ZAPISNIK
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 29. siječnja 2018. godine, s početkom u 18,00 sati u
općinskoj vijećnici u Domu mladeži Sukošan.
NAZOČNI: Kasijan Pašić, 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.
Predsjednik vijeća predlaže slijedeći:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DNEVNI RED
Verifikacija zapisnika sa 5. i 6. (tematske ) sjednice Općinskog vijeća,
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sukošan,
Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sukošan,
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sukošan,
Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u 2018.
godini,
Razno.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen (13 glasova).
Ad.1.
Vijećnica Petra Žitko kao i na ranijim sjednicama pita kada će na sjednici biti prisutan član uprave Odvodnje
Bibinje-Sukošan, na što načelnik odgovara da zbog zdravstvenih problema danas nije mogao doći ali vjeruje da
će na sljedećoj sjednici biti prisutan.
Zapisnici sa 5 i 6. (tematske sjednice) bez primjedbe usvojeni su jednoglasno (13 glasova).
Ad.2.
Predsjednica Povjerenstva za Statut i Poslovnik Stipana Banić podnijela je izvješće o predloženim izmjenama i
dopunama Statuta a sve u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj )
samoupravi koji je stupio na snagu 13. prosinca 2017.g. Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti svoje
Statute s tim zakonom. Također je detaljno pojasnila najvažnije izmjene u Statutu Općine Sukošan kao i ostale
izmjene koje se uglavnom odnose na izmjenu izričaja.
Vijećnicu Petru Žitko zanima što bi bilo da OV ne prihvati ovaj prijedlog Statutarne odluke, na što načelnik
odgovara da bi se OV raspustilo ako ne uskladi svoje akte sa Zakonom.
Vijećnik Marin Keran smatra da je vijećnica Petra Žitko htjela reći da je ovim izmjenama Statuta ne samo na
razini Općine nego i na razini Države status načelnika nesmjenjiv. Ukoliko se ne izglasa proračun raspušta se
OV, na što načelnik ističe da je ovakav Zakon izglasan u Saboru te ga se mora primijeniti.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sukošan usvojena je sa 11 glasova, 1 vijećnik bio je
protiv, dok je 1 vijećnik ostao suzdržan.
Ad.3.
Predsjednica Povjerenstva za Statut i Poslovnik Stipana Banić podnijela je izvješće o prijedlozima vijećnika
Ante Martinovića za izmjenu Poslovnika OV Općine Sukošan.
U razgovoru sa pravnom službom prijedlog vijećnika Ante Martinovića za izmjenu članka 7. Poslovnika ne
može se prihvatiti jer je odredbama članka 81. Zakona o lokalnim izborima propisano da vijećnika izabranog na
kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. Pravo predložiti bilo kojeg
kandidata sa svoje liste imaju samo političke stranke. Prijedlog nije prihvaćen jer akti jedinice lokalne
samouprave ne mogu biti u suprotnosti sa zakonskim propisima.
Prijedlog vijećnika Ante Martinovića, kojim predlaže izmjenu članka 35. Statuta i članka 14. Poslovnika na
način da potpredsjednik OV mora biti biran iz reda predstavničke manjine koja je na izborima dobila više
mandata ne može se prihvatiti jer bi se time stavili u neravnopravan položaj ostali kandidati predstavničkih
manjina. Ovakvo mišljenje je dala pravna služba a isto tumačenje je dalo i Ministarstvo uprave. Međutim, kako
bi se olakšalo predlaganje kandidata za potpredsjednika iz reda predstavničke manjine predlaže se u članku 14.
Poslovnika OV Općine Sukošan propisati da prijedlog za izbor potpredsjednika iz reda vijećničke manjine daju i
prijedlog potpisuju svi vijećnici te vijećničke manjine koja je prijedlog dala a ne najmanje 1/3 vijećnika OV kao
što je to bilo do sada. Ovime se omogućuje da svi vijećnici iz reda vijećničke manjine imaju pravo biti
predloženi za potpredsjednika odnosno više se neće moći dogoditi da prijedlog ne prođe jer nije podržan
potpisima najmanje 1/3 vijećnika. Koji predloženi kandidat za potpredsjednika će biti izabran odlučuje OV
većinom glasova svih vijećnika.

Vijećnik Ante Martinović navodi da je i djelomično prihvaćanje prijedloga pomak budući se ove godine moglo
dogoditi da nitko iz reda vijećničke manjine ne dobije 1/3 potpisa vijećnika. Može se postaviti pitanje dali je
bilo ljudski da se glasalo za njega kao kandidata za potpredsjednika OV budući Nezavisna lista Mojmir
Torbarina ima 3 vijećnika dok SDP ima samo 1 vijećnika. Navodi da je još neiskusan u politici ali da se može
naslutiti da se ipak koketira kada su u pitanju bitne stvari, na što Predsjednik OV navodi da nikakvo koketiranje
ne postoji. Vijećnik Marin Keran se uključuje te moli vijećnika Antu Martinovića da politikanstvo ostavi za
razgovore u kafićima te da je kao kandidat za potpredsjednika OV bio predložen i od strane vijećnice Petre
Žitko. Na temelju predloženih izmjena Poslovnika postavlja pitanje dali kandidat za potpredsjednik mora biti
predložen i dobiti potpise od svih vijećnika iz vijećničkih manjina, na što Predsjednica Povjerenstva za Statut i
Poslovnik Stipana Banić pojašnjava da svaka lista ili stranka za sebe daje prijedlog koji potpisuju vijećnici te
vijećničke manjine. Napominje da se potpisi mogu dati samo jednom kandidatu.
Vijećnik Marin Keran navodi da prvi prijedlog vijećnika Ante Martinovića nije dovoljno objašnjen, na što
Predsjednica Povjerenstva za Statut i Poslovnik Stipana Banić navodi da je Zakonom o lokalnim izborima
propisano da u slučaju mirovanja ili prestanka mandata vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača
zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste, dok je vijećnik Ante Martinović predložio da to ne bude prvi
sljedeći neizabrani kandidat već bilo koji drugi kandidat sa liste.
Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sukošan usvojena je jednoglasno (13 glasova).
Ad.4.
Načelnik Ante Martinac obrazložio je prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sukošan. Istaknuo je da je ovaj
prijedlog odluke temeljen na Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim
otpadom te su ih dužne donijeti sve općine i gradovi. Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sukošan je trgovačko društvo Čistoća d.o.o. U
izradi je i odluka o cjeniku usluga koju će OV također morati usvojiti. Cilj spomenutog Zakona i Uredbe je
smanjivanje količine miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada do 2020.g. Ovakva odluka će se početi
primjenjivati najmanje za godinu dana budući mještane treba dodatno educirati. Dijeliti će se letci, organizirati
javne tribine i sl. Također se osvrnuo na sve stavke unutar predložene odluke te je neke i detaljnije pojasnio.
Nakon obrazlaganja načelnika za riječ se javila vijećnica Stipana Banić koja je mišljenja da pojmovi
problematični i glomazni otpad nisu jasno definirani. Postavlja pitanje što je i kako riješiti otpad za koji netko ne
smatra da je otpad, npr. stari kombi koji nekome služi za kokošinjac, dok je susjedima veoma neugodno i
smatraju ga otpadom. Zanima je tko to uočava, gdje se i kome prijavljuje te dali se i na takav otpad primjenjuju
ugovorne kazne navedene u prijedlogu odluke. Na postavljeno pitanje načelnik Ante Martinac odgovara da će u
cijene usluga biti uključen i besplatan odvoz glomaznog otpada do 2 m3 godišnje po domaćinstvu. Napominje
da je prijedlog cjenika još u izradi a biti će jedinstven za cijelo područje Zadarske županije čiji su gradovi i
općine suvlasnici poduzeća Čistoća d.o.o Zadar dok je pitanje vijećnice Stipane Banić propisano Odlukom o
komunalnom redu. Nadalje ističe da se u problematični otpad ubraja salonit koji se besplatno odvozi.
Vijećnik Kasijan Pašić navodi da je prema obračunu cijena vidljivo da će se korištenje usluge naplaćivati prema
broju pražnjenja što znači da će se svaka kanta čipirati. Načelnik se nadovezuje te želi istaknuti da će se kante za
kućni odnosno biorazgradivi otpad (ostatci hrana i pelene) čipirati i naplaćivati po kilama dok sve ostalo mora ići
u odvajanje. Cilj je da samo biorazgradivi otpad ide na odlagalište.
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Sukošan usvojena je jednoglasno (13 glasova).
Ad.5.
Načelnik Ante Martinac na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe kao i svake
godine predstavlja Odluku o raspodjeli sredstava za redovno financiranje političkih stanaka za razdoblje od
01.01.2018g. do 31. prosinca 2018.g. Nakon kraće rasprave utvrđuje se da je
Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za razdoblje od 01. siječnja do 31.
prosinca 2018. usvojena je jednoglasno (13 glasova).
Ad.6.
- Vijećnik Ante Martinović daje malu kritiku Predsjedniku OV budući materijali za sjednicu nisu
dostavljeni 5 dana prije održavanja sjednice kako je propisano Statutom, na što načelnik ističe da su
materijali poslani u srijedu te da će provjeriti zašto na vrijeme nisu dostavljeni.
- Vijećnik Ante Martinović ističe da je još početkom srpnja tražio prostor za klub zastupnika
Nezavisne liste Mojmir Torbarina, sada je veljača a još prostor nije dodijeljen, na što načelnik
ističe da im je prostorija dodijeljena te ne zna što nije u redu. Vijećnik Ante Martinović navodi da
nisu dobili ključ, prostorija nema rasvjete, nema stola…smatra da treba dodijeliti adekvatan prostor
a ne “kokošinjac“. Također smatra da nisu potrebni dodatni troškovi oko sanacije spomenute
prostorije već da se taj novac usmjeri na nešto važnije a da se vijećnica ustupi za održavanja
sastanaka kluba zastupnika Nezavisne liste Mojmir Torbarina, na što načelnik navodi da će sutra
izdati nalog da se navedeni prostor stavi u funkciju.
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Vijećnik Ante Martinović želi istaknuti da su neke Općine dobile bespovratna sredstva za javnu
rasvjetu među kojima je i Općina Bibinje, čini mu se da Općina Sukošan opet nije bila spremna za
natječaj. Žalosno je da Općina Sukošan nije dobila niti jedno rasvjetno tijelo iz EU fondova.
Smatra da treba potražiti pomoć gdje se može dobiti dobra informacija te da nije problem naći
projektanta da napravi projekt, predati papire i dobiti sredstva. Načelnik navodi da Općina Sukošan
ima projekt za kompletno mijenjanje 1200 lampi na području cijele Općine te će se o tome
diskutirati na sljedećoj sjednici. Vijećnik Ante Martinović ističe da je realizacija projekta jako loša.
Vijećnika Antu Martinovića zanima što je napravljeno po pitanju objekta koji imaju mogućnost
priključka na kanalizacijsku mrežu a koji se ne žele priključiti. Načelnik odgovara da se o tome
razgovaralo te da im se dao rok do 1.5.2018.g., da se spoje na kanalizaciju u suprotnom će morati
plaćati naknadu za pročišćavanje i održavanje uređaja kao i mještani koji nisu spojeni na
kanalizaciju. Vijećnik Ante Martinović također pita dali Općina može donijeti Uredbu da se svi
koji imaju mogućnost moraju spojiti na kanalizacijsku mrežu, na što načelnik ističe da je to
propisano Zakonom o vodama. Vijećnica Petra Žitko se nadovezuje te smatra da nisu problem ljudi
koji se nisu spojili na kanalizacijsku mrežu već je problem što nema obećanih radova već više od
godinu dana. Nije za to da se ljudima šalju kazne budući Odvodnja Bibinje - Sukošan ništa ne radi.
Vijećnica Petra Žitko također navodi da je i prije upozoravala da se na Golom brdu na području
reciklažnog dvorišta pali što se ponovno dogodilo i prije par dana. Apelira da se to pitanje riješi.
Načelnik navodi da je u vezi toga razgovarao sa direktoricom komunalnog poduzeća, ne postoji
dežurstvo radnika u 3 smjene. Komunalno pouzeće ima stroj koji melje grane, ne smije se paliti.
Pitanje je samo dali se paljenje dešava za vrijeme ili izvan radnog vremena. Vijećnik Denis Protić
također navodi da je imao prilike vidjeti da se pali za vrijeme radnog vremena. Načelnik poziva
vijećnike ukoliko se to ponovi da ga se odmah obavijesti.
Vijećnik Ante Martinović pita dali će se raditi zamjensko igralište iza Sportskog centra što je
načelnik izjavio i u medijima i kako se misli raditi ako sredstva nisu predviđena u Proračunu, na što
načelnik odgovara da su sredstva planirana u Proračunu kroz aktivnost sporta, a hoće li se
zamjensko igralište raditi treba se još dogovoriti. U izradi je projekt uređenja tog djela, postoji
mali problem oborinskih voda na predjelu Ruševca na čemu se radi. Vijećnik Ante Martinović pita
dali će se zamjensko igralište napraviti do ljeta na što načelnik odgovara da se boji da ne. Vijećnik
Ante Martinović podsjeća da je amandman vijećnika Nezavisne liste Mojmir Torbarina bio da se
iznos od 200.000,00 kn namijenjen uređenju Trga Ruševac radije preusmjeri u nešto drugo jer tim
iznosom Trg Ruševac neće dobiti puno. Načelnik naglašava ukoliko se ne omogući zamjensko
igralište, koševi sa Ruševca se neće maknuti. Sve će se detaljnije znati kroz mjesec dana.
Vijećnik Ante Martinović navodi da je amandman Nezavisne liste Mojmir Torbarina na prošloj
sjednici bio smanjenje od 500.000,00 kn za uređenje travnatih površina. Od strane načelnika
amandman nije prihvaćen s obrazloženjem da bi takvo smanjenje značilo i smanjen broj sezonskih
komunalnih radnika. Želi istaknuti da je komunalno poduzeće u 2016.g. ostvarilo dobit oko
198.000,00 kn na što je plaćen porez na dobit u iznosu od 48.000,00 kn te su kupljeni i strojevi.
Ako se zbroji dobit i oduzmu kupljeni strojevi javlja se višak od 500.000,00 kn, na što na što
načelnik navodi da se time isključivo bavi računovodstvo i financije. Vijećnik Ante Martinović
smatra da je dobit mogla iznositi 1.000,00 kn, komunalno društvo nije profitabilna firma već mora
biti mještanima na usluzi. Načelnik navodi da je komunalno firma društvo s ograničenom
odgovornošću koje ostvaruje dobit od koncesija, pogrebnih usluga, naknada za uređenje groblja…
Napominje da je godišnji plan komunalnog društva usvojen od strane OV. Na sljedećoj sjednici će
biti prezentiran godišnji obračun za prošlu godinu. Vijećnik Ante Martinović je mišljenja da se
iznos od 48.000,00 kn mogao u nešto korisnije uložiti umjesto da se njime platio porez na dobit.
Vijećnik Ante Martinović pita zašto se pomoć ugroženima od poplave isplaćivala po predračunu a
ne na račun, na što donačelnik odgovara da se iznos od 50.000,00 kn iz proračuna Općine
isplaćivao po predračunu a sredstva koja su odobrena od strane Državnog povjerenstva za procjenu
štete od elementarne nepogode isplaćivala su se na račun. Vijećnik Ante Martinović je mišljena da
bi bilo efikasnije da se ljudima uplaćivao novac na račun a ne po predračunu, postoje situacije da su
ljudi već kupili oštećenu opremu i očekivali da će se možda taj novac vratiti, na ovaj način su ljudi
primorani uzeti nešto po predračunu što im možda i nije potrebno. Načelnik Ante Martinac ističe da
je naputak bio da se isplate vrše isključivo putem virmana te se nitko nije bunio. Vijećnik Marin
Keran se nadovezuje te navodi da bi bilo bolje postavljeno pitanje zašto svi nisu dobili pomoć a ne
na bilo koji način podcjenjivati dobivenu pomoć. Također smatra da je veći problem što su ljudi
imali puno veće štete od iznosa koji su dobili a dobili su malo ili ništa. Načelnik želi istaknuti da su
sredstva koja je Država uplatila Općini Sukošan za fizičke osobe odmah i isplaćena.
Vijećnik Marin Keran se osvrće na izlaganje vijećnika Ante Martinovića oko završnog računa
komunalne firme iz 2016.g. te navodi da je nositelj njihove liste gosp. Mojmir Torbarina doslovce
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plakao kad je gosp. Milan Ročak otišao na novo radno mjesto te je na kritike oporbenih vijećnika
oko spomenutog završnog računa bio jako žestok. Također je stekao dojam iz izlaganja vijećnika
Ante Martinovića da želi osporiti uređenje Trga Ruševac, na što vijećnik Ante Martinović ističe da
samo želi da se nešto napravi kako treba ako se već radi. Vijećnik Marin Keran nastavlja te
napominje da je ionako manjak projekta u Općini Sukošan te da treba pozdraviti barem mali
koračić jednog projekta. Također pita u kojoj je fazi izgradnja šetnice i što se poduzelo po pitaju
sanacije šteta od elementarne nepogode na plažama. Na postavljena pitanja načelnik odgovara da
će sanacija štete biti do Uskrsa. U fazi je izrada projektne dokumentacija za uređenje djela obale
od Ruševca do Rive koja će biti gotova za mjesec dana te bi natječaj trebao ići u 5 mjesecu dok bi
radovi trebali krenuti iza sezone. Vijećnika Marina Kerana zanima dali će se projekt šetnice
aplicirati na EU fondove budući se može vidjeti da su neke Općine u Šibenskoj županiji za to
dobile sredstva, na što načelnik ističe da ova mjera nije pokrivena EU fondovima osim za područje
unutar Županijske lučke uprave te je iz tog razloga stavljena u zaduženje u Proračunu.
Vijećnica Petra Žitko pozdravlja navod vijećnika Ante Martinovića u vezi projekta Trga Ruševac,
smatra da vijećnici podupiru sve projekte ali godinama se ništa ne realizira. Naglašava da se na
internetskim stranicama može pronaći sve o EU fondovima, povijest projekata, projekti u tijeku i
budući projekti. Općina se ima vremena godinu dana pripremiti za sve natječaje. Smatra da bi bilo
dobro da se barem neka sredstva dobiju iz EU fondova, nije optimist po tom pitanju te je mišljenja
da se ništa ne radi. Također je zanima koja je funkcija komunalnih radnika koji rade u komunalnoj
firmi putem HZZ i na koji period su primljeni, smatra da o tome vijećnici nisu upoznati, na što
načelnik navodi da su djelatnici primljeni na 6 mjeseci putem HZZ te da vijećnici o tome nemaju
što odlučivati. Vijećnica Petra Žitko nastavlja te navodi ako je dobro razumjela da je njihov opis
posla saniranje poljskih puteva te je zanima zašto oni moraju kopati jamu na groblju. Ima
informaciju da neki od navedenih djelatnika bližih HDZ-u ne dolaze na posao, te moli da se to
provjeri u komunalnoj firmi. Zamjenik Općinskog načelnika se uključuje te želi istaknuti da
funkcija spomenutih komunalnih djelatnika nije samo sanacija poljskih puteva. Općina sama piše
program javnog rada u kojem je i čišćenje, sadnja cvijeća i ostalo što je HZZ ocijenio pozitivno.
Načelnik želi istaknuti da sezonski radnici zasigurno nisu vršili ukope, dok Predsjednik OV smatra
da se treba vršiti kontrola nad djelatnicima, ukoliko djelatnici ne dolaze na posao treba im uručiti
otkaz bez obzira što su zaposleni putem mjere HZZ-a.
Vijećnik Denis Protić se osvrće na tematsku sjednicu o planu razvoja turizma u Općini Sukošan te
smatra da se takve sjednice moraju održati barem 3 puta godišnje gdje bi vijećnici dobili
informaciju što se planira napraviti za vrijeme turističke sezone i što se od toga realiziralo, kako bi
vijećnici mogli uputiti kritike kako Direktoru TZ tako i načelniku budući je predsjednik TZ.
Načelnik Ante Martinac navodi da OV nije nadležno TZ te da on zakonski u pravilu Predsjednik
turističkog vijeća što ne znači da mora i biti. Uskoro će umjesto njega biti imenovan netko drugi.
Vijećnik Denis Protić također napismeno dostavlja svoj prijedlog razvoja turizma. Smatra da ima
puno kritika na rad TZ te da je Direktor TZ kroz cijelu sjednicu samo naglašavao da treba dati
ideje dok je stvaranje ideja upravo posao TZ. Smatra da je turizam najunosnija djelatnost Općine
Sukošan. Načelnik ističe da su dostavljene ideje vijećnika Denisa Protića hvale vrijedne. Vijećnik
Marin Keran se uključuje te navodi da je očekivao više od tematske sjednice, barem da će Direktor
doći pripremljen s nekom vizijom razvoja turizma. Osim Strategije razvoja turizma nije se mogla
vidjeti niti jedna „zdrava“ ideja. Istaknuo je da nema ništa osobno protiv Direktora TZ međutim on
je profesionalac u svom poslu i za to dobiva lijepa primanja te je morao vijećnicima prezentirati
plan i ideje za turizam a ne očekivati mu se ideje dostave.
Vijećnica Stipana Banić smatra da nema smisla održavati tematske sjednice na onakav način.
Mišljena je da ljudi koji su pozicionirani vrlo teško prihvaćaju kritiku te su nedodirljivi. Bilo je
neprofesionalno cijelu sjednicu slušati da se dostave ideje a s druge strane ne nuditi ništa. Ovako se
od vijećnika očekuje da iskomuniciraju sve i dođu sa gotovom idejom. Također je istaknula da je
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada osnova za razvoj turizma.
Vijećnik Tony Šime Gašparović pita na koji se način Direktora TZ može razriješiti dužnosti na što
načelnik odgovara da direktor TZ nema mandat te ga može opozvati vijeće TZ. Vijećnik Denis
Protić ponovno se uključuje te ističe da ga ne zanima visina plaće Direktora TZ, osobno nema ništa
protiv njega ali treba raditi, puno ljudi je nezadovoljno. Strategija je napravljena „copy-paste“ te je
očekivao da će Direktor na sjednici predstaviti plan za novu turističku sezonu. Načelnik vjeruje da
će vijeće TZ ubrzo imati novog Predsjednika koji će više i bolje posvetiti razvoju turizma, istaknuo
je da Zakon prema udjelima iz boravišne pristojbe propisuje tko može biti član vijeća TZ.
Naglasio je da je počeo razmišljati o osnivanju tvrtke „Sukošan turizam“ koja bi se bavila razvojem
turističke djelatnosti dok bi TZ služila za marketing i prikupljanje boravišnih pristojba

Predsjednik OV smatra da je vijeće TZ odraz cijele TZ te bi trebalo biti puno aktivnije.
Vijećnik Marin Keran želi istaknuti da je opseg posla TZ smanjen uvođenjem e-Visitora.
Vijećnik Denis Protić iznosi da je žalosno da su od strane vijeća TZ postavljena samo 2 pitanja te
smatra da Općina Sukošan kaska za drugim Općinama. Također je mišljenja da načelnik kao
Predsjednik TZ ima mogućnost smijeniti ili potaknuti na rad Direktora i vijeće TZ na što načelnik
navodi da Općina Sukošan ne kaska za okolnim Općinama jer ne znamo kako oni rade, ali uvijek se
želi bolje. Još jednom je istaknuo da vijeće TZ odlučuje o opozivu Direktora. Vijećnik Denis Protić
je mišljenja da TZ ne radi kvalitetno te da će mještani biti nezadovoljni ukoliko ove turističke
sezone ne bude inovacija. Manifestacija „Trke tovarov“ svedena je na minimum samo da se što
prije odradi. Također je istaknuo da se mogu zaposliti ljudi putem stručnog osposobljavanja koji
imaju volje za rad. Vijećnik Marin Keran navodi da bi TZ trebala biti koordinator za odlazak na
turističke sajmove te promovirati Općinu, dok vijećnik Josip Torbarina želi naglasiti da u vijeću TZ
nema mještana iz Debeljaka, Gorice i Glavice koji bi ukazali na stanje u tim mjestima, na
internetskim stranicama TZ možemo vidjeti samo podatke i slike mjesta Sukošan.
Vijećnik Marin Keran ukazuje na natječaje za poticaj razvoja ruralnog razvoja te smatra da bi TZ u
vezi toga mogla pomoći mještanima.
Predsjednik OV u konačnici navodi da će se ponovno održati tematska sjednica na ovu temu gdje
će biti prisutan i Direktor TZ.
Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 19,30 sati.
Sjednica je tonski snimana i tonski snimak je pohranjen u JUO Općine Sukošan.
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