
 

 

 
ZAPISNIK 

sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 10. rujna 2019. godine, s početkom u 20,00 sati u 

općinskoj vijećnici u Domu mladeži Sukošan. 

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

Martinović, Denis Protić, Mojmir Torbarina, Marin Keran, Tony Šime Gašparović, Vilson Dević, Josip 

Torbarina. 

ODSUTNI: Petra Žitko. 

OSTALI NAZOČNI: Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac. 

 

 

Predsjednik vijeća predlaže slijedeći: 

 

  

D N E V N I   R E D       
                                                                                    

 

1.  Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan, 

2.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sukošan za 2019. godinu, 

3.  Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javno dobro u općoj uporabi, 

4.  Zaključak o suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru ponude za izgradnju dječjeg vrtića, 

5.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ u Sukošanu, 

6.  Odluka o dodjeli javnih priznanja, 

7.  Razno. 

 

Vijećnik Mojmir Torbarina zamjera Predsjedniku Općinskog Vijeća Tomislavu Dražiću ne stavljanje 

prijedloga Odluke o povećanju mjesečne naknade za studente na aktualni Dnevni red. 

Načelnik Općine Sukošan poziva vijećnika Mojmira Torbarinu da sastavi prijedlog Odluke o povećanju 

mjesečne naknade za studente te ističe da se prijedlog može prihvatiti, ali i ne mora ukoliko se utvrdi da 

trenutno ne postoji mogućnost za prihvaćanjem.  

Nakon kraće rasprave Predsjednik OV Tomislav Dražić poziva vijećnike na glasanje o aktualnom Dnevnom 

redu.  

Predloženi dnevni red usvojen je sa jedanaest (11) glasova za dok je jedan (1) vijećnik ostao suzdržan.  

Ad.1. 

Vijećnik Ante Martinović traži izmjenu navoda u točki Ad. 7 umjesto rečenice „Vijećnika Antu Martinovića 

zanima hoće li ove godine biti malonogometnih turnira“ treba stajati „Vijećnika Antu Martinovića zanima 

hoće li ove godine biti sportskih događanja u Sukošanu“.  

Zapisnik sa 18. sjednice OV uz ispravak navoda vijećnika Ante Martinovića u točki Ad 7. usvojen je jedanaest 

(11) glasova za dok je jedan (1) vijećnik ostao suzdržan. 

Ad.2. 

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

izvršenju proračuna Općine Sukošan za proteklih šest mjeseci.  

Prihodi iznose cca 15.407.000,00 kuna. Istaknuo je Porez na dohodaka i Porez na promet nekretnina gdje je 

ostvareno više od planiranog. Ostvaren je višak prihoda od cca 3.000.000,00 kuna što je cca 1.500.000,00 više 

prihoda u odnosu na planiranih 1.500.000,00 kuna u prethodnoj godini. Do viška prihoda je došlo zbog 

neplanirane jednokratne uplate Poreza na promet nekretnina.  

Što se tiče rashoda načelnik Općine Sukošan ističe da oni iznose cca 11.233.000,00 kuna. Ističe da nikakvih 

neplaniranih oscilacija rashoda u prvih šest mjeseci nije bilo te da je sve u okvirima planiranoga. 

Vijećnik Ante Martinović se ne slaže da je trošak javne rasvjete u okvirima planiranog ističe je od planiranih 

550.000,00 kuna do sada utrošeno cca 402.000,00 kuna. Zanima ga koliko je rasvjetnih tijela promijenjeno u 

Sukošanu te da li se na novim rasvjetnim tijelima ostvaruje nekakva ušteda.  

Načelnik Ante Martinac ističe da je izvođač izmjene javne rasvjete kasnio sa početkom izvođenja radova, 

međutim svako kašnjenje je penalizirano sa dodatnim rasvjetnim tijelima (70 – ak rasvjetnih tijela unutar 



ugovorene cijene). Navodi da će do kraja radova od ugovorenih cca 1.100,00 rasvjetnih tijela biti postavljeno 

cca 1.300,00 rasvjetnih tijela unutar ugovorene cijene.   

Navodi da je prethodni mjesec pristigla faktura na iznos od 18.000,00 kuna zajedno s „mrežarinom“ naglašava 

da „takve“ fakture prije nisu bile ispod 30.000,00 kuna ističe da je već na toj fakturi vidljiva ušteda.  

Ističe da je potrebno izmijeniti još cca 100 rasvjetnih tijela nakon što sva rasvjetna tijela budu postavljena 

slijedi energetski pregled svih novopostavljenih rasvjetnih tijela te njihovo održavanje. 

Vijećnik Ante Martinović upozorava načelnika na novu obvezu koja će nastupiti za 11 godina, a odnosit će se 

na boju svjetlosti koja više neće smjeti biti veća od 3.000 Kelvina. Ističe da se trenutno postavljaju rasvjetna 

tijela koja svijetle bojom 4.000 Kelvina.  

Načelnik Ante Martinac ističe da je ugovorna obveza sa izvođačem sklopljena na 11 godina te sumnja kako će 

lampe izdržati toliko razdoblje smatra da će se lampe u tom razdoblju izmijeniti.  

Prijedlog vijećnika Ante Martinovića je da se pokuša dogovoriti sa izvođačem izmjene rasvjetnih tijela da se 

odmah postavljaju rasvjetna tijela koja svijetle bojom 3.000 Kelvina. Načelnik ističe da to sada nije moguće.  

Vijećnik Ante Martinović uočava da je u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Sukošan za 

2019. godinu pod stavkom Razvoj zajednice navedena Izgradnja Mediteranskog botaničkog vrt. Zanima ga da 

li to znači da je prijedlog vijećnika Denisa Protića usvojen.  

Načelnik Ante Martinac odgovara da prijedlog vijećnika Denisa Protića usvojen, međutim kako bi ga 

realizirali trebaju se sastati i dogovoriti detalje.  

Predsjednik OV Tomislav Dražić predlaže vijećniku Denisu Protiću da se sastane s načelnikom i da dogovore 

detalje oko realizacije Izgradnje Mediteranskog botaničkog vrta.  

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima do koje se faze došlo sa uređenjem poljskih putova, koliko je planirano 

za ovu godinu, koliko je do sada realizirano te koje su smjernice do kraja godine. Ističe da je u konverzaciji 

uočio da je percepcija stanovništva da poljski putovi nisu uređeni „kako treba“. Također ističe da su oni 

poljski putovi koji su uređeni, uređeni korektno, međutim zabrinut je dinamikom rada na uređenju. 

Načelnik ističe da će uređenje poljskih putova što se tiče redovne košnje početi od idućeg tjedna uz to će se 

odrađivati tekuće održavanje. Smatra da se dosta poljskih putova uredno saniralo.  

Vijećnik Šime Dijan poziva sve prisutne da prijave ukoliko znaju gdje konkretno ima neuređenih poljski 

putova kako bi ih se uredilo.  

Većina vijećnika se uključuje u raspravu. 

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima koliki je „budget“ za uređenje poljskih putova, koliko se utrošilo na 

njihovo uređenje do sada te koliko se planira utrošiti do kraja godine. 

Načelnik Ante Martinac ističe da je za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano u 2019. godini 

500.000,00 kuna te da je do sada utrošeno 92.000,00 kuna.  

Načelnik poziva ukoliko se zna da negdje ima problema s prohodnošću poljskih putova da se slobodno obrate 

u prostorije Općine Sukošan kako je i do sad bila praksa. 

Većina vijećnika se uključuje u raspravu. 

Vijećnik Marin Keran iznosi da u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Sukošan za 2019. 

godinu pod stavkom Kapitalna ulaganja i dalje stoji Izgradnja poslovne zone „Baraka“.  

Načelnik Ante Martinac iznosi da se za stavku Izgradnja poslovne zone Baraka čuva pozicija naglašava da 

planiranih 500.000,00 kuna u ovoj godini neće biti ostvareno ističe da postoji Urbanistički plan za poslovnu 

zonu s kojim je ta zona zaštićena uvjerenja je da će se taj plan izvršiti prije ili kasnije.  

Vijećnik Marin Keran iznosi da u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Sukošan za 2019. 

godinu pod stavkom Ulaganja u infrastrukturne objekte i dalje stoji kako navodi „treću godinu zaredom“ 

Projekt izgradnje prometnica sa pripadajućom infrastrukturom u Debeljaku te je izvršenje 0,00 kuna.  

Načelnik Ante Martinac navodi da je u tijeku ishođenje građevinske dozvole za Projekt izgradnje prometnica 

sa pripadajućom infrastrukturom u Debeljaku ističe da je bilo nekih problema imovinsko – pravne prirode te 

je rješavanje potrajalo jer se vlasnici 7-8 m2 potrebnih za ishođenje potrebne dokumentacije nalaze izvan RH.  

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sukošan za 2019. godinu usvojen je sa deset (10) glasova 

za, jedan (1) vijećnik je glasao protiv, dok je jedan(1) vijećnik ostao suzdržan. 

Ad.3. 

Načelnik Ante Martinac iznosi razloge donošenja prijedloga Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – 

javno dobro u općoj uporabi ističe da se ovdje radi o cestama na području „Tratica“, „Malenica“ i „Makarska“ 

ističe da je Javni poziv objavljen u Zadarskom listu u postupku je izrada geodetskog elaborata. Međutim po 

preporuci i mišljenju Državne geodetske uprave i u skladu sa Zakonom o cestama Općinsko vijeće treba 



donijeti Odluku kako bi se te ceste proglasile javnim dobrom u općoj uporabi te da bi Općinski sud u Zadru -  

ZK Odjel mogao temeljem Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javno dobro u općoj uporabi, 

Zakona o cestama, Zakona o komunalnom gospodarstvu i mišljenju Državne geodetske uprave proglasiti ceste 

navedene u prijedlogu Odluke neotuđivim vlasništvom Općine Sukošan.  

Vijećnik Mojmir Torbarina smatra da su vijećnici uz prijedlog gore navedene Odluke trebali dobiti i izvatke 

za svaku česticu navedenu u Odluci ističe da se iz navedene Odluke ne zna tko polaže pravo na te č.z. tko će 

biti izvlašten. Zabrinut je što ne zna čije su vlasništvo navedene č.z., a mora donijeti Odluku da su te č.z. 

neotuđivo vlasništvo Općine Sukošan i „stati iza nje“. 

Načelnik Ante Martinac ističe da je na ovim č.z. Općina Sukošan suvlasnik (90 % - 99 %) naglašava da je 

donošenje gore navedene Odluke u skladu sa Zakonom o cestama u skladu sa Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu te se ne radi o nikakvoj „otimačini“ ovdje se radi o postojećim putovima koji se koriste 10- ak i 

više godina (uređeni, asfaltirani). 

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima što će biti ako suvlasnici na č.z. iz gore navedene Odluke budu polagali 

pravo na tim č.z. 

Načelnik Općine Sukošan ističe da svatko može polagati pravo, ali na Općini Sukošan je da iskoristi sve 

pravne mogućnosti koje su joj dane kako bi se zaštitili interesi Općine Sukošan.   

Načelnik Ante Martinac navodi primjer nogometnog igrališta u naselju Debeljak gdje je Odluka o 

proglašenju javne zelene površine -  javnog športskog rekreacijskog prostora javnim dobrom u općoj 

uporabi donesena, ali je Općinski sud u Zadru - ZK Odjel još nije proveo.  

Ističe da se ova Odluka donosi kako bi se izbjegli možebitni problemi u budućnosti kod ishođenja dozvola za 

kanalizaciju, vodovod... 

Vijećnik Mojmir Torbarina traži mišljenje predsjednika OV Tomislava Dražića. 

Predsjednik OV Tomislav Dražić iznosi da je pravna služba Općine Sukošan pregledala sve mogućnosti i 

donijela prijedlog Odluke te smatra da je sasvim normalno da put koji je asfaltiran preko kojega se godinama 

prolazi postane javno dobro.  

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima što će biti ako se neko od suvlasnika javi da je to njegovo zemljište. 

Načelnik Ante Martinac ističe da je su sve navedene č.z. katastarski i u zemljišnim knjigama upisane kao 

„Ceste i putovi“, a ne kao „parcele“. 

Vijećnika Antu Martinovića zanima ukoliko ima još ovakvih č.z. zašto se sve č.z. koje su ovakve prirode gdje 

je Općina Sukošan vlasnik u većinskom dijelu, a u naravi se radi o cestama i putovima ne stavi u jednu 

Odluku i riješi.    

Načelnik Općine Sukošan ističe da se geodetski elaborati rade za ove č.z.    

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima što će se dogoditi ukoliko suvlasnik č.z. sagradi zid na svom 

suvlasničkom udjelu. 

Načelnik Ante Martinac ističe da su granice parcele formirane i to nije moguće. 

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima kolika je širina tih putova. Načelnik ističe da je širina putova negdje 3m 

negdje 4m, negdje 5m, negdje 6m također još jednom naglašava da se ovdje ne radi o širenju putova na 

privatne parcele već o proglašenju postojeće nerazvrstane ceste – javnim dobrom u općoj uporabi.  

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

Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javno dobro u općoj uporabi usvojena je  jednoglasno.  

Ad.4. 

U uvodnom izlaganju načelnik Općine Sukošan ističe da vijećnici ispred sebe imaju Zaključak o suglasnosti 

za donošenje Odluke o odabiru ponude za izgradnju dječjeg vrtića u Sukošanu.  

Izvještava vijećnike OV da su za odabir ponuditelja za izgradnju dječjeg vrtića u Sukošanu objavljena tri 

javna natječaja od toga su dva poništena: 

- datum otvaranja ponude za prvi poništen natječaj je bio 28.02.2019. godine gdje je pristigla jedna ponuda sa 

cijenom bez PDV – a 13.670.000,00 kuna, 

- datum otvaranja ponude za drugi poništen natječaj je bio 17.06.2019. godine gdje je pristiglo pet ponuda te 

je najpovoljnija ponuda bez PDV – a bila 9.053.000,00 kuna, 

Na treće objavljeni javni natječaj za izgradnju dječjeg vrtića u Sukošanu javio se jedan izvođač sa ponudom 

bez PDV – a 8.954.310,57 kuna.  

Načelnik naglašava da je za treće objavljeni natječaj cijena također iznad procijenjene vrijednosti, međutim 

„vrijeme ističe“ te je to razlog zbog kojeg se Zaključak o suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru ponude 

za izgradnju dječjeg vrtića u Sukošanu našao na Dnevnom redu.  



Kako bi se Općini Sukošan odobrila sredstva iz EU fondova u iznosu od 7.440.000,00 kuna mora izabrati 

izvođača i ugovoriti radove najkasnije do kraja godine. Prije šest mjeseci nije bilo moguće izabrati ponuditelja 

koji je ponudio cijenu veću od procijenjene vrijednosti, međutim sada je to moguće s tim da razliku sredstava 

osigurava investitor.  

Predsjednik OV Tomislav Dražić naglašava koliko je dobro da se sada može izabrati ponuditelj koji je 

ponudio cijenu veću od procijenjene vrijednosti te da će se razlika osigurati ili iz Proračuna Općine Sukošan 

ili iz nekih drugih izvora. 

Načelnik ističe da je Općina Sukošan sprema financirati razliku između ponuđene i procijenjene vrijednosti iz 

Proračuna, ali će se potruditi da to bude minimalno.  

Vijećnika Denisa Protića zanima do koje je faze će sa cca 9.000.000,00 kuna dječji vrtić biti završen, da li će 

to biti „ključ u ruke“.  

Načelnik ističe da će sa tim iznosom dječji vrtić biti završen sa pripadajućom opremom i uređenim okolišem. 

Vijećnik Denis Protić nastavlja zanima ga koji je rok za izgradnju dječjeg vrtića u Sukošanu. Načelnik Ante 

Martinac iznosi da se radi o roku od godine dana od dana potpisivanja Ugovora. 

Vijećnika Denisa Protića zanima koliki će biti kapacitet vrtića. 

Načelnik Ante Martinac iznosi da će biti pet odgojnih skupina (četiri vrtićke dobi i jedne jaslice). 

Vijećnik Mojmir Torbarina postavlja pitanje zbog čega su prva dva javna nadmetanja poništena iako su i tada 

cijene bile iznad procijenjene vrijednosti kao što je slučaj i sa trećim javnim nadmetanjem. 

Predsjednik OV Tomislav Dražić ističe da se prije šest mjeseci nije mogla prihvatiti ponuda ponuditelja koja 

je bila veća od procijenjene vrijednosti. 

Zaključak o suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru ponude za izgradnju dječjeg vrtića usvojen je 

jednoglasno. 

Ad.5. 

Načelnik Ante Martinac iznosi da se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića 

„Zlatna lučica“ u Sukošanu odnosi na članak 3. stavak 2. i članak 3. stavak 3.. 

Načelnik Ante Martinac obavještava vijećnike da je Dječji vrtić u Debeljaku proširen u dio gdje se nalazila 

„ambulanta“ dok će se „ambulanta“ premjestiti u prostorije „iznad Sonika“. 

Dječji vrtić u Gorici će se uskoro otvoriti.  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ u Sukošanu usvojena je 

jednoglasno  

Ad.6. 

Predsjednik OV Tomislav Dražić daje riječ predsjednici „Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja“ Stipani 

Banić. Predsjednica Povjerenstva ukratko iznosi pristigle prijedloge za dodjelu javnih priznanja.  

 

Posthumno se Grbom Općine nagrađuje Boris Keran na prijedlog Mirjane Veleslavić Nadinić za nesebično i 

aktivno sudjelovanje u društvenom životu Sukošana – član muške klape, folkloraš, pjevač u crkvenom zboru; 

aktivan u omladinskoj organizaciji, organizaciji maškara, trke tovarov… 

 

Za Zahvalnicu Općine Sukošan na sastanku Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja izglasani sljedeći: 

- Nevija Pavić, na prijedlog Velimira Brkića, za organizaciju, u suradnji s OŠ Sukošan, humanitarne akcije 

pomoći OŠ Čakovci kod Vukovara i dvodnevni posjet Gradu Heroju. 

- Marija Fuzul, na prijedlog Velimira Brkića, za organizaciju, u suradnji s OŠ Sukošan, humanitarne akcije 

pomoći OŠ Čakovci kod Vukovara i dvodnevni posjet Gradu Heroju. 

- Antonio Franić, zaljubljeniku u more i ribolov, na prijedlog Ivice Nadinića, za postignuća u športskom 

ribolovu. 

- Davor Dević, na prijedlog Vilsona Devića, za osnivanje i  postignuća ŽNK „Vrčevo“ i popularizaciju 

ženskoga nogometa.  

- Željko Števanja, na prijedlog Vilsona Devića, za osnivanje i  postignuća ŽNK „Vrčevo“ i popularizaciju 

ženskoga nogometa.  

- Mirko Števanja, na prijedlog Željka Števanje, za nesebičan volonterski rad i doprinos društvenom životu 

mjesta Glavica u području nogometa i nogometne infrastrukture (izgradnja tribina). 

- Zdenko Dević, na prijedlog Željka Števanje, za nesebičan volonterski rad i doprinos društvenom životu 

mjesta Glavica u području nogometa i nogometne infrastrukture (izgradnja tribina). 

- Duje Peričić, na prijedlog Ante Martinca, za ostvarene uspjehe u biciklizmu i članstvo u Hrvatskoj 

juniorskoj reprezentaciji kao i uspjehe na natjecanjima računalnih tehničara. 



Prijedlog Ante Martinovića za Zahvalnicu Ljubomiru Paviću nije prihvaćen iz razloga što je predloženi već 

primio istu nagradu 2013. godine. 

Odluka o dodjeli javnih priznanja usvojena je jednoglasno (11 glasova). 

Ad. 7. 

Vijećnik Ante Martinović apelira na rješavanje situacije „kod vrtića u Sukošanu“ naime kako navodi već 

dvadeset dana tamo voda „leži“ na cesti. Vijećnik Ante Martinović ističe da ne zna u čijoj je domeni 

rješavanje te situacije, međutim smatra da se takva situacija ne smije dopustiti.  

Načelnik Ante Martinac ističe da je upoznat sa situacijom, međutim kako je vodovodna cijev pukla tijekom 

turističke sezone da bi se sanirala šteta trebalo je na 1-2 dana zatvoriti vodu na tom području što ne bi bilo 

korektno prema iznajmljivačima koji iznajmljuju objekte na tom području.  

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima do kuda se došlo u svezi Kohezijskih fondova te što se još može 

„povući“ iz Kohezijskih fondova. 

Načelnik ističe da iz Kohezijskih fondova ide „Odvodnja“ i „Širokopojasni internet“.  

Vijećnik Ante Martinović upozorava da se „kod Palaca“ nagnuo zid.  

Načelnik obavještava da je Općina Sukošan prijavila oštećenje Konzervatorskom odjelu, stručnjaci su izašli 

na teren i ustanovili da nema opasnosti od urušavanja međutim ističe da se prema naputku Konzervatorskog 

odjela postavila oznaka kupanja na vlastitu odgovornost.  

Vijećnik Ante Martinović nastavlja te ga zanima da li Općina smije obnavljati ili urediti „Palac“.  

Načelnik ističe da Općina Sukošan ne smije bez odobrenja Ministarstva kulture odnosno Konzervatorskog 

odjela na „Palac“ staviti niti oznaku upozorenja. 

 

 

Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 21,23 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. 


