaženja oko vrste priznanja ( Grb Općine ili Nagrada za
životno djelo) prijedlog nije usvojen na sastanku Povjerenstva, nego je prolongiran na sjednicu
OV.
Kako se ni nakon kraće rasprave vijećnici nisu uspjeli usuglasiti koju vrstu priznanja profesor
hrvatskog jezika i književnosti Zlatko Dinko Pavić zaslužuje većina vijećnika je predložila da se
provede glasanje.
Prijedlozi za Zahvalnice Općine Sukošan prihvaćeni su jednoglasno (13 glasova).
Prijedlog za Nagradu Općine Sukošan za životno djelo prof. Zlatko Dinko Pavić prihvaćen je sa
deset (10) glasova dok su tri (3) vijećnika bila za Grb Općine Sukošan.

Ad.3.
Zamjenik općinskog načelnika Filip Dražić u kratkim crtama iznosi činjenice o sadržaju studije
„Procjena rizika od velikih nesreća“ koju je izradila ovlaštena tvrtka ALFATEST d.o.o. iz Splita.
Navodi da je ova studija napravljena u skladu sa „Zakonom o sustavu civilne zaštite“ - Smjernice
za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Zadarske županije.
Iznosi da sama procjena predstavlja složeni proces identifikacije, analize i vrednovanje rizika.
Ističe da su prema studiji, rizici predviđeni za Općinu Sukošan rizik od poplava, požara, potresa,
olujnog nevremena i mraza. Svaki rizik je obrađen na način da je svakom riziku definiran uzrok,
kontekst i razvoj događaja koji prethodi nastanku tog rizika.
Zaključuje da osim što je Općina po Zakonu dužna izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća ona
može poslužiti kao kvalitetna podloga za provođenje svih ostalih preventivnih mjera kako bi se
smanjile posljedice navedenih rizika te je podloga za izradu ostalih planskih dokumenata.
Nakon kratkog izlaganja zamjenika općinskog načelnika Filipa Dražića vijećnik Denis Protić
iznosi da je iznenađen ovim što je upravo čuo jer nije bio svjestan da je Općina Sukošan toliko
ugroženo područje.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik OV Tomislav Dražić predlaže glasanje.
Odluka o usvajanju procjene rizika od velikih nesreća usvojena je jednoglasno (13 glasova).
Ad.4.
Načelnik Općine Sukošan iznosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena usluga
Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“. Ističe da je jedina izmjena uvođenje desetosatnog boravka s tim da
sve cijene ostaju iste.
Vijećnica Petra Žitko unutar Odluke uočava da se pod stavkom d.) navodi da „roditelji djece koja
po mjestu boravka ne pripadaju Općini Sukošan plaćaju 200,00 kn više u odnosu na djecu iz
Općine Sukošan“ te pita da li ima takve djece. Načelnik odgovara pozitivno te ističe da se radi o
jedno ili dvoje djece.
Vijećnik Josip Torbarina upozorava na povećan broj djece upisanih u Dječji vrtić u Debeljaku.
Načelnik ističe da je upoznat sa situacijom u Debeljaku.
Vijećnik Marin Keran pozdravlja neizmijenjeni cjenik za boravak u dječjem vrtiću.
Vijećnika Antu Martinovića zanima tko će odgovarati ukoliko se nešto dogodi u vrtićima,
referirajući se na previše djece u vrtićima, a po njemu i premalo odgajateljica te smatra da se na
neki način treba zaštiti od odgovornosti ravnateljicu dječjeg vrtića.
Općinski načelnik ističe da se radi na izgradnji novih dječjih vrtića (Sukošan, Gorica) te da će
novi dječji vrtići uvelike rasteretiti Dječji vrtić u Debeljaku i Sukošanu.
Vijećnica Stipana Banić ističe da se broj odgajateljica u dječjim vrtićima određuje prema broju
upisane djece.
Uslijedila je kraća rasprava u koju se uključila većina vijećnika oko problematike dječjeg vrtića u
Debeljaku koji nema prostora za daljnje širenje.
Općinski načelnik je zaključio da nitko osim Upravnog vijeća Dječjeg vrtića nije mjerodavan za
rješavanje bilo kakve situacije oko Dječjih vrtića. Te je istaknuo da nitko od članova Upravnog
vijeća nije iznosio nikakve primjedbe oko „prenatrpanosti“ vrtića.
Kako rasprave na ovu temu više nije bilo predsjednik OV Tomislav Dražić predlaže glasanje.
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena
usluga Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ prihvaćen je jednoglasno (13) glasova.
Ad.5.
Na temu „Razno“ nitko nije imao nikakvih pitanja.
Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 20,46 sati.
Sjednica je tonski snimana i tonski snimak je pohranjen u JUO Općine Sukošan
Zapisničar:
Ivona Miškolci, bacc. admin. publ.

Predsjednik OV:
Tomislav Dražić, dip.ing

