
ZAPISNIK 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 28. svibnja 2018. godine, s početkom u 20,25 sati u 

općinskoj vijećnici u Domu mladeži Sukošan. 

NAZOČNI: Kasijan Pašić, Marin Keran, Stipana Banić, Tomislav Dražić, Josip Torbarina, Tony Šime 

Gašparović, Marin Ninčević, Marijana Rogoznica, Ante Martinović, Denis Protić i  Petra Žitko. 

ODSUTNI: Šime Dijan i Vilson Dević. 

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

Filip Dražić. 

Predsjednik vijeća  predlaže slijedeći:  

 

D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa  8.  sjednice Općinskog vijeća, 

2. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Sukošan za izgradnju dječjeg vrtića u Gorici, 

3. Odluka o odabiru ponude za poslove deratizacije i dezinsekcije na području Općine Sukošan, 

4. Odluka o zamjeni nekretnina s Rajkom Franolić, 

5. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, 

6. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda, 

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sukošan, 

8. Razno. 

 

Predloženi dnevni red  usvojen je jednoglasno (11 glasova). 

Ad.1. 

Vijećnica Petra Žitko postavlja pitanje dali je ishodovana Građevinska dozvola za Dječji vrtić u Sukošana koji će 

se aplicirati na EU fondove kako je načelnik najavio na prošloj sjednici OV, na što načelnik odgovara da je 

Građevinska dozvola ishodovana te će za koji dan postati i pravomoćna. Vijećnica Petra Žitko također pita što je 

sa apliciranim projektima Dječjih vrtića u Gorici i Sukošanu kao i DVD u Debeljaku, od kojih su 2 odbijena. 

Načelnik potvrđuje da su 2 projekta odbijena zbog indeksa razvijenosti Općine Sukošan. Vijećnica Petra Žitko 

ističe da se vijećniku Marinu Keranu „pregovaralo“ da za vrijeme SDP-ove vlade nije ništa napravilo u Općini 

Sukošan. Smatra da je načelnik jako blizak sa HDZ-ovom vlasti u Gradu Zadru koji imaju utjecaja u 

Ministarstvu pa se opet nisu mogla izvući sredstva barem za Dječji vrtić.  

Vijećnik Marin Keran daje kritiku jer je sjednica sazvana nakon 3 mjeseca na kojoj HDZ nije uspio skupiti 

kvorum kao da ne postoje problemi, projekti i ideje za razvoj Općine o kojim bi se trebalo raspraviti. 

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća bez primjedbi i dopuna usvojen je jednoglasno (11 glasova). 

Ad.2. 

Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Sukošan za izgradnju dječjeg vrtića u Gorici obrazložio je 

načelnik Ante Martinac navodeći da u skladu sa usvojenim proračunom kredit iznosi  2.5000.000,00 kuna sa 

fiksnom kamatnom stopom od 2,50%. Ističe da je izvođač radova (TERMO PLAN d.o.o Split)   uveden u posao 

te bi za koji dan trebalo  početi sa građenjem. 

Vijećnica Petra Žitko navodi da će podržati ovaj prijedlog odluke iz razloga što je u pitanju Dječji vrtić, međutim  

mišljenja je da kreditno zaduženje nije trebalo već da su se  sredstva trebala ostvariti putem fondova, poticaja 

budući se ne radi o velikom iznosu,  na koncu  Općina ima i viška sredstva u proračunu. Smatra da je ovo rupa 

bez dna te da se zadužuje  kako bi se  dana obećanja izvršila. Načelnik se uključuje te napominje da  Dječji vrtići 

u Općini Sukošan nisu jedini koji nisu ostvarili sredstva iz EU fondova. Na natječaju su prošla mjesta koja su 

pod posebnom državnom skrbi. Želi istaknuti da je dokumentacija bila pripremljena međutim premalo novaca je 

bilo dostupno u toj mjeri. Za 20-tak dana izlazi mjera 7.4 koja  će biti ciljano za Dječje vrtiće, međutim ako se 

nominira projekt Dječjeg vrtića u Gorici ne može se nominirati i Dječji vrtić u Sukošanu koji je 3 puta skuplji. 

Vijećnica Petra Žitko navodi da je po obećanju bivšeg donačelnika trebao poslije ljeta prošle godine biti  

raspisan natječaj za prodaju zemljišta mladim obiteljima u Debeljaku, smatra da se od tih novaca mogao izgraditi 

vrtić kao i sa sredstvima koja su „oproštena“ Marini Dalmaciji smanjenjem komunalnog doprinosa.  Načelnik se 

nadovezuje te ističe da je prošli saziv OV  odluku o smanjenju komunalnog doprinosa Marini Dalmaciji 

jednoglasno usvojio te da  još nitko od mladih obitelji nije iskazao interes za kupnju zemljišta. U konačnici pod 

povlaštenim uvjetima bi se trebao prodati cijeli Debeljak da bi se napravio vrtić. Želio je istaknuti da će sredstva 

od prodaje zemljišta u Debeljaku biti u Debeljak i utrošena. Vijećnica Petra Žitko se uključuje te navodi da 

mladima nije omogućeno građenje jer nemaju potrebnu infrastrukturu, sređene putove. Načelnik Ante Martinac 

ističe da je dobivena Lokacijska dozvola te ako netko ima problema sa građenjem neka dođe kod njega. 

Vijećnik Denis Protić pita kolika je vjerojatnost da će Dječji vrtić ostvariti sredstva na ovom natječaju te koja je 

firma konzultant, načelnik vjeruje da će projekt proći ali ne može garantirati. Projekt priprema „Agrra“ d.o.o čiji 

su projekti u velikoj mjeri prošli na mjeri 7.4. Vijećnika Denisa Protića zanima hoće li indeks razvijenosti i na 

ovom natječaju smetati te dali se konzultantska firma i o tome raspitala budući se prema njegovom iskustvu 



može unaprijed znati koliko se bodova može ostvariti na natječaju. Načelnik ističe da ne može sa sigurnošću reći 

da indeks razvijenosti neće smetati.  Naglasio je da je izrađena projektna dokumentacija za koju su ostvarena 

sredstva od 80.000,00 kn, izdana je Građevinska dozvola te je dobiveno prethodno mišljenje ministarstva da nije 

potrebno raditi studiju zaštite okoliša. Ništa se točno ne može znati dok  se natječaj ne raspiše. 

Vijećnica Stipana Banić pita dali će biti otegnuta okolnost jer Dječji vrtić u Sukošanu već postoji na što načelnik 

odgovara da neće. Za riječ se javio vijećnik Ante Martinović koji postavlja pitanje dali iznos od 2.500.000,00 kn 

obuhvaća „ključ u ruke“, na što načelnik odgovara da iznos prema potpisanom ugovoru iznosi 1.830.000,00 kn 

dok se iznos od 600.000, 00 kn odnosi na opremanje, didaktiku, okoliš…Iznos  od 2.500.000,00 kn maksimalni 

iznos koji se može odobriti ali se ne mora cijeli utrošiti već će se Općina zadužiti za iznos koji se  u konačnici 

utroši. Istaknuo je kako ima  saznanja da će se za ovaj projekt iz Državnog proračuna ostvariti određeni dio 

sredstava ali o tome ne može govoriti dok ne dobije službenu potvrdu. 

Vijećnik Marin Keran iznosi kritiku načelniku budući je ovo jedna „pljuska“ za rad birokracije Općine Sukošan 

budući se nakon toliko čekanja se nisu uspjela ostvariti sredstva. Također  je naglasio da ga je „strah“ da se ne 

ponovi priča sa kreditom „Rive“ gdje je investicija sa planiranih 4.000.000,00 kn u konačnici iznosila 

6.000.000,00 kn pa se moralo 2 puta zaduživati. Vijećnica Petra Žitko se nadovezuje na navod vijećnika Marina 

Kerana i ističe da se kredit od „Rive“ vraća a od nje se nema neke velike koristi. Načelnik Ante Martinac navodi  

da je interes Općine bio da se „Riva“ kao i sada  šetnica izgradi  kojom će opet netko drugi gospodariti. S 

financijskog pogleda Općina nema koristi ni sa izgradnjom Dječjeg vrtića već samo trošak u proračunu. 

Vijećnika Marina Keran nastavlja te ga zanima dali postoji druga kombinatorika osim podizanja kredita za Dječji 

vrtić, na što načelnik još jedanput ističe da se na dolazeći natječaj može aplicirati samo jedan Dječji vrtić ili u 

Sukošanu ili u Gorici. 

Vijećnica Stipana Banić pozdravlja ovaj prijedlog odluke i ističe zadovoljstvo što će  radovi započeti te se nada 

da se neće ponovno aljkava priča kao i sa vodovodizacijom. 

Riječ je dobila vijećnica Petra Žitko te je zanima  na što se odnose jamstva (1 zadužnica i 1 mjenica) dali je 

Općina dala u zemljište  kao jamstvo na što načelnik odgovara da  zemljište nije dano kao jamstvo. 

Vijećnik Marin Keran se osvrće na navod vijećnice Stipane Banić oko vodovodizacije u Gorici za koju se prije 

izbora isticalo da su dobiveni besplatni priključci u Gorici na što vijećnica Stipana Banić ističe da je voda u 

konačnici došla ali se trebalo  puno istrpjeti, na koncu cesta ni danas nije sređena te apelira na stroži režim. 

Vijećnik Marin Keran želi napomenuti da su mještani Sukošana svoje priključke platili dok su ih mještani Gorice 

dobili besplatno. Vijećnica Stipana Banić naglašava da je voda u Gorici došla znatna kasnije nego u Sukošanu te 

da zaseok „karamarkovi“ još nisu opskrbljeni vodom. 

Odluka o kreditnom zaduženju Općine Sukošan za izgradnju dječjeg vrtića u Gorici usvojena je za 10 glasova 

dok je 1 vijećnik ostao suzdržan. 

Ad.3. 

Načelnik Ante Martinac navodi da je proveden javni natječaj o povjeravanju poslova obvezne preventivne 

dezinsekcije i deratizacije na području Općine Sukošan na razdoblje od jedne godine.  Pristigle su 3 ponude a 

najprihvatljivija ponuda je ponuda ponuditelja čiji je zbroj jediničnih cijena najniži a to je „Pecto“ d.o.o. koji su 

ponudili cijenu od  28. 600,00 kuna bez PDV-a. 

Vijećnik Marin Keran pita koliki je obujam posla  budući da dosadašnja firma nije baš najbolje pokazala, na što 

načelnik ističe da su neki mještani zadovoljni neki nisu te se upravo zato raspisao natječaj na 1 godinu dok je 

obim posla ostao isti kao i ranije.  

Vijećnik Denis Protić postavlja pitanje koliko će raditi zaprašivanja na što načelnik odgovara 1 ili 2 puta. 

Vijećnika Denisa Protića također zanima dali su se morali zadovoljiti određeni uvjeti ili  je jedini kriterij bio 

najniža cijena. Načelnik napominje da morao zadovoljiti minimum kojeg propisuje Zavod za javno zdravstvo. 

Odluka o odabiru ponude za poslove deratizacije i dezinsekcije na području Općine Sukošan, usvojena je 

jednoglasno (11 glasova). 

Ad.4. 

Načelnik Ante Martinac objasnio je prijedlog  odluke o zamjeni nekretnine te istaknuo da Općina Sukošan 

zamjenjuje svoju nekretninu dio k.č. 5780/2 k.o. Sukošan u površini od 928 m2 s Rajkom Franolić za njezine 

dijelove nekretnina „ceste i putovi“ u ukupnoj površini  od 928 m2. Cijene zemljišta koja se zamjenjuju su  

jednake vrijednosti i iznosi 756,03 kuna/m2 prema procjeni sudskog vještaka. Istaknuo je da se o ovome 

razmišljalo više od godinu dana, sve su pravne mogućnosti iskorištene da bi se ovo izbjeglo ali se nažalost nije 

uspjelo. Istaknuo je da je nedavno dobio presudu Vrhovnog suda za zemljište u Gorici gdje je Općina dužna za 

500-600m2 obeštećenje županijske ceste dati 2 urbane parcele od 1.000.00 m2 te se boji da tako ne bude i sa 

ovom situacijom. 

Vijećnik Marin Keran pita koji su  to putovi, na što načelnik odgovara da su putovi Tustica, Tratica, Makarska.  

Vijećnicu Petru Žitko zanima koji točno dio k.č. 5780/2 će se zamijeniti, na što načelnik odgovara da će se 

nastaviti na već formirane parcele, na cijeloj parceli je vrijednost ista. Vijećnica Petra Žitko zaključuje da se 

područje Tustice polagano „daje“, na što načelnik ističe da se Tustica ne „daje“ već su sva zemljišta koja su 



zamijenjena za Tusticu bila za javno dobro. Vijećnicu Petru Žitko zanima dali Općina im Elaborat vrijednosnih 

nekretnina na što načelnik potvrdno odgovara 

Vijećnik Tony Šime Gašparović smatra da je gđi. Franolić zamjenom terena učinjena velika usluga jer je za 

putove dobila uređenu građevinsku parcelu. Načelnik Ante Martinac napominje da se o ovome može još 

razmisliti te ovu odluku prolongirati za sljedeću sjednicu. Temeljem Zakona o cestama gđu. Franolić se može 

izbrisati kao suvlasnika sa ceste  i uknjižiti opće dobro za javnu uporabu, međutim  Općinu se  može tužiti i 

dobiti naknadu štete koja može biti trostruko veća. 

Vijećnik Denis Protić pita dali ona može dobiti zamjensko zemljište u Debeljaku, na što načelnik odgovara da 

može ali zamjena mora ići po procijenjenoj vrijednosti što znači da bi u Debeljaku dobila deset puta više terena. 

Uslijedila je kraća rasprava nakon čega Predsjednik OV predlaže prolongiranje ove točke na slijedeću sjednicu. 

Prijedlog Predsjednika OV podržalo ja 10 vijećnika dok je 1 vijećnik ostao suzdržan. 

Ad.5. 

Načelnik Ante Martinac navodi da je  prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu 

odvodnju  dopunjen da stavkom da je svaki korisnik obvezan podnijeti zahtjev za priključenje  na sustav javne 

odvodnje  u roku 30 dana od dana stjecanja tehničko-tehnološki uvjeta za priključenje u protivnom će se smatrati 

da je građevina ili druga nekretnina priključena na sustav javne odvodnje te će obveznik snositi troškove vodnih 

usluga javne odvodnje neovisno tome jeli priključen ili ne. 

 Predsjednik OV postavlja pitanje koliko ima objekata koji imaju mogućnosti a nisu spojeni na javnu odvodnju, 

na što načelnik odgovara da u Općinama Sukošan i Bibinje ima od 100 do 200 takvih objekta. U dosadašnjoj 

odluci su postojale kaznene odredbe međutim nije cilj da se ljude kažnjava sa 10.000,00 kn i više, ali se nastojalo 

da se na neki način putem većeg računa za vodu ljude natjera da se priključe na javnu odvodnju budući im je 

dovedeno kontrolno okno i stvoreni su uvjeti za priključak. OV Općine Bibinje je također prihvatilo ovo Odluku. 

Vijećnika Antu Martinovića zanima dali se rok od 30 dana može produžiti, na što načelnik odgovara da su 

korisnici koji su stekli uvjete za priključak u više navrata  o tome i obaviješteni. Također ih je i prethodna odluka 

na to obvezivala. Za provođenje ove odluke je nadležno poduzeće Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. 

Vijećnik Marin Keran ističe da ponovno član uprave Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. gosp. Bugarije nije 

prisutan, na što načelnik Ante Martinac navodi da se odgovori na sva pitanja oko poduzeća mogu pronaći na  

njihovoj web stranici. Vijećnik Marin Keran nastavlja te postavlja pitanje dali postoji koncesionar koji će vršiti 

iskope za priključenje, na što načelnik odgovara da se tu radi o privatnom vlasništvu te korisnik može kopati sam  

ili angažirati firmu koju hoće ali se mora pridržavati tehničkih propisa propisanih od strane poduzeća. Vijećnik 

Marina Kerana također  pita budući je krenula  turistička sezona dali se što napravilo po pitanju  odvoza fekalija, 

budući 90% kućanstva nije spojeno na odvodnju. Načelnik odgovara da će se odvoz vršiti kao i do sada. Uređaj 

za prihvat sadržaja crnih jama ne može prihvatiti toliku količinu niti Grad Zadar to želi prihvatiti. 

Za riječ se javio vijećnik Josip Torbarina kojeg zanima dali će netko iz poduzeća vršiti nadzor oko iskopa za  

priključenje na što načelnik odgovara da će djelatnik poduzeća obavljati kontrolu na temelju tehničkih uvjeta. 

Vijećnik Marin Keran pita dali se razmišljalo na koji će način  poskupljenje vode utjecati na razvoj poljoprivrede 

koja je poslije turizma najunosnija djelatnost u Općini. Načelnik navodi da ne postoji druga mogućnost, ne 

postoje 2 vrste brojila i na to se ne može utjecati. Riječ je dobio i vijećnik Ante Martinović kojeg zanima dali je 

moguće priključenje na odvodnju ako kontrolno okno nije dovedeno, budući postoje ideje da se cijela ulica u 

dogovoru zajednički priključi. Načelnik navodi da se može prokopati o vlastitom trošku tko za to ima 

financijskih mogućnosti. Vijećnik Ante Martinović također pita dali se ima kapaciteta da  crpna stanica toliku 

količinu otpadnih voda primi na što  načelnik odgovara da  crpna stanica ima kapacitet za primiti cijeli Sukošan. 

Vijećnik Ante Martinović nastavlja te ga zanima dali je Grad Zadar odbio pripajanje sa Odvodnjom Bibinje- 

Sukošan d.o.o i što je na Općini da dalje čini. Načelnik ističe da je  Grad Zadar službeno odbio pripajanje. U vezi 

toga se održao radni sastanak sa ministrom Čorićem i predstavnikom Hrvatskih voda i donesen je zaključak da 

Odvodnja Bibinje - Sukošan d.o.o. ide u svoju aglomeraciju na način da se radi nova studija i dokumentacija za 

2. stupanj pročišćavanja iznad postojećeg uređaja. Dobivene su sve dozvole za kolektore, cjevovode i 

rekonstrukciju vodovodne mreže međutim, sustav se bez nadogradnje sustava na 2. stupanj pročišćavanja ne 

može financirati od strane EU. Vijećnik Ante Martinović nastavlja te ističe da je gosp. Bugarija rekao da su 

Hrvatske vode odigrale nepošteno, na što načelnik ističe da su Hrvatske vode na prijedlog JASPERSA tražile da 

se s obzirom na blizinu Sukošana i Bibinja koji imaju zajedničku aglomeraciju, Luke Zadar  i uređaja za 

pročišćavanju u Zadru dade mogućnost da otpadne vode iz Sukošana i Bibinja idu prema Gradu Zadru što je 

studija pokazala kao najpovoljnije rješenje ali Grad Zadar to ne želi. Sada je na resornom ministarstvu i  

Hrvatskim vodama da Sukošanu i Bibinju omoguće vlastiti sustav kojim će u budućnosti gospodariti ili Grad 

Zadar ili Odvodnja Zadarske županije.  



Vijećnik Kasijan Pašić postavlja pitanje kako se moglo raditi na projektu kada se konkretno nije znao ishod, 

odnosno projekt nije do kraja bio  razrađen, na što načelnik odgovara da su postojale 2 varijante, vlastiti sustav 

ili pripajanje Gradu Zadru. Još jednom napominje da je JASPERS dokazao kao najisplativije rješenje da se 

Odvodnja Bibinje- Sukošan pripoji Zadru. Vijećnik Ante Martinović se nadovezuje te pita dali je odbijenica 

tehničke ili neke druge prirode, na što načelnik odgovara da Grad Zadar jednostavno ne želi primati fekalne vode 

izvan administrativnih granica Grada Zadra. U raspravu se uključuje vijećnica Petra Žitko te ističe da je 

vijećnicima na prijašnjim sjednicama bio dostavljen prijedlog iz kojeg se dalo shvatiti da je pripajanje odvodnje 

gradu Zadru već definirano te je sporazum bio i potpisan od strane gradonačelnika, zanima je koje je njihovo 

objašnjenje odbijanja. Načelnik odgovara da je na traženje  Hrvatskih voda i resornog ministarstva određena 

cijela procedura među kojima je bilo da OV Općina Bibinje i Sukošan usvoje prijedlog sporazum te je 

proslijeđeno Gradu Zadru. Došla je nova gradska skupština koja je prijedlog odbila  zbog tehničkih razloga. 

Predsjednik OV smatra da je politika u ovome imala najveći utjecaj bez obzira što je na vlasti ista stranka.  

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju usvojena je jednoglasno  (11 glasova). 

Ad.6. 

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda  obrazložio je načelnik Ante Martinac te 

napomenuo da će ova odluka ići na usvajanje na Skupštinu Zadarske županije.  Odluka je donesena na temelju 

prethodnog mišljenja Hrvatskih voda te je istu usvojilo i OV Općine Bibinja. Rasprave nije bilo te je  

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda usvojen  jednoglasno  (11 glasova). 

Ad.7. 

Zamjenik općinskog načelnika Filip Dražić ističe da dolazi do izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sukošan 

koja je već usvojena na način  da se „biorazgradivi komunalni otpad može prikupljati u vrtnim komposterima“. 

Istaknuo je važnost usvajanje ove izmjene Odluke bez koje se Općina ne može javiti na Javni poziv za nabavku 

spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. 

Vijećnik Marin Keran ističe da mještani imaju problem jer „Čistoća“ ne želi pokupiti otpad iz kante ako se u njoj 

nalazi biorazgradivi otpad npr, cvijeće, zemlja, trava.. Načelnik ističe da se takve stvari moraju dojaviti u Općinu 

kako bi o tome obavijestilo „Čistoću“ jer bi djelatnici sve trebali pokupiti. Također je naglasio da se konzultirao  

sa „Čistoćom“ te je utvrđeno da će općine kroz fondove više tražiti financiranje  kompostera nego kante za 

biootpad, dok će kante za biootpad  financirati iz vlastitih sredstva kada se stvore uvjeti za odvoz takvog otpada i 

izgradi centar za gospodarenjem otpada u Biljanima.  Trenutno je takav centar samo u Ivanić- Gradu. Biootpad 

će se sada  prikupljati zajedno sa mješovitim  komunalnim otpadom i odvoziti na odlagalište u Diklo. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sukošan usvojena je jednoglasno (11  

glasova). 

Ad.8. 

- Vijećnica Petra Žitko ističe da se ponovno palilo na „Golom brdu“, navodi da je poslala slike 

reciklažnog dvorišta direktorici komunalnog poduzeća te zamolila da reciklažno dvorište barem 

sliči na reciklažno dvorište iako to nije. Već je slijedeći dan gorjelo oko 22,00 sata. Smatra da to 

rade zaposlenici komunalnog poduzeća. Načelnik Ante Martinac navodi da će se  postaviti kamera 

sa solarnim napajanjem kako bi se taj problem konačno riješio. 

- Vijećnicu Petru Žitko zanima što je bilo na sastanku sa županom Longinom po pitanju slivnog toka 

potoka u Maloj Makarskoj, na što načelnik odgovara da je održan sastanak sa pročelnikom 

Segarićem, direktorom Hrvatkih voda iz Zadra i predstavnikom Hrvatskih cesta te je donesen 

zaključak da će stručne služne još 7 dana savjetovati dali će se raditi idejno rješenje problema 

korita  ili će se raditi studija koja bi obuhvatila šire područje i kvalitetnije pristupilo rješenju. Obim 

kiše koji je pao u rujnu niti jedan sustav ne bih mogao spriječiti. Vijećnica Petra Žitko smatra da se 

treba odraditi kvalitetna studija, ali nikad se ne zna kada će se pojaviti opet onolika količina vode te 

je mišljenja da treba prvo imati idejno rješenje pa tek onda ići u studiju radi pripravnosti. 

- Vijećnica Petra Žitko navodi da je donesena Odluka od strane Županijske skupštine da se na 

pomorskom dobru u  Tustici i Tratici koncesiju daje  samo plaža bez naplate te je zanima na kojem 

je dijelu u Sukošanu dodijeljena koncesija za naplatu parkinga. Načelnik odgovara da kad se dobije 

koncesija može se vršiti naplata.  Navodi da se to se pitanje odnosi na komunalno poduzeće koji 

vrši naplatu parkinga, kao i da provjeru o tome  vrše nadležne institucije. 

- Vijećnica Petra Žitko ističe da je u Narodnom listu izašao članak da će Sukošan nakon turističke 

sezone biti veliko gradilište te je zanima načelnikov komentar o tome budući osim izgradnje vrtića 

u Gorici nema najavljenih radova. Također je zanima  dali će Općina otkupiti ili zamijeniti za drugi 

teren Sukošansko „blato“  koje je prodano. Načelnik odgovara da je u članku koji je izašao u 

novinama sve  detaljno pojašnjeno. Na pitanje oko zamjene „blata“ odgovara da se Općini ne 



isplati mijenjati 10 000 m2  za 3 000 m2. Vijećnica Petra Žitko navodi da Općina nelegalno radi, na 

što načelnik odgovara da ukoliko se sumnja da se radi nelegalno  prijavi nadležnim institucijama. 

- Vijećnika Antu Martinovića zanima dali se krenulo sa izradom znanstvene monografije kao i hoće 

li se ove godine održati sportska događanja, jeli se o tome razgovaralo sa predstavnicima klubova. 

Smatra da  situacija na „Zlatnoj luki“ igračka i rukovodeća nije najbolja, okoliš je u derutnom 

stanju, infrastruktura je jako loša, u svlačionicu može ući bilo tko. Smatra da treba vidjeti u čemu je 

problem, dali se može pomoći na bilo koji način.  Također ga zanima dali  je Općina izigrana oko 

prodaje „blata“, dali je imala pravo prvootkupa budući je tamo planirana marinica, dali će se ona  

možda raditi sada na području Male Makarske. Osvrnuo se i svečanu ložu za Sukošansku feštu što 

smatra da nije bilo primjereno te da može ispasti nered. Mišljenja je da u loži treba biti predsjednik 

OV, načelnik, direktorica komunalnog poduzeća i direktor TZ ili branitelji koji su to najviše i 

zaslužili. Također je dao prijedlog je da se prvo uredi obala od „Rive“ do „Ždralovca“ koja je 

najkritičnija. Načelnik Ante Martinac navodi da područjem od „Rive“ do „Ždralovca„ gospodari 

Županijska lučka uprava te će se taj dio financirati putem nadležnog ministarstva.  Za područje od 

„Fortune“ do „Rive“ je dokumentacija pri kraju te će se  krenuti sa uređenjem nakon turističke 

sezone. Napomenuo je da svečane lože za „feštu“ neće biti, ulaz će biti besplatan ali izvođač još 

nije definiran. Po pitanju „blata“ koje je Zadarska nadbiskupija prodala istaknuo je da je Općina 

pregovarala sa nadbiskupom Prenđom oko zamjene međutim on je preminuo. Nakon toga je 

Zadarska nadbiskupija u zamjenu za  „blato“ tražila puno više zemljišta te su je u konačnici prodali 

bez prava prvootkupa. U vezi stanja na „Zlatnoj luci“ istaknuo je da je čuo da su svlačionice u 

derutnom stanju a što se tiče situacije u klubu je problem svih mještana. OV nije nadležno da 

raspravlja o stanju o klubovima, već je tu da financijski pomogne. Vijećnik Marin Keran smatra da 

klubovi dobivaju financijska sredstva iz proračuna te moraju biti i odgovorni, a ne da je sve u 

raspadu. Načelnik se uključuje te navodi da klubovi dobivaju puno manje sredstva nego što im je 

potrebno. NK „Vrčevo“ perfektno funkcionira, cijelo mjesto se bavi tim klubom i žive za to. 

Vijećnik Ante Martinović se nadovezuje te iznosi da je ipak načelnik vođa i ima odgovornost da 

pozove predstavnike klubova da se vidi u čemu je problem i da se pokuša pomoći. Načelnik ističe 

da je razgovarao sa gosp. Nikom Pavićem i Josipom Pavićem oko organiziranja malonogometnog 

turnira ovo ljeto te su se dogovorili da će se održati 2 turnira što je i stavljeno u plan. Na 

postavljeno pitanje o Znanstvenoj monografiji odgovara da je izrada u tijeku te će  od 14. do 19. 

rujana  biti održan znanstveni skup. 

- Vijećnika Kasijana Pašića zanima dali će se odgoditi izgradnja Dječjeg vrtića u Sukošanu ukoliko 

se ne uspiju ostvariti sredstva na dolazećem natječaju. Napomenuo je da je razgovarao sa 

mještanima koji imaju u svojoj Općini djelatnost odvoza smeća u sklopu komunalnog poduzeća te 

smatraju da to nije veliki rizik te postavlja pitanje na temelju čega je odlučeno da Općina neće ići 

sa vlastitim odvozom smeća. Također je upozorimo na dječje igralište kraj „Azzura“ koje je u 

derutnom stanju kao i da je krenula sezona te da se stupić na „Gornjim vratima“ treba podignuti. 

Načelnik Ante Martinac navodi da je upoznat sa stanjem dječjeg igrališta te će ove dane taj 

problem biti riješen. Istaknuo je da je Općina Sukošan također suvlasnik „Čistoće“ d.o.o Zadar koja  

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. te smatra da je to na 

lokalnoj razini neisplativo. Istaknuo je da kada se napravi CGO Biljane  „Čistoća“ d.o.o više neće 

zbrinjavati otpad nego samo odvoziti ali o tome će se razgovarati kada dođe vrijeme. Naglasio je da 

se od izgradnje Dječjeg vrtića u Sukošanu neće odustati ako se ne ostvare sredstva iz fondova, već 

će ga Općina samostalno financirati. Vijećnik Kasijan Pašić pita kada se mogu očekivati početak 

radova ukoliko se ne ostvare sredstva. Načelnik smatra da treba sačekati da se vidi ishod natječaja, 

sa sigurnošću ne može reći kada se može očekivati početak radova ako se sredstva ne ostvare. 

- Vijećnik Marin Keran daje sugestiju o pokretanju rada MO, a ne da se npr. podizanju stupića 

razgovara na OV,na što načelnik odgovara da MO zakonski ne mogu odlučuje ni o čemu. 

- Vijećnik Marin Keran pita  kako teku pripreme za turističku sezonu, dali se krenulo sa uređenjem 

plaža, na što načelnik odgovara da su plaže sanirane u velikoj mjeri, vozi se oblutak, manifestacije 

za turističko ljeto će uskoro biti objavljene. Postoji mogućnost da se bude imalo kontakt policajca. 

- Vijećnik Ante Martinović pita dali Općina ima pravne alate da se natjera Hrvatske pošte da očiste 

„odmaralište“ i „motel“ koje je u katastrofalnom stanju te prikazuje samo ružnu sliku. Mišljenja je 

da se treba nešto poduzeti, povećati komunalnu naknadu do maksimuma, prosvjedovati, objaviti 

članak u novinama ili sl. Načelnik ističe da se stalno vrši pritisak da se to proda, oni plaćaju 

komunalnu naknadu koja se ne može povećavati. Općina na to ne može utjecati, donesena je odluka 

o komunalnom redu u kojoj postoje propisi.  Navodi da će  osobno će provjeriti situaciju. 

- Vijećnik Ante Martinović postavlja pitanje hoće li se urediti trim-staza, na što načelnik odgovara da  



je za dio koji nije zahvaćen poplavom provedena javna nabava od strane Hrvatskih šuma dok je u 

novi dio je investirala TZ po suglasnosti Hrvatskih šuma. 

- Vijećnik Ante Martinović pita dali su između  Komunalnog poduzeća i TZ vodi  sudski spor, na što 

načelnik odgovara da je spor završen. 

 

                                      Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 22,30 sati. 

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

 

                        Zapisničar:                                                     Predsjednik OV: 
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