ZAPISNIK
sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 18. prosinca 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 i novinar Velimir Brkić.
Predsjednik vijeća otvara sjednicu te predlaže slijedeći:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća,
2. Izmjene i dopune proračuna Općine Sukošan za 2017. godinu,
3. Donošenje Proračuna Općine Sukošan za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020.
godinu,
4. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sukošan za 2018. godinu,
5. Donošenje programa Općine Sukošan za 2018. godinu:
 Program izgradnje komunalne infrastrukture,
 Program održavanja komunalne infrastrukture,
 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi,
 Program javnih potreba u športu,
 Program javnih potreba u kulturi
6. Donošenje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe i naknade za ozakonjenje zgrada,
7. Odluka o kupnji zemljišta za proširenje groblja u Gorici,
8. Razno
Vijećnik Mojmir Torbarina u ime Kluba vijećnika nezavisne liste traži stanku od pola sata budući su
dostavljeni novi podaci Proračuna Općine Sukošan za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020.
godinu. Smatra nekorektnim da su ti podaci dostavljeni tek na sjednicu OV iz razloga što vijećnici na to
nisu bili pripremljeni već su dovedeni pred „gotov čin“. Ističe da je Klub vijećnika Mojmira Torbarine
predložio amandman kojim bi se Proračun povećao za cca 3mil kuna što je navedeno i u novom prijedlogu
proračuna. Načelnik Ante Martinac navodi kako nema potrebe za odgodom početka sjednice OV već da će
detaljno pojasniti sve promjene u odnosu na prijedlog proračuna koji je vijećnicima dostavljen u studenom.
Također ističe kako nije dobio niti jedan amandman od strane vijećnika osim od Kluba vijećnika nezavisne
liste koji su 2 amandmana dostavili na početku sjednice OV. Mišljenja je da su se amandmani trebali
dostaviti ranije kako bi se lakše ukomponirali u prijedlog proračuna.
Vijećnik Marin Keran se nadovezuje na prijedlog vijećnika Mojmira Torbarine te predlaže da se točka
donošenja Proračuna za 2018. godinu prolongira za sljedeću sjednicu OV.
Predloženi dnevni red je usvojen sa 9 glasova dok su 4 vijećnika protiv.
Ad.1
Vijećnica Petra Žitko postavlja pitanje da li se bivši donačelnik očitovao po pitanju zemljišta u Debeljaku
što je bilo obećano od strane načelnika na prošloj sjednici OV. Načelnik odgovara kako se bivši donačelnik
nije očitovao oko zemljišta u Debeljaku niti je on osobno to tražio od njega. Bivši donačelnik više nije u
funkciju dužnosnika te se može o tome očitovati ako želi bez ikakve prisile. Ukoliko se sumnja u nekakvu
nezakonitost može se obratiti službama koje su za to nadležne. Vijećnica Petra Žitko nastavlja sa pitanjem
koje se odnosi na nova zaposlenja Odvodnje Bibinje- Sukošan odnosno kada će se dostaviti cjelokupno
Izvješće koje je bilo obećano dostaviti vijećnicima do kraja godine. Načelnik navodi da će Izvješće biti
dostavljeno nakon 31.12.2017. godine kada će biti prisutni i članovi uprave.
Primjedbe na zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća nije bilo te je isti jednoglasno usvojen. (13 glasova).
Ad.2.
Načelnik Ante Martinac obrazlaže Izmjene i dopune Proračuna Općine Sukošan za 2017. godinu navodeći
kako se planirani iznos od 18 290 000,00 mijenja u iznos od 15 242 300,00 kn. Također obrazlaže svaku
stavku pojedinačno navodeći pojedinačne razloge smanjenja i povećavanja određene aktivnosti kako na
prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani što je sve detaljno navedeno u Izmjenama i dopunama Proračuna
kao i dodatno objašnjeno u obrazloženju Proračuna.

Nakon detaljnog obrazlaganja načelnika Ante Martinca o Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017.
godinu za riječ se javio vijećnik Marin Keran koji iskazuje nezadovoljstvo ostvarenim Proračunom stavlja
naglasak na ponovno održavanje „hladnog pogona“ kao i na to da je načelnik odustao od sva 4 „pompozno
“ najavljivana projekta za 2017. godinu. U komunalnu infrastrukturu u Debeljaku se nije uložilo ništa kao
ni u Dječji vrtić. Načelnik se uključuje te ističe kako se nije odustalo od niti jednog projekta te da su
razlozi njihovih neostvarenja u 2017. godini svima poznati. Ističe kako je u više navrata pojašnjavao da se
ulaganje u komunalnu infrastrukturu u Debeljaku nije ostvarilo zbog imovinsko pravnih problema te da je
slučaj predan u nadležni ured za izdavanje dozvola kako bi se ponovno pristupilo izmjeri tih spornih
15m2 koje pojedine privatne osobe ne žele potpisati. Vijećnik Marin Keran nastavlja sa pitanjem što je sa
projektom uređenja šetnice, na što načelnik odgovara da je projektna dokumentacija u tijeku te je sve
predviđeno i Proračunom za 2018. godinu.
Za riječ se javio vijećnik Mojmir Torbarina koji ističe da je prilikom donošenja proračuna prošle godine
isticao kako je proračun previše socijalan, investicije kao i kapitalna ulaganja su bile na marginama te s te
strane navodi kako mu ove Izmjene i dopune Proračuna nisu razočarenje. Smatra da prilikom donošenja
Proračuna za 2018. godinu što je na sljedećoj točci Dnevnog reda potrebno promijeniti logiku te se
potrebno usredotočiti na investicije odnosno kapitalne stvari što bi u konačnici kroz par godina donijelo
profit. S takovog stajališta upozorava kako ovaj Rebalans proračuna neće podržati iz razloga što su ranije
upozoravali da se nemoguće držati samo „socijale“ od koje nema napretka. Također ga zanima u kojem
postotku su investicije uključene odnosno evolvirane u Proračunu za ovu godinu, koliko ima izdataka po
stanovniku u samoj općini odnosno koliko ima i samih primitaka po stanovniku u Općini Sukošan.
Načelnik odgovara kako se ne bavi statistikom te studiozno to nije pitanje kojim se bavi Općina.
Postavljenim pitanjem se isključivo bavi Zavod za statistiku koji može nakon zaključenja ove godine
dostaviti točan podatak, o tome on sam može dati svoju procjenu kako se radi od oko 35%.
Nakon pitanja načelniku vijećnik Mojmir Torbarina postavlja pitanje donačelniku Filipu Dražiću da li je
upoznat sa mjerom 5 za EU fondove. Donačelnik traži od vijećnika da precizira pitanje. Vijećnik Mojmir
Torbarina navodi da je donačelnik trebao biti upoznat sa Pravilnikom mjere 5 iz EU fondova, odnosno
povlačene sredstava iz EU fondova za ruralni razvoj. Također ga upozorava da je trebalo obavijestiti
stanovništvo koje ima OPG-e o mogućnosti povlačenja sredstava iz navedene mjere za štete koje su im se
desile za vrijeme elementarne nepogode što spomenuta mjera i detaljnije objašnjava.
Vijećnica Petra Žitko podsjeća načelnika Antu Martinca na njegove riječi prilikom donošenja Proračuna za
2017. godinu citirajući „Izgradit će se nova tržnica i ribarnica, novi travnjak sa navodnjavanjem igrališta
Nk Zlatna luka, urediti će se Trg mladeži, 4 kapitalna projekta (izgradnja Dječjeg vrtića u Sukošanu i
Gorici, komunalna infrastruktura u Debeljaku i uređenje dijela obale). Ističe nezadovoljstvo budući se od
navedenih projekta ništa nije realiziralo te ističe da su to projekti koji se godinama najavljuju i koji se
ponovno prebacuju za 2018. godinu. Načelnik Ante Martinac odgovara kako je na ista pitanje odgovorio i
u ranijim rasprava te da su se svi razlozi nerealizacije projekata poznati i objašnjeni u više navrata.
Vijećnik Marin Keran se nadovezuje na raspravu navodeći kako je projekt ribarnice i tržnice pokrenut na
prvoj sjednici prošlog mandata OV 2013. godine te ne vjeruje da nije bilo sredstava i mogućnosti realizirati
navedene projekte. Načelnik odgovara kako su se kroz sve ovo vrijeme rješavali imovinsko pravni
problemi koji su onemogućavali realizaciju projekta ribarnice i tržnice. Do ljeta iduće godine navedena dva
projekta trebala bi biti realizirana što je i predviđeno u Proračunu za 2018. godinu.
Vijećnica Petra Žitko postavlja pitanje da li će biti prodaje zemljišta za mlade u Debeljaku s obzirom da je
bilo najavljivanja da će nakon Lokalnih izbora biti proveden natječaj za 44 parcele za „mlade obitelji ˝.
Načelnik odgovara kako za sada neće biti natječaja takve vrste a i budućnosti će se više usredotočiti na
komercijalu.
Vijećnik Marin Keran daje završnu riječ na ovu točku navodeći kako Općina Sukošan sa ovakvom vrstom
rada ne služi svojoj svrsi odnosno razvoju JLS, već služi samo za održavanje hladnog pogona i
isplaćivanje plaća djelatnicima. Načelnik demantira iskaz vijećnika Marina Kerana da Općina Sukošan
služi samo za rad i poslovanje ureda upozoravajući kako Općina Sukošan ima najmanje zaposlenika u
odnosu na broj stanovnika kao i da se nalazi u kategoriji JLS čiji zaposlenici imaju najmanje plaće.
Vijećnik Mojmir Torbarina upozorava predsjednika OV da je prošle godine obećao da će se za ovu godinu
izdvojiti sredstva za sve studente koji redovno upišu akademsku godinu kao i da će se voditi više računa za
studente koji pohađaju deficitarna zanimanja. Predsjednik OV se slaže sa promjenom Odluke za studente
kojom će se izaći još i više u susret studentima te poziva vijećnike da dostave svoje prijedloge kako bi se o
tome detaljnije raspravilo na sjednicama OV.
Izmjene i dopune proračuna Općine Sukošan za 2017. godinu usvojene su sa 8 glasova, 4 vijećnika su
protiv, dok je 1 vijećnik ostao suzdržan.

Ad.3.
Načelnik Ante Martinac navodi da je u skladu sa Zakonom o proračunu vijećnicima dostavio prijedlog
proračuna Općine Sukošan u iznosu 21 291 000,00 kn. Novi prijedlog Proračuna za 2018. godinu iznosi
24 521 000,00 kn a dostavljen je vijećnicima na početku sjednice OV. Kao razlog tome navodi što je
čekao do danas dodatne prijedloge za izradu Proračuna. Na temelju dodatnih konzultacija sa predsjednikom
OV, Klubom vijećnika HDZ-a, Mjesnim odborima dostavljen je novi prijedlog Proračuna za 2018. godinu
u iznosu od 24 521 000,00 kn. Detaljno je obrazložio razlike novog prijedloga Proračuna za 2018. godinu
kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani kao i stavke koje su ostale nepromijenjene u odnosu na
prvotni prijedlog Proračuna.
Nakon detaljnog obrazlaganja novog prijedloga Proračuna za 2018. godinu načelnik naglašava kako je na
početku sjednice OV dobio 2 amandmana Kandidacijske liste grupe birača nositelja Mojmira Torbarine.
Amandmani se odnose na povećavanje sredstava u svrhe izgradnje Trga Ruševac, uređenje obale u
Sukošanu, stipendije, povećanje sredstava javnih potreba u kulturi, smanjenje sredstava u stavci koja se
odnosi na izgradnju kapitalnih objekta tržnice i poslovne zone Barake, smanjenje sredstava komunalne
infrastrukture za održavanje javnih površina te smanjenje javnih potreba aktivnosti Turističke zajednice.
Ne prihvaća niti jedan od navedenih amandmana osim djelomičnog prihvaćanja amandmana za povećanje u
potrebi kulture gdje je već dostavljenim proračunom povećan iznos od 30 000, 00 kn. Nadalje obrazlaže
kada bi došlo do smanjenja sredstava poslovne zone Barake u postotku 100%, da bi se morao ukinuti i
prihod od 1 000 000,00 kn koji je predviđen za ulaganje sredstava u komunalnu infrastrukturu zone
„Barake. Smanjenje od 50% ulaganja u komunalnu infrastrukturu za održavanje javnih površina bi dovelo
do smanjenja komunalnih radnika za 50% što također smatra neprihvatljiv te iz tih razloga navedene
amandmane ne prihvaća. Načelnik nadalje iznosi još jedan amandman koji je predložen od strane
Kandidacijske liste grupe birača nositelja Mojmira Torbarine a koji se odnosi na uvrštavanje u Proračun
sredstava za poljoprivredu. Obrazlaže kako bi navedeni amandman programa poljoprivrede djelomično
prihvatio odnosno uvrstio u Proračun za 2018. godinu na način da bi se otvorila nova aktivnost u Proračunu
koja se odnosi na aktivnost poljoprivrede u iznosu od 100 000,00 a koje bi se financiralo iz smanjenja
aktivnosti ¨rashodi poslovanja¨. Ovakva prihvaćena aktivnost će se izglasavati zajedno sa novim
prijedlogom Proračuna za 2018 godinu.
Vijećnici Ante Martinović i Mojmir Torbarina nastavljaju obrazlažući predložene neprihvaćene
amandmane. Smatraju da je za Trg Ruševac premalo planirani iznos od 200 000,00 kn odnosno da sam trg
bez rješavanje prometne infrastrukture ne predstavlja „ništa“. Nadalje iznose mišljenje da je puno kritičnije
područje od Ždralovca do Rive te da bi se tim potezom riješio i problem parkinga, šetnice kao i bolji
vizualni pristup samom mjestu. Ulaganje u zonu Barake vide kao „promašaj“ jer smatraju da industrijska
klima na našem području nije dovoljno razvijena za tolika ulaganja, kao primjer daju industrijsku zonu
„Lonići“ koja je dobro opremljena komunalnom infrastrukturom ali i dalje nije „oživjela“ u poduzetničkoj
svrsi. Vijećnik Denis Protić se nadovezuje na izlaganje načelnika o uvrštavanju u proračun aktivnost za
poljoprivredu navodeći kako je po struci agronom pa smatra da bi se njegovo znanje moglo usmjeriti na
prezentaciju i obrazovanje mještana općine koji imaju volju i želju baviti se poljoprivrednom djelatnošću,
samim time bi pobudili svijest mještana o poljoprivredi što će možda omogućiti i povećanje broja OPGovaca kao i razvijanje agroturizma na području općine. Načelnik pozdravlja prijedlog vijećnika Denisa
Protića ističući kako je iz tog razloga i prihvaća djelomično amandman za poljoprivredu.
Vijećnik Mojmir Torbarina nakon svih izlaganja ponovno postavlja pitanje koliki će biti postotak ulaganja
u kapitalne investicije iz predviđenih 24 000 000,00 kn u 2018 godini te da li se Općina Sukošan kreditno
zadužuje u sljedećoj godini na što načelnik odgovara da se zadužuju u iznosu od 5 000 000, 00 kn.
Vijećnik Mojmir Torbarina još jednom navodi kako u svojim amandmanima traže povećanje od 5% u
kapitalne investicije kako bi sam prijedlog Proračuna bio proaktivno razvojni te bi ga na taj način i
podržali. Nadalje navodi nezadovoljstvo radom Turističke zajednice koja nije izložila vijećnicima program
rada, sva događanja su bazirana na „fešticama“, nedostaje zabavnog sadržaja, kulturnog ljeta te boljeg
identificiranja samog mjesta. Smatra da bi turizam trebao biti tercijalna djelatnost i osnova brojnih
sadržaja. Za riječ se javila vijećnica Petra Žitko koja podržava amandman koji se odnosi na povećanje
iznosa za studente koji imaju velike izdatke od kojih bi izdvojila cijenu pokaza od 550, 00 kn po studentu te
smatra da bi se trebao financirati barem dio navedenog troška. Načelnik obrazlaže aktivnost koja se odnosi
na studente upozoravajući kako su i prošle godine promijenjeni kriteriji u korist studenata, po prvi puta je
planirano u proračunu i 100 000,00 kn za nabavu udžbenika. Ističe da će se i dalje sagledavati mogućnosti
na koji način povećavati sredstva iz godine u godinu u korist studenata. Naglašava da usmene amandmane
smatra neozbiljnim i ne prihvaća ih za uvrštavanje u aktivnosti Proračuna za 2018 godinu. Vijećnik Ante
Martinović daje prijedlog s obzirom da se nije prihvatio amandman za povećanje sredstava za izgradnju

Trga Ruševac, da se predviđeni iznos od 200 000, 00 kn usmjeri 50% za studente a 50% za uređenje obale
jer smatra da se sa planiranim iznosom za Trg Ruševac ne može dobiti puno osim nezadovoljnih mještana.
Načelnik obrazlaže da je Trg Ruševac u sklopu uređenja obale te da je 200 000, 00 kn samo početak
uređenja spomenutog dijela . Vijećnica Petra Žitko postavlja pitanje na koji način se planirala uložiti 2 000
000,00 kn na izgradnju infrastrukture u Debeljaku kao i za izgradnju vrtića. Načelnik još jednom upozorava
da se infrastruktura financira iz izvora prodaje zemljišta koje je planirano u navedenom iznosu na
prihodovnoj strani Proračuna, što se tiče Dječjeg vrtića u Gorici ono se financira iz izvora primitaka
zaduživanja te su za obadva projekta sredstva namjenska što je jasno vidljivo i u prijedlogu Proračuna.
Vijećnik Mojmir Torbarina daje prijedlog da se vijećnicima omogući glasovanje o povećavanju 5% na
kapitalne investicije, mišljenja je da nije dovoljno ulagati u „socijalu i klubove“ koje iz godine u godinu ne
dostavljaju Izvješća o svom radu. Predsjednik OV navodi da nema potrebe za glasovanjem već se
povećanje za kapitalne investicije može donijeti rebalansom ukoliko bude potrebno.
Vijećnik Ante Martinović postavlja pitanje načelniku da li je poznato pod kojim uvjetima se općina
zadužuje, na što načelnik odgovara da je riječ o kamatnoj stopi 2,5% putem Hrvatske banke za obnovu i
razvoj na maksimalno 14 godina. Vijećnik Mojmir Torbarina daje kritiku budući je on sam prije 2 godine
predlagao zaduženje za izgradnju vrtića u Sukošanu i Gorici što nije bilo prihvaćeno a sada se pojavljuje u
prijedlogu Proračuna za 2018. godinu . Vijećnik Vilson Dević se nadovezuje na izlaganje vijećnika
Mojmira Torbarine o klubovima upozoravajući kako konkretno klub NK Vrčevo ima dvije selekcije curica
te da uredno dostavljaju svoje programe na temelju kojih se financiraju.
Vijećnik Marin Keran pita zašto se zona Barake ponovno predviđa u Proračunu kada je prethodnih godina
stavljena u mirovanje kao i zašto se sredstva predviđena za zonu Barake ne ulože u spomenutu šetnicu i
turizam koji će donijeti više prihoda od ulaganja u zonu „Barake“. Predsjednik OV odgovara vijećniku
Marinu Keranu kako Općina Sukošan mora prihodovati od prodaje zemljišta za zonu Barake, sredstva se
troše namjenski i ako se ne ostvari prihod od zemljišta ne postoji niti mogućnost ulaganja u zonu Barake.
Načelnik još jednom upozorava da usmene amandmane ne prihvaća jer je to krajnje neozbiljno te da je od
svih amandmana prihvatio djelomično amandman poljoprivrede jer ga smatra realnim. Vijećnik Tony Šime
Gašparović poziva vijećnike da se ne vraćaju „unatrag“ već da se usmjere na realizaciju projekta koji su
predviđeni za sljedeću godinu i da svi zajedno trebaju doprinositi razvoju općine. Vijećnik Josip Torbarina
pozdravlja sve prisutne i pozdravlja prijedlog Proračuna za 2018. godinu te smatra da će većina mještana
Debeljaka biti zadovoljna predloženim stavkama proračuna osobito onim koje se odnose na zonu Barake u
kojoj vidi temelj razvoja za mjesto Debeljak. Podržava ulaganje u zonu Barake i iskazuje nezadovoljstvo sa
onima koji su protiv ulaganja u razvoj zone. Općenito smatra da sa Proračunom mogu biti zadovoljni i
mještani Gorice, Glavice i Sukošana. Također se nadovezuje na aktivnost povećanja sredstava za studente
te smatra da se treba donijeti konkretna mjera koja će biti usmjerena na povećanje novčanih sredstava za
studente. Vijećnik Marin Keran i vijećnica Petra Žitko se nadovezuju na izlaganje vijećnika Josipa
Torbarine i iskazuju „čuđenje“ sa zadovoljstvom Proračuna za mjesto Debeljak navodeći kako je vidljivo
da se za mjesto Debeljak od predviđenih sredstava proteklih godina nije ostvarilo mnogo te da je u mjestu
Debeljak prodano najveći broj zemljišta a uloženo najmanje sredstava na što vijećnik Josip Torbarina
iznosi da postoje opravdani razlozi za navedena neostvarenja.
Vijećnik Marin Keran zaključuje da je iznesen Proračun „copy –paste“ svih ranijih Proračuna i da njegovu
podršku neće imati .
Donošenje Proračuna Općine Sukošan za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. godinu i 2020.
godinu uz predloženi amandman poljoprivrede od strane Kandidacijske liste grupe birača nositelja
Mojimira Torbarine usvojen je sa 8 glasova, 2 vijećnika su protiv dok su 3 vijećnika ostala suzdržana.
Ad.4.
Načelnik navodi kako su vijećnici u prijedlogu materijala dobili i Odluku o izvršenju Proračuna Općine
Sukošan za 2018. godinu koja je u pravilu uvijek ista i u skladu sa Zakonom o proračunu. Ono što bi
istaknuo u ovoj Odluci je Članak 16. kojim se Općina Sukošan u 2018. godini planira zadužiti u iznosu od
5 000 0000,00 kn za kapitalne projekte a to su uređenje obale (1 300 000,00 kn), izgradnja tržnice (1 100
000,00kn) i izgradnja Dječjeg vrtića u Gorici (2 600 000,00 kn) što je sve u skladu sa donesenim
Proračunom.
Vijećnica Petra Žitko traži obećanje od načelnika ukoliko se u 2018. godini ne ostvari barem jedan od
kapitalni projekata da će načelnik dati ostavku. Načelnik navodi kako su to neozbiljni komentari na koje ne
želi odgovarati. Predsjednik OV poziva da se postavljaju samo konkretna pitanja jer je ova Odluka u skladu
sa zakonom i uvijek ista osim što je ove godine dodan Članak 16. kojeg je načelnik dodatno obrazložio.
Vijećnik Mojmir Torbarina navodi kako je njegov prijedlog prošle godine bio povećanje sredstava za
sakralne objekte za koje je i povećan iznos u Proračunu od 30 000,00 kn što znači da je djelomično

prihvaćen i njihov drugi amandman . Još jednom upozorava da su na inicijativu kandidacijske liste birača
nositelja Mojmira Torbarine djelomično prihvaćena 2 amandmana (30 000, 00 za sakralne objekte i 100
000,00 za aktivnost poljoprivrede u Proračunu za 2018 godinu). Predsjednik OV navodi da je inicijativa za
sakralne objekte bila od prije i od strane HDZ-a što je sve u dogovoru sa Crkvom
Odluka o izvršenju Proračuna za 2018. Godinu usvojena je sa 11 glasova, dok su 2 vijećnika protiv.
Ad.5.
Načelnik obrazlaže Programe koji su svi u skladu sa usvojenim Proračunom, pojedinačno objašnjava stavke
Programa održavanja komunalne infrastrukture(4.099.583,90 kuna), Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi(2.795.000,00kn), Programa javnih potreba u športu (530.000,00 kn) kao i Programa javnih potreba u
kulturi (330.000,00kn). Sve pojedinačne stavke su detaljno objašnjenje po pojedinim aktivnostima u
skladu sa iznosima iskazanim u Proračuna. Napominje kako navedeni programi nisu sastavni dio proračuna
jer se donose posebno ali s obzirom da je usvojen proračun o svim navedenim stavkama se uglavnom već
raspravljalo. Vijećnik Tony Šime Gašparović postavlja pitanje kakav je plan za uređenje Trga Mladeži.
Načelnik odgovara kako su sredstva za uređenje Trga Mladeži ranije bila predviđena u Proračunu koja su
se rebalansom ukinula iz razloga što nije bilo konkretne ideje. Smatra da treba prvo pristupiti izradi
detaljnog idejnog rješenje jer je područje Trga Mladeži specifično područje nakon kojeg će se i sami
vijećnici imati priliku očitovati. Vijećnik Mojmir Torbarinu daje prijedlog da se omogući mještanima
Općine Sukošan da iskažu svoje prijedloge kako žele urediti Trg Mladeži odnosno da se mještanima
omogući da sami odrede u kakvom okruženju žele živjeti te smatra da se u tom smislu treba izraditi idejno
rješenje. Predsjednik OV upozorava kako je načelnik već istaknuo da je Trg Mladeži specifično područje
koje zahtjeva detaljniju analizu sa osobama koje su stručne u tom području.
Vijećnica Petra Žitko postavlja pitanje u vezi izgradnje reciklažnog dvorišta u predviđenom iznosu od
500 000,00 kn navodeći da li uopće postoji sva potrebna dokumentacija s obzirom da se kreće u gradnju,
po njezinim saznanjima je to još uvijek „divlji“ deponij a ne spomenuto reciklažno dvorište. Vijećnik Ante
Martinović se nadovezuje na uređenje Trga Mladeži dajući prijedlog ako se bude radilo idejno rješenje za
uređenje Trga Mladeži da se uzme u obzir i potreba izgradnje odlazne autobusne stanice prema Zadru.
Načelnik pojašnjava kako je u tijeku izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije Državne ceste na
potezu od Spara do Rošiljevi financirana od strane Općine Sukošan kojim je predviđeno rješavanje
autobusne stanice, pješačke zone, raskrižja prema Debeljaku kao i semafora. Idejni projekt je već u izradi te
je sklopljen dogovor sa Hrvatskim cestama u kojem Općina Sukošan izrađuje projekt dok ga Hrvatske ceste
financiraju. Vijećnik Mojmir Torbarina postavlja pitanja do kuda je Općina Sukošan došla sa
cikloturizmom. Načelnik odgovara kako će se o cikloturizmu više raspravljati u prvom mjesecu na
tematskoj sjednici razvoja turizma, ističe kako se iz godine u godinu ulažu sredstva za razvoj trim staze te
napominje kako općina sudjeluje u projektu izgradnje biciklističke staze od Sukošana - Biograda. Vijećnik
Mojmir Torbarina se uključuje te iznosi mišljenje da su se sredstva koja su planirana za stazu koja nije
„definirana“ trebala usmjeriti na drugu aktivnost dok se ne održi tematska sjednica strategije razvoja
turizma na kojoj bi trebalo definirati biciklističku stazu unutar same općine koja bi objedinila mjesta
Glavica - Gorica- Sukošan - Debeljak. Smatra da bi projekt biciklističke staze Sukošan -Biograd samo
turiste dodatno usmjerio prema Biogradu koji ima znatno veći program turističkog sadržaja dok bi staza
unutar općine omogućila da turisti ostaju na području općine pa da se turizam usmjeri i na ruralna
područja općine koja bi mogla razviti izletnički turizam.
Donošenje programa Općine Sukošan za 2018. godinu (Program izgradnje komunalne infrastrukture,
Program održavanja komunalne infrastrukture, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, Program javnih
potreba u športu, Program javnih potreba u kulturi) usvojen je sa 11 glasova , dok su 2 vijećnika protiv.
Ad.6.
Načelnik obrazlaže Program utroška sredstava boravišne pristojbe i naknade za ozakonjene zgrada koji je
vijećnicima dostavljen u materijalima. Program utroška sredstava boravišne pristojbe koji je u Proračunu
predviđen u iznosu od 200 000,00 kn se planira uložiti u uređenje trim i biciklističke staze, nabavku smeđe
signalizacije i ljetne manifestacije. Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru planiran je u Proračunu Općine Sukošan za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna koji se
planira utrošiti za izradu prostornog i urbanističkog plana uređenja.
Vijećnik Marin Keran se nadovezuje na izlaganje načelnika ističući kako su se za smeđu signalizaciju
predviđala sredstva i ranijim proračunom. Upozorava kako nepostojanje smeđe signalizacije stvara
veliki problem osobito ljeti zbog težeg snalaženja turista u prostoru te smatra da je to prioritetna stavka
koja se mora realizirati te stavlja prijedlog da se dio predviđenog iznosa boravišne pristojbe usmjeri za
smeđu signalizaciju, a smanji iznos za trim stazu koja se financira godinama.

Donošenje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe i naknade za ozakonjenje zgrada usvojen je sa
8 glasova, 4 vijećnika su bila protiv dok je 1 vijećnik ostao suzdržan
Ad.7.
Načelnik obrazlaže pogrešku u Odluci o kupnji zemljišta za proširenje groblja u Gorici koju su vijećnici
izglasali na prošloj sjednici OV. Naime u točnoj indetifikaciji površine parcele je utvrđeno da č.z. 2797 k.o
Gorica ima površini od 1 237 m2 umjesto prvotno naznačenih 1 000,00 m2. Stupanjem na snagu ove
odluke prestaje vrijediti Odluka o kupnji zemljišta za proširenje groblja u Gorici od 29. studenog 2017.
godine.
Rasprave nije bilo te je odluka o kupnji zemljišta za proširenje groblja u Gorici usvojena
jednoglasno(13glasova).
Ad. 8.
Vijećnik Ante Martinović postavlja pitanje načelniku da li će se na sportskom centru raditi „zamjensko
igralište“ umjesto onog na Trgu Ruševac o kojem je ranije bila riječ. Načelnik odgovara kako će
privremeno biti „zamjensko igralište“ na sportskom centru te se nada se da će uskoro cijeli sport biti
prebačen iza OŠ.

Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 19:55
Sjednica je tonski snimana i tonski snimak je pohranjen u JUO Općine Sukošan.
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