
 

ZAPISNIK 

sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 27. lipnja 2019. godine, s početkom u 20,30 

sati u općinskoj vijećnici u Domu mladeži Sukošan. 

NAZOČNI: Tomislav Dražić, Stipana Banić, Antonija Mitrović, Marijana Rogoznica, Šime Dijan, Ante 

Martinović, Mojmir Torbarina, Petra Žitko, Tony Šime Gašparović, Vilson Dević, Josip Torbarina,. 

ODSUTNI: Denis Protić, Marin Keran. 

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

Dražić, direktorica komunalnog društva „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Katarina Bebek, članovi Uprave 

„Odvodnje Bibinje-Sukošan“ d.o.o. Božidar Dijan i Stipe Bugarija te novinar Velimir Brkić. 

 

 

Predsjednik vijeća predlaže slijedeći: 

 

  

D N E V N I   R E D       
                                                                                    

 

1.  Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan, 

2.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2018. godinu, 

3.  Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Sukošan, 

4.  Odluka o davanju suglasnosti na Cjenik usluga parkiranja, 

5.  Godišnji financijski izvještaj tvrtke „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za 2018. godinu, 

6.  Godišnji financijski izvještaj tvrtke „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ d.o.o. za 2018. godinu, 

7.  Razno. 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (11 glasova).  

Ad.1. 

Načelnik Ante Martinac traži izmjenu navoda u točki Ad. 5 umjesto rečenice „Ističe da se kod prodaje 

zemljišta za poticajnu stanogradnju plaćala ponuđena cijena kn/m2 umanjena za 25%“ treba stajati „Ističe 

da se kod prodaje zemljišta za poticajnu stanogradnju plaćalo 25% od ponuđene cijene“.  

Zapisnik sa 17. sjednice OV uz ispravak navoda načelnika Ante Martinca u točki Ad 5. usvojen je 

jednoglasno (11 glasova). 

Ad.2. 

U uvodnom izlaganju načelnik Općine Sukošan ističe da vijećnici ispred sebe imaju Godišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna Općine Sukošan za prethodnu godinu naglašava da je gotovo u skladu sa Planom. 

Iznosi da je najveća stavka u prihodovnoj strani „Porez na promet nekretnina“ te objašnjava da je to 

prihod koji je nemoguće točno predvidjeti, odnosno ostvareno je više od planiranog.  

Ističe da je višak prihoda raspoređen u skladu sa Odlukom o namjeni viška prihoda.  

Vijećnika Antu Martinovića zanima da li je raspodjela viška prihoda planska, navodi stavku Ulaganja u 

kulturno i športsko – rekreacijske objekte – iznos od 120.000,00 kuna. 

Načelnik potvrđuje da se  sredstva iz stavke Ulaganja u kulturno i športsko – rekreacijske objekte 

planiraju utrošiti u izgradnju novog košarkaškog igrališta kod Sportskog centra. 

Vijećnik Ante Martinović postavlja pitanje o ostalim stavkama u Odluci o namjeni viška prihoda po 

Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Sukošan za 2018. godinu zanima ga da li su one 

planske. 

Načelnik ističe da će se svi iznosi u Odluci o namjeni viška prihoda izbalansirati na sljedećim Izmjenama 

i dopunama Proračuna Općine Sukošan. 

Vijećnik Mojmir Torbarina poziva načelnika Općine Sukošan da još jednom naglasi koliko je točno viška 

prihoda preneseno iz prethodne godine u tekuću. 

Načelnik ponavlja da se radi o iznosu od cca 2.907.000,00 kuna, naglašava da se ovdje ne radi o 

„fiktivnom“ iznosu već je to iznos koji se nalazi na računu. 



Kako nije bilo više pitanja Predsjednik OV Tomislav Dražić poziva vijećnike na glasanje. 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2018. godinu usvojen je sa osam (8) glasova 

za, dva (2) glasa protiv, dok je jedan(1) vijećnik ostao suzdržan. 

Ad.3. 

Načelnik iznosi da se Odluka o komunalnoj djelatnosti na području Općine Sukošan donosi radi 

usklađenja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, objašnjava da je osnovna izmjena u odnosu na 

postojeću Odluku u tome što opskrba pitkom vodom i prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada više 

nisu komunalne djelatnosti u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu nego djelatnosti iz Zakona o 

vodama i Zakona o otpadu. Stoga se iz Odluke brišu odredbe da se Trgovačkom društvu „Vodovod“ 

d.o.o. Zadar dodjeljuje komunalna djelatnost opskrbe pitkom vodom, a Trgovačkom društvu „Čistoća“ 

d.o.o. Zadar prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada. 

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Sukošan usvojena je  jednoglasno.  

Ad.4. 

Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac objašnjava da se provela kalkulacija i usporedba cijena 

parkiranja u okolnim mjestima te se predlaže cijena od 20 kn/danu za osobna vozila (prijašnja cijena 10 

kn/dan), dok cijena kn/h za parkiranje osobnih automobila i kombi vozila ostaje ista 5 kn/h s tim da bi se 

za kombi vozila uvela cijena od 50 kn/danu.  

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima da li su „kamperi“ u kategoriji kombi vozila. Načelnik odgovara da 

nisu već oni imaju svoju cijenu parking karte po kojoj smiju parkirati, međutim ne smiju kampirati. 

Vijećnik Ante Martinović uočava da na mjestima „Ruševac“, ulica Marijana Grdovića i „Donje more“ ne 

postoje uvjeti za parking kombi vozila. 

Direktorica komunalnog društva „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Katarina Bebek ističe da je na tim 

mjestima na snazi zabrana parkinga za veća vozila. 

Vijećnik Ante Martinović također predlaže uvođenje mjesečne parking karte za mještane Općine Sukošan 

po uzoru na druga mjesta u okolici.  

Direktorica komunalnog društva „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Katarina Bebek ističe da mjesečna karta 

postoji te iznosi 100 kn/mj. 

Načelnik ističe da je na prethodnoj sjednici govorio o uspostavi jednosmjerne prometne regulacije prema 

trgu Ruševac te bi to bila „parking zona“, međutim kako se „cesta uz more“ otvorila 13. lipnja 2019. 

godine smatra da  nije ostavljeno dovoljno vremena za prilagodbu domicilnom stanovništvu te je ta ideja 

prolongirana za razdoblje „iza turističke sezone“ kako bi se stanovništvo moglo prilagoditi na nove 

uvjete (mjesečne karte itd.). 

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima tko će vršiti naplatu parkinga, da li postoji ideja da se cijeli sustav 

naplate parkinga automatizira smatra da bi trebalo predvidjeti nekakav financijski „budget“ u Proračunu 

za cijeli proces. Također, smatra da je potreban komunalni redar koji bi pratio stanje na terenu ujedno 

smatra da je potrebno urediti parkirališta. 

Vijećnik Mojmir Torbarina nastavlja, zanima ga da li postoji mogućnost vremenskog ograničenja 

parkinga. 

Direktorica komunalnog društva „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Katarina Bebek smatra da je na 

područjima gdje je uspostavljana naplata parkinga po satu jedino ispravno rješenje postavljanje uređaja 

za naplatu parkinga (automata) te prometni redar koji će cijeli proces kontrolirati.  

Vijećnica Petra Žitko se ne slaže sa naplatom parkinga domaćem stanovništvu, ali smatra da će odluka o 

naplati vjerojatno biti donesena te sukladno tome daje prijedlog naplate godišnje karte za mještane i 

radnike na području Općine Sukošan u iznosu 100 kn/god na uređenim parkirnim mjestima. Smatra da 

mještani neće dobro prihvatiti 100 kn/mj.  

Većina vijećnika se uključuje u raspravu. 

Vijećnika Antu Martinovića zanima što će biti sa Odlukom koja je donesena o prenamjeni trga Ruševac u 

parking. Načelnik ističe da se radi na tome, međutim dokle god se ne stvore uvjeti za premještanje 

košarkaškog igrališta na novo košarkaško igralište kod Sportskog centra stanje ostaje nepromijenjeno.  

Predsjednik OV Tomislav Dražić zaključuje da će se dio oko naplate parkinga domaćem stanovništvu 

definirati na idućoj sjednici te poziva vijećnike da donesu aktualnu Odluku o davanju suglasnosti na 

Cjenik usluga parkiranja.  



Odluka o davanju suglasnosti na Cjenik usluga parkiranja usvojena je sa deset (10) glasova za, dok je 

jedan (1) vijećnik ostao suzdržan. 

Ad.5. 

U uvodnom dijelu obrazlaganja Godišnjeg financijskog izvještaja tvrtke „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za 

2018. godinu direktorica Katarina Bebek ističe da će izvještaj obrazložiti u kratkim crtama. 

- Prihodi tvrtke „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za 2018. godinu su iznosili 4.182.311,00 kuna. 

- Rashodi tvrtke „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za 2018. godinu su iznosili 3.988.438,00 kuna. 

- Ostvareni dobitak tvrtke „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za 2018. godinu iznosio je 193.873,00 

kuna umanjen za porez na dobit koji iznosi 35.927,00 kuna te je ostvarena Dobit razdoblja u 

iznosu od 157.946,00 kuna.  

Vijećnicu Petru Žitko zanima na što se odnosi stavka Ostali prihodi u iznosu. Direktorica tvrtke „Zlatna 

luka Sukošan“ d.o.o. iznosi da se pod tom stavkom nalaze: grobne naknade, rješenja o trajnom korištenju, 

građevinski radovi… 

Vijećnicu Petru Žitko također zanima da li se razmišljalo o smanjivanju cijene grobnica. Direktorica 

Katarina Bebek ističe da se nije o tome razmišljalo jer su stranke koje podnose zahtjeve zadovoljene 

trenutnom cijenom koja je, kako ističe direktorica Katarina Bebek, uvelike manja u odnosu na druge 

gradove i mjesta.  

Vijećnika Antu Martinovića ističe da je zadovoljan što su Prihodi od parkinga porasli, međutim 

zabrinjava ga činjenica da su se smanjili Prihodi od komunalnih usluga.   

Direktorica ističe da je do smanjenja došlo jer su se sanirale nerazvrstane ceste nakon poplave.  

Godišnji financijski izvještaj tvrtke „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za 2018. godinu usvojen je sa devet (9) 

glasova za dok su dva (2) vijećnika ostala suzdržana. 

Ad.6. 

Predsjednik OV Tomislav Dražić pozdravlja netom pristigle članove Uprave „Odvodnje Bibinje-

Sukošan“ d.o.o. Božidara Dijana i Stipu Bugariju te im daje riječ.  

Član Uprave „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ Božidar Dijan pozdravlja prisutne te u kratkim crtama 

obrazlaže financijsko izvješće tvrtke „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ za 2018.g. : 

- Prihodi tvrtke „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ za 2018.g iznosili su 3.772.701,00 kuna od čega 

su:  

Prihodi od prodaje iznosili 629.158,00 kuna, dok su Ostali poslovni prihodi iznosili 3.143.543,00 

kuna. 

- Rashodi tvrtke „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ za 2018.g. iznosili su 3.647.179,00 kuna od čega 

su: 

- Materijalni troškovi iznosili 535.040,00 kuna, Troškovi osoblja iznosili su 525.316,00 kuna,         

Amortizacija je iznosila 2.305.419,00 kuna dok su Ostali troškovi iznosili 281.404,00 kuna… 

      -     Dobit razdoblja tvrtke Odvodnja Bibinje – Sukošan za 2018 g. iznosila je 124.012,00 kuna.  

Prijedlogom Odluke o raspodjeli dobiti ostvarenoj u 2018. g. predlaže se da se dobit razdoblja raspodjeli 

na način da se pokrije gubitak iz poslovanja u prethodnom razdoblju.  

Vijećnik Mojmir Torbarina pozdravlja članove Uprave „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ te nastavlja 

zanima ga kada će „ostali“ mještani naselja Sukošan dobiti pristup na kanalizaciju. Ističe da su na ovaj 

način svi oni koji nemaju mogućnost priključka na odvodnju diskriminirani, odnosno inulirani u cijeni 

vode. Smatra da je to osnovno pitanje „ostalih“ koji tu žive. Pretpostavlja da će Godišnji financijski 

izvještaj tvrtke „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ d.o.o. za 2018. godinu biti prihvaćen od strane vijećnika, 

međutim ništa se neće promijeniti. Traži od čelnika Općine Sukošan da odgovore na ovo pitanje jer 

smatra da se ovdje radi i o političkom pitanju. Podsjeća članove Uprave na ideju priključivanja 

„Odvodnje Bibinje – Sukošan“   „Odvodnji Zadar“ zanima ga što je s time.  

Član Uprave „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ Stipe Bugarija ističe da je priključak na „Odvodnju Zadar“ 

isključen zbog tehničke neizvedivosti i financijske neisplativosti. Član Uprave ističe da će kako sada 

stvari stoje „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ dobiti svoj uređaj. Ističe da je jedan od uvjeta priključka 

„Odvodnji Zadar“ bio da se napravi još jedan podmorski ispust u „Lonićima“ što je za Hrvatske vode i 

Općinu Bibinje neprihvatljivo. Osobno smatra da je varijanta novog uređaja najpovoljnija, međutim nije 

idealna jer će zauzeti 103,50 m x 102,00 m atraktivnog prostora, a nalazit će se na granici naselja Bibinje 



i naselja Sukošan (k.o. Bibinje). Nada se kako bi do kraja tekuće godine trebali biti gotovi idejni projekti 

uređaja i „tender“ (dokumentacija za javno nadmetanje) dokumentacija. Članovi Uprave očekuju da će 

ukoliko Jaspers prihvati ovakvo rješenje iduće godine krenuli sa „tenderima“ (javnim nadmetanjima). 

Ističe kako su „tendere“ (javna nadmetanja) rasporedili u tri dijela: jedan za Općinu Bibinje, drugi za 

Općinu Sukošan i treći za novi uređaj kako bi se na javno nadmetanje moglo javiti više tvrtki jer se radi o 

projektu vrijednom 313.000.000,00 kuna.  

Ukoliko Jaspers odobri projekt od prije navedenih 313.000.000,00 kuna Općine Bibinje i Sukošan bi 

trebale financirati 8%, odnosno cca 24.000.000,00 kuna (cca 12.000.000,00 kuna Općina Bibinje – cca 

12.000.000,00 kuna Općina Sukošan). Ističe da su ovim projektom obuhvaćena gotova sva kućanstva radi 

čega je projekt na rubu isplativosti jer se išlo na priključenost od 99,6%. Zahvat bi trebao trajati oko četiri 

godine.  

Ističe da je uređaj kad se napravi predviđen za naselja Bibinje – Sukošan – Debeljak što je i bila ideja, 

međutim Debeljak nije ušao u projekt zbog svoje geografske infrastrukture (raspršenosti) te kao takav 

nije financijski isplativ za EU projekt.  

Član Uprave Stipe Bugarija iznosi primjere problema s kojima se susreće kako bi vijećnicima objasnio o 

kakvom sustavu odvodnje se radi.  

Navodi primjer začepljenja cijevi u naselju Bibinje koji je mogao završiti katastrofalno.  

Predsjednik OV Tomislav Dražić moli prisutne da se drže aktualne točke Dnevnog reda.  

Član Uprave „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ smatra da je pitanje koje je prethodno postavio vijećnik 

Mojmir Torbarina legitimno jer se pri radu na terenu susreće sa mještanima koje također zanima kad bi se 

mogli nastaviti radovi na odvodnji. Ističe da su građevinske dozvole produžene za naredne tri godine te 

da se na neke probleme i situacije ne može utjecati, međutim nada se kako bi se radovi trebali nastaviti.   

Član Uprave „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ Stipe Bugarija ističe da će uređaj koji oni planiraju postaviti 

biti kao uređaj u Zadru, ali tehnološki moderniji.  

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima kolika je odgovornost na članovima Uprave „Odvodnja Bibinje – 

Sukošan“ ukoliko predikcije (predviđanja) ne budu onakve kakvima su ih prethodno prezentirali da li će 

u takvom slučaju ponuditi ostavku. Zanima ga da li postoji odgovornost članova za pogreške u sustavu 

odvodnje.  

Član Uprave „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ Stipe Bugarija ističe da se ne smatra odgovornim ni za 

uređaj ni za nultu fazu projekta jer nije bio član Uprave u trenutku kad su se donosile odluke u svezi tog 

dijela. Član Uprave „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ Božidar Dijan ističe da se u gore navedenoj situaciji 

(„začepljenje cijevi“) vide svi nedostatci ovakvog sustava odvodnje kakav je trenutno. 

Vijećnicu Petru Žitko zanima kada će po procjeni svi mještani Općine Sukošan biti spojeni na 

kanalizaciju. Član Uprave „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ Stipe Bugarija iznosi da se nada da će ukoliko 

cijeli proces bude išao po planu sve biti gotovo do 2024. godine.  

Vijećnika Tonya Šimu Gašparovića zanima što će se dogoditi ukoliko se projekt odvodnje ne završi u 

roku. 

Član Uprave „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ Stipe Bugarija odgovara da što se tiče financijske strane 

neće biti nikakvih sankcija.  

Vijećnika Šimu Dijana zanima da li su sredstva za provedbu projekta osigurana. Član Uprave „Odvodnja 

Bibinje – Sukošan“ Stipe Bugarija i načelnik odgovaraju da će se sredstva osigurati kad za to dođe 

vrijeme. 

Vijećnicu Petru Žitko zanima koliko se do sada uprihodilo sredstava od mještana raznim nametima 

(slivne vode). Član Uprave „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ Stipe Bugarija odgovara da „Odvodnja 

Bibinje – Sukošan“ prima Naknadu za razvoj 3,96 kn/m3 te je taj iznos namjenski, odnosno može se 

koristiti samo za investicije. Nastavlja te ističe da je u prosjeku u zadnjih 10 godina prikupljeno cca 

2.000.000,00 kuna godišnje. 

Vijećnik Ante Martinović postavlja pitanje članovima Uprave „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ zanima ga 

tko će upravljati „Odvodnjom Bibinje – Sukošan“ kad se cijeli projekt napravi, „Odvodnja Bibinje – 

Sukošan“ ili „Odvodnja Zadar“, koliko ima ne priključenih kućanstava u naseljima Sukošan i Bibinje te 

čije su vlasništvo parcele gdje se planira staviti uređaj privatno ili općinsko vlasništvo.  



Član Uprave „Odvodnje Bibinje – Sukošan“ Stipe Bugarija odgovarajući na prvo pitanje navodi da je 

intencija bila da „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ napravi sustav odvodnje tko će upravljati sustavom to će 

odlučiti više instance. Član Uprave „Odvodnje Bibinje – Sukošan“ Božidar Dijan odgovarajući na drugo 

pitanje iznosi podatke koje se odnose na 27. lipnja 2019. godine: 

 

- Mogući broj priključaka (0 faza): Sukošan / 207 priključaka 

                  Bibinje / 289 priključaka 

 

- Broj priključenih domaćinstava: Sukošan / 134 domaćinstva  

    Bibinje / 220 domaćinstava  

 

- Broj ne priključenih domaćinstava: Sukošan / 73 domaćinstva  

        Bibinje / 69 domaćinstava  

 

Načelnik ističe da vlasnici kuća koje se mogu spojiti na sustav odvodnje, a to iz nekih privatnih razloga 

ne žele plaćaju („vikendaši“) Naknadu za pročišćavanje (2,50 kune) +  paušal sukladno Odluci. Član 

Uprave „Odvodnje Bibinje Sukošan“ Stipe Bugarija ističe da bi bio zadovoljniji da se što je moguće više 

ljudi priključi na sustav odvodnje.  

Vijećnika Josipa Torbarinu zanima da li se raspravljalo da se mještanima koji nemaju mogućnost 

priključenja na sustav odvodnje omogući jednom godišnje besplatno crpljenje crne jame. 

Član Uprave „Odvodnje Bibinje – Sukošan“ Stipe Bugarija ističe da je „Odvodnja Zadar“ uvela jednom 

godišnje besplatno crpljenje crnih jama s tima da sva kućanstva plaćaju paušalni iznos + naknadu za 

pročišćavanje neovisno o mogućnosti priključenja na sustav odvodnje.  

Član Uprave „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ Božidar Dijan smatra da se prije nego se uvede bilo kakva 

inovacija moraju stvoriti nekakvi preduvjeti. Ističe da ne bi bilo isplativo da se privatnicima plaća odvoz 

po komercijalnim cijenama. Vijećnik Josip Torbarina ističe da se u tom slučaju ne bi privatnicima koji 

znaju da će imati osigurane odvoze za cijelu godinu plaćalo po komercijalnim cijenama nego bi se cijena 

regulirala ili ne bi poslovali s njima.  

Član Uprave „Odvodnje Bibinje – Sukošan“ Stipe Bugarija ponovno se vraća na situaciju koja se prije 

par dana dogodila u naselju Bibinje te objašnjava načina na koji se ona riješila.  

Vijećnik Šime Dijan osvrćući se na problem začepljenja sustava ističe zabrinutost zbog začepljenja 

sustava u trenutku kad ljetna sezona još nije ni krenula smatra da bi se situacija mogla ponoviti na 

vrhuncu ljetne sezone (veći broj ljudi). Poziva na davanje potpore članovima Uprave. Član Uprave 

„Odvodnje Bibinje – Sukošan“ Stipe Bugarija predlaže da se donese Odluka da svi apartmani moraju 

imati „mastolov“.  

Načelnik poziva prisutne da se drže Dnevnog reda.  

Nakon kratke rasprave Predsjednik OV Tomislav Dražić poziva na glasanje. 

Član Uprave „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ Božidar Dijan poziva prisute ukoliko imaju neke nejasnoće 

da ga slobodno kontaktiraju u uredu.  

Godišnji financijski izvještaj tvrtke „Odvodnja Bibinje – Sukošan“ d.o.o. za 2018. godinu usvojen je 

jednoglasno (11 glasova). 

Ad. 7. 

Vijećnica Petra Žitko upozorava na obraslost poljskih putova apelira da se djelatnici komunalnog društva 

„Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. pošalju na teren jer je ozbiljno smanjena prohodnosti putova. Također, 

upozorava da je na „Golom brdu“ ekološka bomba. 

Direktorica komunalnog društva „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. Katarina Bebek ističe da je u dogovoru sa 

načelnikom Općine Sukošan ljetno razdoblje (srpanj i kolovoz) predviđeno za radove na poljskim 

putovima. Što se tiče „Golog brda“ direktorica ističe da su sve radnje koje bi prevenirale bilo kakvu 

neželjenu situaciju poduzete (postavljene su kamere, tijekom dana su prisutni djelatnici).  

Vijećnica Petra Žitko upozorava i na smeće na poljskim putovima. 

Direktorica Katarina Bebek ističe da s obzirom na broj zaposlenika jednostavno nije moguće pokriti sva 

područja. 



Vijećnicu Petru Žitko zanima da li je ikada itko uhvaćen da nezakonito odlaže otpad. 

Direktorica Katarina Bebek ističe da komunalno društvo nema ovlasti naplaćivati kazne za nezakonito 

odlaganje otpada niti je ikada do nje došla informacija o počiniteljima. 

Vijećnica Petra Žitko nastavlja zanima je da li će se na novootvorenoj Obali (kod Ruševaca) otvoriti 

„slip“ (rampa), na mjestima gdje je prolaz za spuštanje brodova stoje klupe za sjedenje. Načelnik ističe da 

Obala nije još do kraja završena (hortikultura…), naglašava da je predmetni slip predviđen samo za 

domicilno stanovništvo koje je i prije ondje imalo vezove (male brodice).  

Vijećnicu Petru Žitko također zanima zašto se još uvijek odvijaju radovi u naselju unatoč zabrani radova 

koja je  prema donesenoj Odluci nastupila 15. lipnja 2019. godine. 

Načelnik ističe da se radi o razlici u par dana (završetak radova) koja se tolerira. 

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima da li će na Obali biti postavljene „pametne klupe“ te u čijoj je 

domeni postavljanje gore navedenih klupa. Načelnik ističe da je Općina Sukošan nadležna za uređenje 

Obale, međutim trenutnim projektom postavljanje „pametnih klupa“ nije predviđeno.  

Vijećnika Antu Martinovića zanima što se događa sa Dječjim vrtićem u Gorici u kojoj fazi su radovi, što 

je sa javnom nabavom za Dječji vrtić u Sukošanu te da li postoji „plan B“ ukoliko ponuditelji ponude 

cijenu veću od procijenjene.  

Načelnik Ante Martinac ističe da su radovi na Dječjem vrtiću u Gorici pri kraju te se planira njihov 

završetak do kraja kolovoza. Prvi natječaj za Dječji vrtić u Sukošanu je poništen, drugi natječaj za Dječji 

vrtić u Sukošanu je također poništen, a treći natječaj za Dječji vrtić u Sukošanu će biti objavljen kroz par 

dana. Ističe da su prijašnji natječaji poništeni zbog ponuđene cijene koja je bila veća od procijenjene, 

međutim vidi se pad ponuđenih cijena u odnosu na prethodne natječaje.  

Vijećnik Mojmir Torbarina podsjeća Predsjednika OV Tomislava Dražića da je prije godinu dana obećao 

dati naputak da se povise mjesečne naknade za studente. Smatra da kao predsjednik OV treba biti 

vjerodostojan. Također smatra da uvjet za davanje stipendije ne smije biti prosjek ocjena već redovno 

upisana sljedeća akademska godina. Predsjednik OV Tomislav Dražić daje naputak načelniku Općine 

Sukošan da se prijedlog Odluke donese na slijedeću sjednicu OV.  

Vijećnika Antu Martinovića zanima hoće li ove godine biti sportskih događanja u Sukošanu. Načelnik 

odgovara da ih neće biti ističe da je prošlogodišnji pokušaj održavanja malonogometnog turnira bio 

neuspjeli.  

 

 

 
Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 22,08 sati. 

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

              
              

           Zapisničar:                          Predsjednik OV: 

         Ivona Miškolci, bacc. admin. publ.                                                              Tomislav Dražić, dip.ing 


