
 

ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 29. studenog 2017. godine, s početkom u 18,00 sati u 

općinskoj vijećnici u Domu mladeži Sukošan. 

NAZOČNI: Mojmir Torbarina, Marin Keran, Stipana Banić, Šime Dijan, Tomislav Dražić, Josip Torbarina, 

Tony Šime Gašparović, Vilson Dević, Marin Ninčević, Marijana Rogoznica, Ante Martinović, Denis Protić i  

Petra Žitko. 

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

Filip Dražić . 

 

Prije početka sjednice odana je počast minutom šutnje generalu Praljku. 

 

Predsjednik vijeća  predlaže slijedeći:  

D N E V N I   R E D                                                                                          
1. Verifikacija zapisnika sa  3. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Odluka o izmjenama odluke o lokalnim porezima, 

3. Odluka o nazivima ulica u Debeljaku, 

4. Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, 

5. Odluka o kupnji zemljišta za proširenje groblja u Gorici, 

6. Odluka o davanju suglasnosti na Cjenik najma sale u Domu mladeži u Sukošanu, 

7. Zaključak o prihvaćanju analize sustava civilne zaštite u 2017. godini i Plana razvoja sustava 

civilne zaštite za 2018. godinu, 

8. Razno. 

Predloženi dnevni red  je jednoglasno usvojen (13 glasova). 

Ad.1. 

Vijećnica Petra Žitko postavlja pitanje dali se bivši zamjenik općinskog načelnika Darko Smolić-Ročak očitovao 

i dali je uopće upućen o njezinom iskazu sa prošle sjednice u točki Ad.8. stavak 5, na što načelnik ističe da 

prema sadašnjem stanju u zemljišnim knjigama nitko nije bespravno uknjižen već je na navedenim nekretninama 

uknjižena Općina Sukošan te da se vodi upravni spor. 

Predsjednik OV traži da se bivši zamjenik općinskog načelnika o tome očituje u kratkim crtama. 

Vijećnik Ante Martinović pita kada će vijećnicima biti dostavljeno financijsko izvješće Odvodnje Bibinje-

Sukošan što je  načelnik istaknuo na prošloj sjednici. Načelnik navodi da će se održati tematska sjednica na tu 

temu na kojoj će biti prisutan i član uprave Stipe Bugarija. 

Vijećnicu Petru Žitko zanima dali je bilo novih zaposlenja u Odvodnji Bibinje-Sukošan u 2017.g.  Načelnik 

odgovara da je bilo zaposlenja zbog uvjeta koje su propisale Hrvatske vode kako bi dobile privremeno licencu,  o 

tome će vijećnici također dobiti cjelokupno izvješće krajem godine. 

Vijećnik Mojmir Torbarina ističe da je njegov stav na prošloj sjednici u točki Ad.4., bio  da i član uprave 

Odvodnje Bibinje-Sukošan Josip Krešan zaslužuje jednaku naknadu  kao i član uprave Stipe Bugarija. 

Vijećnik Marin Keran traži da vijećnici dobiju kompletnu sistematizaciju radnih mjesta  u Odvodnji Bibinje-

Sukošan, član uprave društva gosp. Bugarija ima enormno visoke prihode dok je s druge strane zaposlen  na 

puno radno vrijeme u drugoj firmi, mišljenja je  da se trebalo izabrati „jeftinije rješenje“ jer smatra nelogičnim 

da se za jednog djelatnika izdvaja toliko sredstva (poreza i doprinosa) budući se radi o drugom dohotku. Iz 

sistematizacije će biti  vidljivo  i koja je radna funkcija gosp. Krešana.  

Načelnik Ante Martinac napominje da je Općina Sukošan 50% vlasnik Odvodnje Bibinje Sukošan, dok je ostalih 

50% u vlasništvu Općine Bibinje, sve odluke se donose zajednički. 

Vijećnik Marin Keran  ističe nezadovoljstvo jer mještani Općine Sukošan nisu upoznati sa radom na sjednicama, 

zapisnici su vidljivi samo vijećnicima. Želi istaknuti da sjednice u drugim Općinama poprate novinari. 

Predsjednik OV navodi je rad Općine Sukošan najtransparentniji na području Zadarske županije što je bilo 

vidljivo i u medijima. Načelnik može sazvati tiskovnu konferenciju  te se o svemu što se raspravlja na 

sjednicama oglašava na web stranicama Općine Sukošan. Kada su novinari bili prisutni na sjednicama bilo je 

primjedbi od strane vijećnika. Vijećnik Mojmir Torbarina se uključuje te podržava predsjednika OV,  također 

predlaže da općinsko vijeće imenuje glasnogovornika koji bi komunicirao sa medijima. 

Zapisnik sa 3 sjednice Općinskog vijeća usvojen je  jednoglasno (13 glasova). 

Ad.2. 

Prijedlog odluke o lokalnim porezima obrazložio je načelnik Ante Martinac. Brisane su sve odredbe kojima se 

uvodi porez na nekretnine sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o lokalnim porezima te se predlaže  povećanje 

poreza na kuće za odmor sa sadašnjih 12,00 kuna/m2 na 15,00 kuna/m2 godišnje korisne površine kuće za 

odmor.  Želi istaknuti da i druge Općine na području Zadarske županije imaju porez od 15 kuna/m2. 

Predsjednik OV smatra da je povećanje poreza na kuće za odmor opravdano budući  mještani Općine Sukošan 

izdvajaju znatno veći iznos kod plaćanja naknade za razvoj odvodnje od vikendaša. 



Vijećnik Ante Martinović postavlja pitanje dali se navedeno povećanje odnosi i na iznajmljivanje apartmana, na 

što načelnik odgovara da se  na registriranu djelatnost ne plaća porez na kuće za odmor. 

Za riječ se javio vijećnik Mojmir Torbarina koji postavlja pitanje koliki je prihod  Općine Sukošan od poreza 

kuće za odmor  te  koliko će se dobit povećati podizanjem cijene, na što načelnik odgovara da je prihod Općine 

Sukošan od poreza na kuće za odmor do sada bio oko 400.000,00 kn dok će se donošenjem ove odluke povećati 

za cca. 100.000,00 kn. Vijećnika Mojmira Torbarinu također zanima dali se napravila analiza koliko je 

„Sukošanaca“ koji imaju svoje kuće u Općini Sukošan otišli živjeti u druge gradove i tamo imaju  stanarsko 

pravo (prebivalište, boravište), smatra da se treba govoriti s takve perspektive a ne gledati koliki porez imaju 

druge Općine.  Mišljena je da Općini Sukošan u ovom trenutku nije potrebno povećanje poreza. Načelnik se 

nadovezuje te napominje da je zakonski maksimum poreza kuće za odmor 15kn/m2, politikom smanjenja svih 

poreza Općina se može ugasiti. Ističe da  „Sukošanci“  koji imaju kuću u Općini Sukošan a koji žive u drugim 

gradovima gdje su zaposleni  i  plaćaju porez obveznici su plaćanja porez na kuće za odmor. 

Vijećniku Marinu Keranu nije jasna intencija  kod povećanja poreza budući proračun Općine nije u minusu, 

nema projekata za koja su potrebna dodatna sredstva. Njegov prijedlog je da se ne ide u povećanje poreza na 

kuće za odmor, ne vidi razlog zašto dodatno opterećivati građane.  

Predsjednik OV navodi da se nada će novim proračunom investicije krenuti. Načelnik Ante Martinac se 

uključuje te ističe da se povećanjem ovog poreza ne opterećuju „sirotinje“, već one koji imaju više nekretnina. 

Vijećnika Denisa Protića zanima gdje će uložiti  povećana sredstva  na što načelnik odgovara da je to sastavni 

dio proračuna, dok je vijećnik Josip Torbarina  mišljena da razlika od 3 kn/m2 u odnosu na prijašnju cijenu nije 

velika. Da se htio napraviti neki „udar“  na građane Općina bi uvela prirez i time ostvarila prihod od 500.000,00 

kuna.  Također navodi da je kuća za odmor luksuz u današnje vrijeme. Vijećnik Marin Keran se nadovezuje te 

smatra da vikendica u Sukošanu i nije neki luksuz, ako se uzme prosječna neto korisna površina vikendice od 

100 m2 dolazi do povećanja od 300,00 kn godišnje, što po njegovom mišljenju nije malo. 

Odluka o izmjenama odluke o lokalnim porezima usvojena je sa 8 glasova, 4 vijećnika su bila protiv dok je 1 

vijećnik ostao suzdržan. 

A.d.3  

Načelnik Ante Martinac ističe da je prijedlog o nazivima ulica i trgova za naselje Debeljak predložen od strane 

Mjesnog odbora i vijećnika iz Debeljaka  te riječ daje vijećniku Josipu Torbarini koji ističe da se o ovom 

prijedlogu raspravljalo 5 god., problem se javljao oko ulica  koje će nositi naziv po poginulim hrvatskim 

braniteljima. Donesen je zaključak da svi poginuli branitelji dobiju naziv ulice na području kojeg su živjeli. 

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima jeli je održana javna rasprava, dali će ovakvi nazivi ulica nekom biti  

nažao te postavlja pitanje vijećniku Josipu Torbarini dali preuzima odgovornost. 

Vijećnik Josip Torbarina odgovara da su se održale javne rasprave kao i da ovakva odluka neće biti nikome 

nažao te da apsolutno preuzima odgovornost. 

Vijećnica Stipana Banić pita  dali predloženi nazivi ulica  prolaze lekturu, kao stručnjaku na tom području jako 

je ružno vidjeti  pravopisno pogrešnu tablu s  nazivom ulice te ističe da će rado pomoći oko tog pitanja. 

Odluka o nazivima ulica u Debeljaku usvojena  jednoglasno (13 glasova). 

A.d.4  

Načelnik Ante Martinac navodi  da je na temelju provedenog javnog natječaja za obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Sukošan pristigla jedna ponuda od tvrtke EL-TIM 

d.o.o, s cijenom od 146.096,00 kn bez PDV-a za razdoblje od jedne godine. 

Vijećnik Ante Martinović postavlja pitanje gdje je objavljen javni natječaj, na što načelnik odgovara da je 

natječaj objavljen u Zadarskom listu i na službenim stranicama Općine Sukošan. 

Vijećnik Mojmir Torbarina  napominje da je Predsjednik OV obećao da će se javna rasvjeta izdvojiti iz 

trafostanice, te postavlja pitanje dali je to na putu realizacije. 

Predsjednik OV navodi da je jedan dio  ormara izvučen a drugi još nije. Načelnik se uključuje te napominje da je 

to obveza Općine te da se pomalo radi na tome, ističe da svaki izlaz košta oko 10.000,00 kuna. 

Vijećnik Mojmir Torbarina pita kad će se živine žarulje zamijeniti led žaruljama, na što Predsjednik OV 

odgovara da je projekt u redu samo treba krenuti u realizaciju. Načelnik  napominje da je projekt završen, u 

izradi je tender dokumentacija, na sljedećim sjednicama biti će dostavljen prijedlog odluke za raspisivanje 

natječaja. Vijećnik Mojmir Torbarina nastavlja te postavlja pitanje koliko će to financijski koštati, na što 

načelnik odgovara da Općinu neće ništa koštati, javna rasvjeta za energiju se godišnje plaća oko 500.000,00 kn 

dok se održavanje plaća 200.000,00 - 400.000,00 kn. U ovom slučaju se neće plaćati održavanje jer će se javna 

rasvjete financirati iz uštede.  

Vijećnik Marin Keran navodi da se iznos od  146.096,00 kn bez PDV-a za održavanje kao što je i načelnik 

istaknuo godišnje poveća 200.000,00 - 400.000,00 kn, te postavlja pitanje kada će se modificirati kontrola tih 

troškova da vijećnici budu upoznati koliko je žarulja promijenjeno, gdje i sl. Načelnik Ante Martinac navodi da 

se u njegovom uredu mogu dobiti sve situacije sa otpremnicama za 12 mj. ovjerene od strane komunalnog 

redara. Vijećnik Martin Keran ističe da ne želi komunalnog redara dovesti u nezgodnu situaciju, već smatra da se 

treba formirati tijelo koje će vijećnike jednom godišnje obavijestiti o svim troškovima vezanih za održavanje. 



Također ga zanima kako se sa sigurnošću može znati koliko je žarulja promijenjeno i koja je cijena žarulje, na 

što načelnik odgovara da kontrolu o tome vodi komunalni redar. 

Vijećnik Ante Martinović koji je zaposlen u firmi koja se bavi javnom rasvjetom ističe  da  firma EL-TIM d.o.o  

ima sposobnost. Napominje da se dešavaju i van serijski kvarovi na koje se ne može utjecati te navodi da Općina 

ima komunalnog redara koji je o svemu vodi kontrolu. 

Vijećnik Mojmir Torbarina smatra da općinska vlast treba dati vijećnicima smjernice o troškovima kada dolazi 

do ekstremnog  povećanja troškova za održavanje javne rasvjete. 

Predsjednik OV nalaže da komunalni redar napravi analiza utrošenog materijala i radova sa iznosima. 

Za riječ se javlja i vijećnica Petra Žitko koja postavlja pitanje dali bi se postavljanje led rasvjete moglo 

financirati iz EU fondova, na što načelnik odgovara da nema mjera za financiranje javne rasvjete iz EU fondova. 

Te mjere su bile prije 4-5 god. Vijećnicu Petru Žitku zanima zašto se sredstva za javnu rasvjetu nisu izvukla iz 

EU fondova kada se imalo prilike, na što načelnik navodi da Općina nije bila spremna kada je išao natječaj 

putem Fonda za zaštitu okoliša. Vijećnica Petra Žitko također pita dali Općina ima barem jedan pripremljen 

projekt za apliciranje na EU fondove, na što načelnik odgovara da postoje projekti ali da to nije tema ove točke. 

Vijećnik Marin Keran pita tko je odgovoran zašto Općina nije bila spremna aplicirati projekte za javnu rasvjetu i 

ostvariti sredstva iz EU fondova. Načelnik odgovara da djelomično preuzima odgovornost, Općina Polača koja 

je ostvarila sredstva ima na stotine tisuća kuna troška za kvarove. Tada su cijene bile znatno veće nego sada.  

Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete usvojena je sa 11 glasova, 2 vijećnika su 

bila protiv. 

A.d.5 

Načelnik Ante Martinac predstavlja prijedlog odluke o kupnji zemljišta u svrhu proširenje groblja u Gorici. 

Ukupna površina predmetnog zemljišta koja se planira kupiti iznosi 1100 m2, dok je kupoprodajna cijena 80,00 

kn/m2 na koju je vlasnik pristao. Ističe da se navedeno zemljište nalazi unutar granice groblja. 

Za riječ se javio vijećnik Marin Keran koji postavlja pitanje dali su se riješili imovinsko-pravni odnosi u vezi  

korištenja groblja u Gorici sa Općinom Sv. Filip i Jakov. Na postavljeno pitanje načelnik odgovara da nikad nije 

ni postojao imovinsko-pravni problem. Groblje u Gorici je u vlasništvu Općine Sukošan osim mrtvačnice koja je 

u suvlasništvu sa Općinom Sv. Filip i Jakov a koju je financiralo Ministarstvo mora prometa i infrastrukture dok 

je  projekt je išao preko Općine Sukošan. 

Vijećnika Mojmira Torbarinu  zanima jeli proces kod kupnje ili zamjene zemljišta definiran, tko utvrđuje cijene 

građevinski vještak ili netko drugi te dali postoji povjerenstvo koje razmatra cijenu ili načelnik odluči ad hoc. 

Načelnik odgovara da Općina Sukošan svake dvije godine radi elaborat  procjene svih nekretnina. Procijenjena 

vrijednost  građevinskog zemljišta u Gorici je cca. 40,00 kn /m2 ali na tu cijenu vlasnici neće pristanu. Odluku o 

kupnji ili zamjeni terena u konačnici donosi OV. Napominje da je kod zamjene terena za izgradnju Dječjeg 

vrtića omjer bio 1:1,1. Vijećnik Mojmir Torbarina ističe  da je njegovo pitanje išlo u smjeru dali je definiran 

proces  prilikom kupnje ili zamjene zemljišta, dali je o tome donesena odluka OV, te dali stranačka vlast 

razmatra prijedlog odluke ili samo OV. Načelnik ističe da je prva ponuda u internom razgovoru bila znatno veća. 

Do sada se zemljišta u Gorici plaćalo 80,00 kn/m2 na što je vlasnik pristao.  

Vijećnika Antu Marinovića zanima dali je vlasniku ponuđena zamjena terena, na što načelnik odgovora da to 

vlasniku nije bilo u interesu. 

Odluka o kupnji zemljišta za proširenje groblja u Gorici jednoglasno je usvojena (13 glasova). 

A.d.6  

Načelnik  Ante Martinac obrazlaže prijedlog odluke  o davanju suglasnosti na cjenik za uslugu najma sale u 

Domu mladeži u Sukošanu koji se nadopunjen na temelju  prijedloga  vijećnika iz Nezavisne liste Mojmir 

Torbarina na prošloj sjednice te glasi „usluge najma sale u Domu mladeži za potrebe političkih stranaka  i 

Nezavisne liste Mojmir Torbarina iznosi 25 kn/h“. Sve ostalo ostaje nepromijenjeno. 

Vijećnik Denis Protić navodi da možda na sljedećim izborima bude neka druga Nezavisna lista koja će po 

ovakvom cjeniku  morati plaćati uslugu najma Doma mladeži 500,00 kn po danu, što smatra nelogičnim dok je 

vijećnik Marin Keran suglasan sa navedenom promjenom ali smatra da treba definirati da sve Nezavisne liste za 

navedenu uslugu imaju cijenu od 25kn/h. Načelnik navodi da će o tome odlučivati drugi saziv OV, političke 

stranke prate politiku na razini županije i države, dok se nezavisne liste bave samo lokalnim izborima.  

Odluka o davanju suglasnosti na Cjenik najma sale u Domu mladeži u Sukošanu usvojena je jednoglasno (13 

glasova). 

A.d.7 

Načelnik Ante Martinac  navodi da se svake godine na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite usvaja Analiza 

stanja sustava civilne zaštite (u daljnjem tekstu Analiza) na prijedloga Stožera zaštite i spašavanja Općine 

Sukošan. Nakon uvoda načelnika za riječ se javio vijećnik Marin Keran kojeg zanima dali se prilikom izrade 

Analize implementirao  moguća ugroženja  od hibridnim ratovima, na što načelnik odgovara da prvi puta čuje o 

tome, dok zamjenik općinskog načelnika kao načelnik stožera civilne zaštite navodi da će se sljedeće godine 

raditi nova Analiza u kojoj će i to biti implementirano  ako se bude smatralo da Općina ima rizika po tom 

pitanju. 



Vijećnica Petra Žitko traži da načelnik stožera pojasni na što se odnosi ova Analiza i plan za 2018.g., na što 

donačelnik Filip Dražić ističe da je  prije koji dan održan inspekcijski nadzor  te je utvrđeno da se Općina 

Sukošan pridržava svih odredbi Zakona o civilnoj zaštiti, ustrojen je stožer civilne zaštite sa svojim operativnim 

snagama 2016.g. Želi istaknuti da će se raditi nova procjena rizika  i Plan djelovanja civilne zaštite. 

Vijećnika Denisa Protića zanima dali se može planirani iznos namijenjen za Gorsku službu spašavanja  i Crveni 

križ povećati jer smatra da su njihove potrebe velike na što načelnik navodi da je svjestan da je iznos mali, 

međutim sve Općine na području Zadarske županije otprilike isplaćuju isti iznos te po tom pitanju nije bilo 

primjedbe. Također ističe da se oni financiraju iz proračuna Županije. Vijećnik Denis Protić smatra da bi 

povećanjem iznosa pružili primjer drugim Općinama. 

Vijećnicu Petru Žitko zanima koje su pravne osobe koje su podnijele prijavu štete od elementarne nepogode. Na 

postavljeno pitanje donačelnik Filip Dražić  odgovara da su to Općina Sukošan, Odvodnja Bibinje-Sukošan, 

Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Hrvatske šume, Jadera d.o.o i Osnovna škola Sukošan. Želi 

istaknuti da pravne osobe imaju svoje povjerenstvo za  procjenu štete.  

Riječ dobiva vijećnik Mojmir Torbarina kojeg zanima tko su članovi Stožera civilne zašite za Općinu Sukošan, 

te smatra da su i oni  trebali biti navedeni u Analizi. Donačelnik Filip Dražić odgovara da su uz njega članovi  

predsjednik TZ, predsjednik DVD-a Sukošan, predstavnik Hrvatskog crvenog križa, predstavnik PU Zadarske i 

predstavnik DUZS Zadar. Vijećnik Mojmir Torbarina je mišljena da trebaju biti definirani svi algoritmi kako 

postupiti u slučaju npr. poplave i sl., na što donačelnik  ističe da će sve biti definirano kroz slijedeću godinu a do 

tada su svi algoritmi  definirani u  Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i većih nesreća, Planu zaštite i spašavanja kao i Planu civilne zaštite.  

Vijećnik Marin Keran pita koliko financijski košta  i na koji način je izabrana Veterinarska služba iz Pakoštana 

koja skrbi o stočnom fondu, na što načelnik odgovara da Veterinarska služba nikad nije intervenirala na području 

Općine Sukošan. Svaka Analiza donesena na lokalnoj razini mora biti odobrena od strane Županijskog civilnog 

stožera  koji  daju na raspolaganje ono što lokalne samouprave nemaju. 

Vijećnika Denisa Protića zanima dali je iznos od 330.000,00 kn koji se isplaćuje DVD-u Sukošan dovoljan, na 

što načelnik odgovara da DVD dobiva sredstva i od županije, države te iz donacija. 

Vijećnik Mojmir Torbarina napominje da je bilo rečeno da će se aplicirati projekt za Vatrogasni dom u 

Debeljaku na EU fondove, na što načelnik ističe da je projekt apliciran ali da još nema službene informacije. 

Općina nije po tom pitanju u dobroj situaciji zbog indeksa razvijenosti. Vijećnik Mojmir Torbarina nastavlja te 

ističe da vijećnicima nije dostavljeno detaljno izvješće o elementarnoj nepogodi. Vijećnik Marin Keran  je  

također  mišljenja da je izvješće šturo napisano te da se vijećnike o tome trebalo detaljnije izvijestiti. Po tom 

pitanju postoje i dosta upita mještana. Predsjednik OV ističe da se sva dokumentacija  o visini štete fizičkih i 

pravnih osoba nalazi u Općini. Ukoliko postoje konkretna pitanja dokumentacija se može poslati mailom. 

Zaključak o prihvaćanju analize sustava civilne zaštite u 2017. godini i Plana razvoja sustava civilne zaštite za 

2018. g usvojen je sa 11 glasova, 2 vijećnika ostala su suzdržana. 

A.d.8 

- Vijećnik Ante Martinović na temelju dostavljenih izvještaja sportskih klubova postavlja pitanje zašto 

NK Zlatna Luka  dobiva samo 3.000,00 kn više a igra u višoj ligi u odnosu na NK Vrčevo, na što 

načelnik odgovara da je prošle godine NK Vrčevo uplaćeno cca 40.000,00 kn za vodu te je iz tog 

razloga  razlika mala. Ističe da se to nije uplatilo kroz redovnu djelatnost. 

- Vijećnik Ante Martinović predlaže da se predsjednike sportskih klubova zajedno sa igračima i 

skupštinom zaduži za organiziranje sportskih događaja u trajanju od 5 dana za vrijeme turističke sezone 

na području cijele Općine.   Ističe da 3 g. u Sukošanu nije organiziran nikakav sportski događaj osim što 

je gosp. Božo Gašparović nešto organizirao ovo ljeto. Načelnik Ante Martinac prihvaća prijedlog,  

ističe da na području Sukošana postoje 2 registrirana nogometna kluba koje će pozvati i inzistirati da 

postupe po tom pitanju barem za male uzraste  ako nema seniora. Vijećnik Šime Dijan smatra da i 

Općina Sukošan treba financijski sudjelovati, dok vijećnik Josip Torbarina želi istaknuti da se u 

Debeljaku svake godine održi turnir kako za djecu tako i za starije uzraste. 

Vijećnik Mojmir Torbarina je mišljena da  se treba poticati i „kultura“. Predlaže da Općina kupi oko    

100 karata mjesečnih  za kazalište, bazene i sl. i podijeliti zainteresiranima. Smatra da je to dodatna 

vrijednost da se potiče mještane na kulturne manifestacije plivanje i sl. Načelnik se uključuje te ističe da 

se sve navedeno veže na planove u turizmu, početkom sljedeće godine održati će se tematska sjednica 

zajedno sa vijećem TZ na kojoj će se o tome i raspravljati. 

- Vijećnik Mojmir Torbarina postavlja pitanje do kada se mogu podnijeti amandmani na prijedlog 

proračuna budući je prošle godine podnio amandman za povišenje sredstva za sakralne objekte na 

sjednici kada se raspravljalo o proračunu te mu je rečeno da je prijedlog stigao kasno. Načelnik 

odgovara da nije predviđen određeni rok  ali da bi bilo dobro kad bi se amandman preda barem dan 

prije sjednice. Također napominje da se amandman može iznijeti i na sjednici.  



- Vijećnica Petra Žitko navodi da prema njezinim saznanjima NK Debeljak ima uzrast više od NK Zlatne 

luke te je zanima zašto se NK Debeljak uplaćuje znatno manje sredstva, na što načelnik ističe da je NK 

Zlatna luka u 1. županijskoj ligi dok j NK Debeljak u 2. 

- Vijećnik Vilson Dević postavlja pitanje dali će se kroz božićne blagdane na neki način pomoći 

potrebitim ljudima, na što načelnik odgovara da Općina nije nikad dijelila „paketiće“ potrebitim, sve 

socijalne kategorije su pokrivene kroz „pomoć obiteljima“.  

- Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje dali je završena Strategija razvoja turizma na što načelnik 

potvrdno odgovara.   

- Vijećnik Marin Keran pita što je sa najavljenim projektima za 2017.g. (projekt infrastrukture u 

Debeljaku i Dječji vrtići u Gorici i Sukošanu) na što načelnik odgovara da će se o tome raspravljati na 

sljedećoj sjednici OV. 

- Vijećnika Denisa Protića zanima koji su projekti nominirani za EU fondove, na što načelnik odgovara 

da je to projekt  Dječjeg  vrtića u Gorici i projekt Vatrogasnog doma u Debeljaku. 

- Vijećnik Mojmir Torbarina se uključuje te pita koliko su navedeni projekti dobili bodova, na što 

načelnik odgovara da ima samo neslužbene informacije ali da nije zadovoljan. Vijećnika Mojmira 

Torbarinu zanima i kako pogoršati indeks razvijenosti Općine, na što načelnik navodi da će prema 

najavama ministrice Žalac u novom prijedlogu Zakona o regionalnom razvoju svi  koji su u 3. skupini 

prebaciti  u 2. skupini što bi bilo pozitivno za Općinu Sukošan. 

- Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje što je sa komunalnom infrastrukturom u Debeljaku, po tom 

pitanju se u 2017 g. ništa nije napravilo, a obećavala su se ulaganja za oko 2.500.000,00 kn. 

Načelnik ističe da se nije riješio imovinsko pravni problem sa jednom obitelji te se odustalo od 

postupka  izvlaštenje. U procesu je izmjena lokacijske dozvole. 

- Vijećnik Marin Keran također pita što je sa Dječjim vrtićom u Sukošanu, imovinsko-pravni odnosi su 

riješeni. Načelnik odgovara  da je projekt u fazi izrade. 

- Vijećnica Petra Žitko ne vjeruje da se je Općina Sukošan uopće aplicirala projekt izgradnje Dječjeg 

vrtića u Gorici prema EU fondovima  te traži da se na sljedeću sjednicu dostavi projekt sa potvrdom o 

primitku, na  što načelnik navodi da će joj sutra potvrdu o zaprimanju projekta poslati na e-mail. 

- Vijećnik Ante Martinović postavlja pitanje jesu li se riješili tereni za proširenje škole na što načelnik 

odgovara da se radi varijanta proširenja na postojećem terenu ili još jednoj parceli. Ostale 3 parcele su 

upitne, vlasnici traže 3 puta veću cijenu od ponuđene.  U narednih 15 dana će imati dvije varijante od 

strane Građevinskog fakulteta u Splitu kako doći do još 8 učionica. U Županijskom proračunu su 

osigurana sredstva za projektnu dokumentaciju. 

- Vijećnik Denis Protić pita dali su pripremljeni još koji projekti za apliciranje na EU fondove osim 

spomenuta 2, na što načelnik  ističe kanalizaciju koja je nominirana putem IPA programa, Dječji vrtić u 

Sukošanu, zatražena su i sredstva za izradu  dijela projekta u  Novom naselju za uređenje prometnice. 

- Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje što je sa projektom ribarnice i tržnice. Načelnik odgovara da će 

to biti vidljivo u proračunu za 2018.g.,. Vijećnik Marin Keran također pita što je sa pompoznom 

najavom vizualizacije šetnice, na što načelnik navodi da je dobiveno je rješenje da nije potrebna izrada 

studije zaštite okoliša. Prvi dio projekta je u izradi od „Ruševca“ do „Rive“. Sada je najbitnije raditi 

istražne radove koji su neophodni da bi se napravili  kvalitetni troškovnici (geoelaborata, ispitivanja 

tla). Sve će biti vidljivije u proračunu.  

- Vijećnik Mojmira Torbarina pita jeli znanstvena monografija uključuje samo Sukošan i Debeljak ili 

obuhvaća Goricu i Glavicu. Načelnik ističe da će znanstvena monografija 90% obuhvatiti župu Sukošan 

jer za župu Sukošan postoje 7 zapisa. Ostala naselja biti će obuhvaćena ali ne u svim segmentima. 

- Vijećnik Tony Šime Gašparović iznosi kritiku na rad Komunalnog poduzeća, 2 mjeseca od elementarne 

nepogode putovi se ne održavaju. Djelatnici Vodovoda  prilikom kopanja jame zatrpavaju sa zemljom 

što može izazvati probleme, smatra da o tome treba povesti računa. Načelnik ističe da po pitanju 

oštećenih puteva nije krivo komunalno poduzeće već Općina budući se još nije stiglo postupiti po tom 

pitanju. Sa Vodovodom je dogovorena rekonstrukcija dijela cjevovoda na njihov trošak. Sanacija 

puknuća od strane Vodovoda se ne obavlja kako bi trebalo, o tome je obavijestio i direktora Vodovoda. 

 

       Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 19,50 sati. 

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