ZAPISNIK
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 07. ožujka 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 i direktorica komunalnog društva „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Katarina Bebek.
Predsjednik vijeća predlaže slijedeći:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DNEVNI RED
Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Sukošan za razdoblje 2018-2023. godine,
Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUO Sukošan,
Odluka o davanju suglasnosti za provođenje javne nabave za pružanje energetske usluge u uštedi
električne energije u javnoj rasvjeti Općine Sukošan,
Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sukošan,
Plan prihoda i rashoda „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za 2018. godinu,
Razno.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (13 glasova).
Ad.1.
Vijećnica Petra Žitko ponovno postavlja pitanje kada će na sjednici biti prisutan član uprave Odvodnje BibinjeSukošan, na što Predsjednik OV navodi da član uprave Odvodnje Bibinje-Sukošan zbog zdravstvenih problema
nije mogao doći. Vijećnica Petra Žitko napominje da Odvodnja Bibinje-Sukošan ima dva člana uprave te iz
kojeg razloga drugi član uprave nije prisutan. Načelnik se uključuje te navodi da će član uprave biti prisutan
kada Odvodnja Bibinje-Sukošan bude tema na Dnevnom redu.
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća bez primjedbi i dopuna usvojen je jednoglasno (13 glasova).
Ad.2.
Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Sukošan za razdoblje 2018-2023. godine (u daljnjem tekstu Plan)
obrazložio je načelnik Ante Martinac te je naglasio da je Plan usklađivanje sa Planom gospodarenja otpada RH i
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Istaknuo je da je Plan rađen od strane firme IPZ Uniprojekt
TERRA d.o.o. iz Zagreba te je usklađen sa donesenom odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sukošan kao i sa
djelatnostima koje obavlja Komunalno poduzeće „Zlatna Luka Sukošan “ i „Čistoća“ Zadar. Na koncu dobivena
je i suglasnost od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske
županije. Također je želio naglasiti važnost donošenja ovog Plana bez kojeg se Općina ne može prijaviti na
natječaj za sufinanciranje kanti za otpad koji će biti otvoren od 15. ožujka kao i buduće natječaje za sanaciju
postojećih neevidentiranih lokacija gdje se baca smeće, izgradnju reciklažnog dvorišta…Nakon obrazlaganja
načelnika za riječ se javio vijećnik Kasijan Pašić kojeg zanima na kojoj se lokaciji planira raditi sortirnica, na
što načelnik odgovara da je sortirnica unutar Centra za gospodarenja otpadom te će se raditi na razini Zadarske
županije dok točna lokacija još nije definirana.
Vijećnik Ante Martinović pita dali Općina Sukošan možda ide u smjeru stvaranja svog komunalnog društava
koji bi se bavio odvozom smeća, što možemo vidjeti u Općini Bibinje.
Načelnik Ante Martinac navodi da je ta ideja apriori odbačena jer je neisplativa na razini lokalne samouprave te
bi bio prevelik rizik. Ističe da „Čistoća“ d.o.o. Zadar ima stručni kadar i ogroman vozni park te profesionalno
obavlja svoju djelatnost. Općina Bibinje za vrijeme turističke sezone iznajmljuje dodatno vozilo od „Čistoće“
d.o.o Zadar dok Predsjednik OV navodi da su Općine osnivanjem vlastitog odvoza smeća stvorile veliki gubitak.
Plan gospodarenja otpadom Općine Sukošan za razdoblje 2018-2023. g usvojen je jednoglasno (13 glasova).
Ad.3.
Načelnik Ante Martinac predstavio je Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna PPU Općine Sukošan a sve u
skladu sa Zakonom o prostornom uređenju. Istaknuo je da se Odluka donosi na temelju prethodno pribavljenog
mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije da nije
potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Naglasio je da u mandatu
dolazi barem 2 izmjene PPU a koje su prvenstveno u interesu Općine i mještana.
Vijećnika Antu Martinovića zanima na koji se dio odnose ove izmjene i dopune odnosno na čemu je težnja,
načelnik odgovara da se odnosi na cijeli PPU Općine Sukošan, naglasio je da priobalno područje obuhvaća UPU.

Razlozi za izmjenu PPU detaljno su pojašnjeni u čl. 2 Odluke o izradi izmjena i dopuna PPU Općine Sukošan.
Nakon usvajanja ove odluke ovlašteni izrađivač plana će napraviti prijedlog nakon čega će biti javni uvid kao i
javna rasprava. Za riječ se javio vijećnik Marin Keran te postavlja pitanja koliko ova izmjena PPU utječe na
možebitna ulaganja u razvoj turističke infrastrukture, na što načelnik navodi da samo može utjecati na bolje,
intencija je da se što više ulaže. Želi naglasiti da se građevinska područja ne mogu širiti dok se postojeća
reciprocitetno ne popune. Vijećnika Marina Kerana također zanima dali ove izmjene osporavanju ishodovanje
akata za građenje, na što Predsjednik OV ističe da tijekom izrade i donošenje izmjena i dopuna PPU nema
zabrane izdavanja akata.
Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUO Sukošan usvojena je sa 12 glasova 1 vijećnik je bio protiv.
Ad.4.
Načelnik Ante Martinac navodi da se prihvaćanjem ove odluke daje suglasnost za pokretanje postupka javne
nabave za nabavku usluga za pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine
Sukošan o čemu se i govorilo na prijašnjim sjednicama. Izrađena je kompletna dokumentacija koja je veoma
opširna. Ističe da se javnom nabavom traži koncesionara koji će uložiti u javnu rasvjetu s kojom će se uštedjeti
el. energija te će se novac uštedjeti jedino na održavanju javne rasvjete.
Vijećnik Ante Martinović navodi da neće podržati ovu Odluku iz razloga jer se imalo prilike prije koji mjesec
javiti na natječaj za ostvarivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova za javnu rasvjetu. Općina Bibinje je iz
toga ostvarila 500.000,00 kn. Takav natječaj bio je otvoren i prije 2-3 g. ali Općina Sukošan nažalost nije bila
spremna. Smatra da je Općina Sukošan u par navrata kroz EU fondove mogla ostvariti sredstva i raditi javnu
rasvjetu dio po dio. Načelnik se uključuje te ističe da je rađena energetska studija, kompletna projekta
dokumentacija za LED rasvjetu. Uvijek se razmišljalo da se odjednom riješi kompletna rasvjetna tijela za sva 4
naselja a ne dio naselja ili ulica. U vezi ovoga se savjetovao sa gradovima i općinama koje rade na ovakav način.
Provesti će se javna nabava što ne znači da će ponude biti isplative i da će se prihvatiti.
Predsjednik OV navodi da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisivao natječaj za energetsku
uslugu ali cijene su bile prenapuhane te u konačnici nije bilo isplativo.
Vijećnik Tony Šime Gašparović postavlja pitanje dali je koncesionar odgovaran za rasvjetni stup ukoliko u njega
udari automobil, na što načelnik odgovara da Općina popravi rasvjetni stup te za njega kasnije dobije odštetu od
strane osiguravajućeg društva temeljem zapisnika policijskog službenika.
Vijećnika Josipa Torbarinu zanima dali koncesionar može biti iz nekog drugog grada te koliko će se u takvom
slučaju čekati popravak žarulje. Načelnik odgovara da koncesionar daje garanciju banke za izvršenje svog posla
dok vijećnik Tony Šime Gašparović ističe da u natječaju treba biti naveden rok od 48 sati u kojem će
koncesionar pristupiti kvaru. Za riječ se javio vijećnik Marin Keran koji ističe da se prije 3 mj. vodila rasprava o
ovoj temi te je zvučalo da LED žarulje nisu isplative te da se iz tog razloga Općina nije prijavljivala na natječaje
dok je sada prema navodima načelnika odjedanput isplativa.
Načelnik ističe da su natječaji za energetske usluge bili prije 4-5g., te je LED rasvjetno tijelo bilo duplo skuplje
nego sada. Tada su područja pod posebnom državnom skrbi imali veliko sufinanciranje od strane EU ali na
kraju nisu bili zadovoljni. Također želi istaknuti da Europski fond ne plaća cijeli projekt već jedinica lokalne
samouprave mora sudjelovati u određenom postupku te je u interesu da projekt bude jeftiniji.
Vijećnik Ante Martinović ukazuje na problem javne rasvjete koju treba izbaciti iz trafostanice HEP-a. Načelnik
navodi da je to obveza Općine te se na tome radi iz godine u godinu, ima puno trafostanica te je trošak velik.
Vijećnik Marin Keran pita kako će se ovakva odluka odraziti na proračun s već predviđenim sredstvima za
održavanje javne rasvjete, dali će rabelansom planirani iznos povećati.
Načelnik ističe da će ovaj postupak trajati 3 mj. zbog ocjenjivanja. Cilj je da Općina 70-80% manje sredstava
izdvaja na održavanje, ako se za to nema garancije neće se ići u ovaj projekt. Sve će biti vidljivo nakon
provođenja javne nabave. Vijećnik Ante Martinović također pita tko je radio projekt za javnu rasvjetu, na što
načelnik odgovara da je projekt rađen od strane tvrtke ELOS d.o.o. Predsjednik OV smatra da je projekt vrlo
kvalitetno i detaljno napravljen. Nakon provođenja javne nabave vidjeti će se dali će ovaj projekt biti isplativ.
Odluka o davanju suglasnosti za provođenje javne nabave za pružanje energetske usluge u uštedi električne
energije u javnoj rasvjeti Općine Sukošan usvojena je sa 8 glasova, 3 vijećnika bila su protiv dok su 2 vijećnika
ostala suzdržana.
Ad.5.
Načelnik Ante Martinac navodi da se na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu u Odluci o komunalnim
djelatnostima na području Općine Sukošan u čl. 14. st.1 dodaje podstavak koji glasi Obvezna preventiva
dezinsekcije i deratizacije na području Općine Sukošan što znači da će se osim za javnu rasvjetu javni natječaj
provoditi i za Obveznu preventivnu dezinsekciju i deratizaciju. Rasprave nije bilo te se utvrđuje da je
Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sukošan usvojena jednoglasno (13
glasova)
Ad.6.
Direktorica komunalnog društva „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Katarina Bebek predstavila je Plan prihoda i
rashoda komunalnog društva „Zlatna luka Sukošan“ za 2018.g (u daljnjem tekstu Plan) koji je napravljen na

temelju slijeda aktivnosti iz 2017.g. i planova za 2018.g. Planirani prihodi kao i rashodi iznose 5.138.085,68 kn.
Detaljno je po stavkama pojasnila planirane prihode kao i rashode za 2018 g. s napomenom da je Plan podložan
izmjenama. Također je istaknula da komunalno poduzeće iz godine u godinu bilježi kontinuirani rast. Nakon
opsežnog obrazlaganja direktorice za riječ se javio vijećnik Marin Keran koji ističe da direktorica nakon godinu
dana mandata još nije dostavila svoj osobni plan i program rada komunalnog poduzeća, već je vijećnicima bio
prezentiran plan i program bivšeg direktora. Direktorica odgovara da je OV usvojilo Plan i program komunalnog
poduzeća te moli da se drži teme Dnevnog reda. Vijećnik Marin Keran nastavlja te navodi da je iznos od
200.00,00 kn planiran za „sanacija i uređenje plaže“ dok je za uslugu „servisa i rezervnih dijelova za vozila i
radne strojeve“ planiran iznos od 193.000,00 kn, po ovim brojkama na svakom vozilu bi se mogla raditi
kompletna generalka vozila. Direktorica napominje da je ovo Plan što ne znači da će toliki rashodi za vozila i biti
međutim za to postoji mogućnost koju treba predvidjeti. Vijećnik Marin Keran nastavlja te je mišljenja da Plan
nije baš realan, također ga zanima dali je u komunalnom poduzeću došlo do povećanja zaposlenika u odnosu na
2017.g., na što direktorica odgovara da komunalno poduzeće broji 20 stalnih zaposlenika, 2 zaposlenika su na
stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa te su ostali djelatnici zaposleni putem mjere javnog
rada HZZ-a koje financira država. Također je istaknula da odlaskom gosp. Ročka komunalno poduzeće ima
jednog zaposlenika manje u administraciji u odnosu na 2017.g, dok je broj komunalnih djelatnika ostao isti.
Vijećnik Marina Keran također traži pojašnjenje stavke „table s nazivima ulica“, te ga zanima koliko ima ulica u
Debeljaku, na što direktorica odgovara da se ova stavka odnosi i na održavanje tabla za cijelu Općinu Sukošan a
ne samo na postavljanje novih u naselju Debeljak. Za riječ se javio vijećnik Ante Martinović te postavlja pitanje
direktorici što je spremna smanjiti na rashodovnoj strani ako zakaže prihodovna strana, dali postoje određeni
prioriteti. Direktorica odgovara da je spremna rezati što god može, još jednom je istaknula da je ovo plan te da
rashodovna strana zasigurno biti smanjena. Vijećnik Ante Martinović također pita dali postoji plan gdje utrošiti i
višak prihoda, na što direktorica ističe da uvijek postoje izvanredni troškovi na koji se višak prihoda utroši, kao
primjer navodi poplavu koja je prošle godine zahvatila Općinu Sukošan. Vijećnik Ante Martinović nastavlja te
ga zanima što je napravljeno po pitanju najma sidrišta budući je situacija oko toga prošle godine bila loša, na što
direktorica odgovara da ni ove godine situacija nje znatno bolja iz razloga što ima puno nelegalnih bova.
Načelnik Ante Martinac se uključuje te želi napomenuti da izmjenom PPU-a „Riva“ neće više biti pod oznakom
„Luka nautičkog turizma“ te će se lučko područje proširiti do „Punte“ kojim će gospodariti Lučka kapetanija.
Općina će od ostvarenog prihoda dobivati 30%.
Vijećnik Ante Martinović pita dali će time doći do rušenja mulova, na što načelnik odgovara da vjeruje da neće
te da je on osobno protiv toga. Općina Sukošan ima velik nedostatak vezova. Kroz dokumentaciju za područje
„Rive“ predviđeno je povećanje vezova kroz pontone. Intencija je na više komunalnih vezova a manje vezova
za nautiku. Za riječ se javlja vijećnica Petra Žitko te je zanima na što se odnosi stavka na prihodovnoj strani
„održavanje i čuvanje deponija“, na što direktorica odgovara da je iznos koji komunalno poduzeće prihoduje od
Općine za održavanje deponija. Vijećnica Petra Žitko također primjećuje da je stavka „gradnja tržnice“ svake
godine stavljena u Plan, na što je direktorica istaknula da se krenulo sa radovima oko tržnice koja je planirana na
području iza Restorana „Veseljak“.
U raspravu se uključuje vijećnik Denis Protić te postavlja pitanje dali se razmišljalo i nabavki tzv. „pametnih
klupa“ budući se u planu može vidjeti stavka „nabavka novih klupa“. Direktorica podržava izneseni prijedlog, te
priznaje da o tome nije razmišljala. Načelnik ističe da su pametne klupe u trendu ali on je osobno protiv toga
budući djeca sve više vremena provode na mobitelima. Vijećnik Denis Protić ističe da pametne klupe danas
imaju puno funkcija kao što su reklame, kamere i sl. Vijećnik Marin Keran se uključuje te napominje da je
trebalo dosta vremena da se promjeni drvena klupa u parku Dječjeg vrtića dok se sada diskutira o pametnim
klupama. Također ga zanima dali je riješen problem koncesije za problematične zone za naplatu parkinga.
Direktorica odgovara da je na prvi poziv oko zamjene spomenute klupe reagirala te je klupa promijenjena. Ističe
da je komunalno poduzeće ishodovalo koncesiju na 10 g. za naplatu parkinga na području „Tustice,“ „Donje
more““, Tratica““, Ždralovaci“ i u Ulici Marijana Grdovića. Zajedno je sa načelnikom u kontaktu sa Lučkom
upravom oko ishodovanja koncesije na području „Rudina“
Plan prihoda i rashoda „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za 2018. g usvojen je sa 11 glasova, 2 vijećnika bila su
protiv.
Ad.7.
- Vijećnica Petra Žitko ističe da je Općina Sukošan prema njezinim saznanjima izgubila sudski spor od
obitelji Jerak o čemu je govorila na 3 sjednici OV, te je zanima što je s time kao i sa sudskim sporom
oko nogometnog igrališta u Debeljaku.
Načelnik odgovara da sudske sporove koji su u tijeku i koji nisu pravomoćni ne može komentirati.
- Vijećnica Petra Žitko pita kada će se raspisati natječaj za prodaju zemljišta za mlade u Debeljaku što je
bivši donačelnik obećao da će biti do kraja 2017.g. za vrijeme kampanje na što načelnik odgovara da
oko 80% mladih koji su kupili terene nisu krenuli u izgradnju. U Debeljaku ima puno terena za prodaju
mladima te će natječaj biti za vrijeme ovog mandata. U interesu Općine je uvođenje kvalitetne

-

-

-

-

infrastrukture za koju se čeka dozvola. Poziva zainteresirane da mu upute pismo namjene kako bi znao
otprilike koliko je mladih zainteresirano.
Vijećnik Marin Keran kao i na ranijim sjednicama pita u kojoj su fazi pompozno najavljeni projekti
izgradnje Dječjeg vrtića u Gorici i Sukošanu, komunalna infrastruktura u Debeljaku, uređenje šetnice...
Načelnik odgovara da je danas bilo javno otvaranje ponuda za izgradnju DV u Gorici dok će se za DV u
Sukošanu kroz ovaj mjesec ishodovati Građevinska dozvola kako bi se projekt mogao aplicirati za
sufinanciranje iz EU fondove u 5. mjesecu. Izrada projektne dokumentacija za uređenje obale je pri
kraju te će se tijekom turističke sezone raspisati javna nabava. U tijeku je izmjena Lokacijske dozvole
za vodoopskrbu u Novom naselju u Debeljaku. Intenzivno se radi na svim projektima te se nada da će
ubrzo dobiti potrebne dozvole kako bi se krenulo u realizaciju. Osvrnuo se i na Odvodnju BibinjeSukošan te je napomenuo da se bi se trebalo kroz 2 mjeseca točno definirati dali će Odvodnja BibinjeSukošan dobiti svoju aglomeraciju ili će ići pod Grad Zadar o čemu će se mora donijeti suglasnost
Općina Bibinje, Sukošan, Grad Zadar, Zadarska županija, Ministarstvo za zaštitu okoliša i energetike i
Hrvatske vode. Istaknuo je da su sve dozvole za nastavak izgradnje kao i kompletne rekonstrukcije
vodovoda za naredne 3 faze ishodovane. Prema Europskoj direktivi Odvodnja Bibinje-Sukošan mora ići
na 2. stupanj pročišćavanja bez obzira hoće li ići prema Gradu Zadru ili u nadogradnju sustava na brdu
iznad Bibinja. U interesu Općine Bibinje i Sukošan je da se što prije krene u realizaciju da se ovaj
projekt završi do 2022.g.
Vijećnik Denis Protić navodi da je primio anonimni e-mail od skupine mještana u kojem traže da se
stupić na Trgu Gornja vrata podiže samo za vrijeme turističke sezone, na što načelnik odgovara da on
taj dopis nije dobio. Smatra da je uništavanje rampe na Trgu Gornja vrata vandalizam te netko može
nastradati. Počinitelji koji namjerno uništavaju rampu će se zasigurno pronaći. Istaknuo je da rampa
košta oko 25.000,00 kn. Također je napomenuo da su mještani koji žive na tom području složni da je
rampa postavljena. Vijećnik Denis Protić navodi da se u dopisu ne traži da se stupić trajno ukloni već
da se podiže samo za vrijeme turističke sezone. U raspravu se uključuje direktorica Komunalnog
poduzeća Katarina Bebek koja navodi da u 12 mjesecu na Trgu Gornja vrata bude adventski vijenac. Na
koncu to je trg i moraju postojati pravila. Predsjednik OV smatra da treba razmišljati u smjeru da se Trg
Gornja vrata ne može urediti jer tim područjem nije prošla kanalizacije jer se Grad Zadar, Županija
nadležno ministarstvo i Hrvatske vode ne mogu dogovoriti.
Vijećnik Ante Martinović ponovno kao i na prošloj sjednici postavlja pitanja kada će biti osposobljena
prostorija za klub Nezavisne liste „Mojmir Torbarina“, na što direktorica odgovara da je prostor
ofarban, postavljene su utičnice i prekidači. Načelnik se uključuje te ističe da Općina ne može prostor
političkih stranaka opremati sa stolovima, uredskim materijalom i sl., već to stranke moraju same
financirati.
Vijećnik Ante Martinović ističe da je on prema zapisniku sa konstituirajuće sjednice član povjerenstva
za Statut i Poslovnik te ga zanima zašto nije bilo pozvan na radni sastanak kada se raspravljalo o
njegovim prijedlozima za izmjenu Statuta i Poslovnika, nada se da to nije namjerno napravljeno.
Predsjednica za Statut i Poslovnik Stipana Banić se ispričava na propustu i potkradenoj greški te
ukoliko se želi može se ponovno održati sastanak.
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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