
 

 

 
ZAPISNIK 

sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 12. studenog 2019. godine, s početkom u 18,00 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, Petra Žitko, Tony Šime Gašparović, Vilson Dević, 

Josip Torbarina. 

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

Dražić. 

 

 

Predsjednik vijeća predlaže slijedeći: 

 

  

D N E V N I   R E D       
                                                                                    

 

1.  Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan, 

2.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Sukošan za 2019. godinu, 

3.  Izmjene i dopune Programa za 2019. godinu, 

4.  Odluka o promjeni granica k.o. Sukošan i k.o. Gorica sa k.o. Galovac, 

5.  Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2020. godini, 

6.  Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima, 

7.  Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, 

8.  Razno. 

 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.  

Ad.1. 

Kako nije bilo primjedbi na zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća predsjednik Općinskog vijeća 

Općine Sukošan predlaže glasanje. 

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez primjedbi jednoglasno. 
Ad.2. 

U uvodnom izlaganju načelnik Općine Sukošan ističe vijećnicima da ispred sebe imaju prijedlog Izmjene i 

dopune Proračuna Općine Sukošan za 2019. godine. Objašnjava da se usklađenje prihoda sa rashodima inače 

radi na kraju tekuće godine, međutim razlog prijevremenih Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sukošan za 

2019. godinu radi se prvenstveno radi planiranja sredstava financiranja izgradnje Dječjeg vrtića Sukošan.  

Nadalje, istaknuo je kako se ove godine očekuju veći Prihodi od poreza i to cca 1.917.000,00 kuna od Poreza 

i prireza na dohodak te cca 880.000,00 kuna od Porez na imovinu. Što se tiče smanjenja prihoda ona se 

odnose na Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 930.000,00 kuna.  

Ističe da su prihodi od Komunalnih doprinosa i naknada „narasli“ za 1.050.000,00 kuna, ali je došlo do 

smanjenja planiranih prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 1.500.000,00 kuna. 

Što se tiče rashoda ističe stavku Djelovanje općinskog vijeća i načelnika gdje je bilo predviđeno 876.000,00 

kuna te je novim planom predviđeno 49.000,00 kuna više. Nadalje, što se tiče Jedinstvenog upravnog odjela 

novim je planom predviđeno 161.200,00 kuna više rashoda te se taj iznos odnosi na plaće za zaposlene 

(sezonci). Kod Školstva novim je planom predviđeno 50.000,00 kuna više, a odnosi se na sufinanciranje 

radnih bilježnica za učenike od 1. – 8. razreda osnovne škole.  

Pod stavkom Kultura novim je planom predviđeno 45.000,00 kuna više te se povećanje odnosi na pomoć 

župama na području Općine Sukošan i KUD-ovima. Što se tiče Športa novim se planom predviđa 20.000,00 

kuna više raspodijeljeno na NK Goricu (seniorska liga) i NK Debeljak (veteranska liga). Što se tiče Donacija 

novim je planom predviđeno povećanje od 30.000,00 kuna te se ono odnosi na donaciju DVD – u.   



Kod stavke Održavanje komunalne infrastrukture načelnik Općine Sukošan Ante Martinac naglašava 

povećanje od 100.000,00 kuna pod stavkom Javna rasvjeta te ističe da su tek prije dva mjeseca počeli dolaziti 

umanjeni računi za javnu rasvjetu pa se ove godine ne očekuje bitno umanjenje gore navedene stavke nego tek 

iduće godine. Navodi povećanje planiranog rashoda pod stavkom Održavanja javnih površina koji se odnose 

na rashode za Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 59.000,00 kuna, rashode za Održavanje 

plaža u iznosu od 404.000,00 kuna i rashode za Održavanje parkova u iznosu od 110.000,00 kuna te 

smanjenje rashoda pod stavkom Znakovi za naziv ulica u iznosu od 40.000,00 kuna. 

Kod stavke Ostale komunalne usluge navodi povećanje rashoda u iznosu 346.000,00 kuna te ističe da je 

razlog tomu više javnih površina za održavanje, veće količine otpada itd.. 

Pod stavkom Razvoj zajednice ističe umanjenje planiranih prihoda za 612.000,00 kuna. 

Pod Projektom izgradnje dječjeg vrtića u Sukošanu naglašava povećanje rashoda u iznosu od 1.900.000,00 

kuna u skladu sa licitiranom cijenom. Kod Projekta uređenja obale povećanje 500.000,00 kuna također u 

skladu sa licitiranom cijenom.  

Planirani rashod za Izgradnju tržnice ostaje isti.  

Nakon detaljnog izlaganja načelnika Općine Sukošan o prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Sukošan za 2019. godinu predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Dražić otvara raspravu. 

Vijećnica Petra Žitko uočava da je kod stavke Razvoj zajednice umanjenje rashoda od cca 612.000 kuna pa je 

zanima razlog tomu. 

Načelnik ističe da se za Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta čekaju dozvole, nije se pristupilo radovima 

Uređenja trga Ruševac i trga Mladeži, a Izgradnja Mediteranskog botaničkog vrta nije realizirana u tekućoj 

godini. Također, navodi da je u ovom dijelu realizirano Uređenje društvenih prostorija u Debeljaku u iznosu 

od cca 318.000,00 kuna i Uređenje dječjih vrtića u Sukošanu i Debeljaku. 

Vijećnika Antu Martinovića zanima da li je projekt Uređenja obale gotov. Načelnik odgovara kako tehnički 

pregled još nije prošao niti je dostavljena okončana situacija iz razloga što je potrebno odraditi asfaltiranje 

nivelete postojeće ceste od trga Ruševca do Sportskog centra na mjestu gdje se „skuplja“ voda na cesti. 

Međutim, naglašava da izvođaču rok za izvođenje radova još uvijek nije istekao. 

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima zbog čega se u Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sukošan za 

2019. godinu nije uzelo u obzir i studente budući su se u obzir uzeli JUO, klubovi i svi drugi. Zanima ga zbog 

čega se nije pokazalo malo empatije i studentima. 

Načelnik ističe da postoji Odluka („Odluka o kriterijima, uvjetima  i postupku dodjele financijske potpore 
učenicima srednjih škola te studentima preddiplomskih i diplomskih  studija“) te je Izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine Sukošan za 2019. godine došlo do povećanje  ukupnog iznosa od planiranih 200.000,00 

kuna na 220.000,00 kuna. Ističe da je do povećanja u iznosu od 20.000,00 kuna došlo zbog porasta broja 

studenata/učenika koji ostvaruju pravo na stipendije temeljem Odluke. Isto tako naglašava da je moguće da se 

sredstva planirana u novim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sukošan za 2019. godinu ne utroše u 

cijelosti jer je uočio da dolazi do otkazivanja „općinske stipendija“ od strane studenata koji ostvaruju pravo na 

stipendije po drugoj osnovi.    

Vijećnik Ante Martinović iznosi podatke koliko susjedne općine izdvajaju za stipendije studenata/učenika. 

Načelnik Ante Martinac ističe da se razmišlja u tom smjeru te da se trenutno Izmjene i dopune Proračuna 

Općine Sukošan za 2019. godinu rade temeljem postojeće Odluke. 

Vijećnik Mojmir Torbarina poziva načelnika da razmišlja dugoročno. Smatra da će akademski građani koji se 

zaposle imati veće prihode i samim time više odvajati u Proračun Općine Sukošan. Ponovno naglašava da se 

trenutnim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sukošan za 2019. godinu riješilo pitanje dva kluba i 

ostalih sudionika Proračuna te bi na isti način trebalo dati podršku i akademskim građanima. Kao izvor 

sredstava za povećanje stipendije poziva načelnika Općine Sukošan da višak sredstava od cca 1.500.000,00 

kuna koji se prenosi u narednu godinu utroši na taj način.  

Načelnik ističe da je višak prihoda namjenski. Također, ističe da će se sljedeće godine izdvajati za dječje 

vrtiće radikalno više sredstava.  

Vijećnik Mojmir Torbarina ističe da se treba težiti smanjenju rashoda kako bi se povećali prihodi koji će se 

kasnije raspodijeliti.  

Načelnik Ante Martinac ističe da se slaže s vijećnikom Mojmirom Torbarinom međutim Izmjene i dopune 

Proračuna Općine Sukošan za 2019. godinu se rade prema važećoj Odluci o kriterijima, uvjetima  i postupku 

dodjele financijske potpore učenicima srednjih škola te studentima preddiplomskih i diplomskih  studija. 



Vijećnica Petra Žitko upozorava na previsoke cijene mjesečnih putnih karti za studente te ističe da studenti 

plaćaju istu cijenu mjesečnih putnih karti (540,00 kuna) kao i radnici. Smatra da sufinanciranje mjesečnih 

putnih karti studentima (50%) ne bi prouzročilo prevelike troškove.  

Vijećnik Marin Keran smatra da su Izmjene i dopune Proračuna Općine Sukošan za 2019. godinu 

„zanimljive“ jer smatra da se ne ide na smanjenje rashoda nego na povećanje.  

Načelnik Ante Martinac ističe da su rashodi u balansu (ravnoteži) sa prihodima. 

Vijećnik Marin Keran nastavlja zanima ga zbog čega se rashodi za rad Upravnog odjela za skoro 10% i 

rashodi Djelovanja općinskog vijeća i načelnika za 52.500,00 kuna u Izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Sukošan za 2019. godinu povećavaju umjesto da se smanjuju.  

Načelnik ističe da se rashodi za rad Upravnog odjela ne povećavaju za 10% jer se povećavaju sa 3.244.000,00 

kuna na 3.405.200,00 kuna što nije 10%. Što se tiče povećanja rashoda Djelovanja općinskog vijeća i 

načelnika ističe da se ovdje nalazi povećanje rashoda za Stipendije – 20.000,00 kuna, Otkup zemljišta –  

10.000,00 kuna, Ostalih usluga – 20.000,00 kuna i  Izrada monografije smanjenje planiranih rashoda za 

30.000,00 kuna. Načelnik ponovno ističe da prihodi i rashodi moraju biti uravnoteženi.      

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima da li je načelnik Ante Martinac spreman pred javnošću braniti tezu kako 

povećanje prihoda prati povećanje rashoda. Načelnik Ante Martinac ističe da to nije teza već je to u skladu sa 

Zakonom o proračunu. Primjerom objašnjava vijećnicima o čemu se radi.  

Nakon kraće rasprave Predsjednik OV Tomislav Dražić poziva vijećnike da se drže rasprave u vezi prijedlog 

Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sukošan za 2019. godinu.  

Vijećnika Marina Kerana zanima zbog čega se za Uređenje pješačkih staza planira utrošiti 2.400.000,00 kuna, 

a za centar mjesta Sukošan (trg Mladeži i Trg Ruševac) po 10.000,00 kuna. 

Načelnik ističe da su za projekte Uređenje pješačkih staza planirana EU sredstva.  

Vijećnik Mojmir Torbarina predlaže da se sredstva za Izgradnju poslovne zone „Baraka“ preraspodjele za 

druge svrhe.  

Vijećnik Ante Martinović ističe da je sramotno što se 30 godina nije uspjelo napraviti ništa po pitanju 

odlaznog autobusnog stajališta „prema gradu“. Smatra da je sramotno da djeca po vremenskim neprilikama 

nemaju nekakvu nadstrešnicu.  

Načelnik se slaže te izjavljuje da se nada da će se iduće godine napraviti nešto po tom pitanju.  

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sukošan za 2019. godinu usvojene su sa osam (8) glasova za, četiri (4) 

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

Ad.3. 

U uvodnom izlaganju načelnik Općine Sukošan Ante Martinac izvještava vijećnike kako su dio promjena iz 

prijedloga Izmjena i dopuna Programa za 2019. godinu mogli uočiti u obrazloženju prijedloga Izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Sukošan za 2019. godinu.  

Ističe da se u prijedlogu Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Sukošan za 2019. godinu kod Izgradnje javne površine nadodaju Uređenje košarkaškog igrališta te 

Uređenje obale u Sukošanu. Što se tiče Izgradnje nerazvrstanih cesta u skladu s Izmjenama i dopunama 

proračuna Općine Sukošan za 2019. godinu ističe kod Izgradnje nogostupa u Debeljaku i Glavici povećanje  

za 30.000,00 kuna, kod Asfaltiranja ulice i izgradnja nogostupa u Gorici (prema DV) povećanje za 

350.000,00 kuna. Također, navodi kod Izgradnje javne rasvjete povećanje za cca 170.000,00 kuna. Kod 

Izgradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom je sveukupno 1.210.000,00 kuna gdje dolazi kako 

navodi do smanjena na 100.000,00 kuna pod stavkom Izgradnja vodovodne mreže novog naselja u Debeljaku 

jer projekt nije još uvijek gotov, kod stavke Proširenje i rekonstrukcija vodovodne mreže u Glavici dolazi do 

povećanja od 350.000,00 kuna.  

Kod Predškolstva i obrazovanja ističe Izgradnju dječjeg vrtića u Gorici u iznosu od 2.160.000,00 kuna  te 

Izgradnju dječjeg vrtića u Sukošanu u iznosu od 11.200.000,00 kuna. Kod stavke Izgradnja reciklažnih 

dvorišta došlo je, kako navodi načelnik Općine Sukošan, do smanjenja na iznos 10.000,00 kuna.  

Načelnik Ante Martinac nastavlja te navodi da je u prijedlogu Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Općine Sukošan došlo do povećanja od 20.000,00 kuna pod stavkom Stipendija i 

školarina, te za 50.000,00 kuna za Sufinanciranje udžbenika.  

Kod prijedloga Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Općine Sukošan u 2019. 

godini načelnik Općine Sukošan navodi povećanja u iznosu od 10.000,00 kuna za NK Debeljak i 20.000,00 

kuna NK Goricu kako je i gore naveo te smanjenje Ostalih rashoda i donacija u iznosu od 10.000,00 kuna.  

Kod prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sukošan u 2019. 

godine načelnik Općine Sukošan navodi povećanje sredstava za Komunalne usluge.  



Vijećnik Marin Keran ističe da on nije protiv pomoći obiteljima, međutim zanima ga kada će vijećnici dobiti 

točnu specifikaciju kako je i kome dodijeljena gore navedena pomoć. Načelnik odgovara da mogu dobiti te 

podatke kad god žele. 

Vijećnik Mojmir Torbarina predlaže osnivanje Povjerenstva za dodjelu sredstava za pomoć obiteljima kako bi 

cijeli proces oko pomoći obiteljima bio transparentan.  

Predsjednik OV Tomislav Dražić ističe da se sredstva za pomoći obiteljima isplaćuju na temelju Rješenja 

Centra za socijalnu skrb.  

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima da li samo oni potrebiti koji imaju Rješenja od CZSS dobivaju sredstva 

iz Pomoći obiteljima.  

Načelnik naglašava da su uvijek i uvijek će potrebiti dobivati jednokratnu novčanu pomoć iz sredstava za 

pomoć obiteljima. Također, naglašava da bi njemu bilo lakše kad bi netko drugi odlučivao o osjetljivim 

pitanjima međutim, to nije moguće.   

Vijećnika Denisa Protića zanima jesu li sredstva za izgradnju Dječjeg vrtića u Sukošanu pristigla. Načelnik 

Općine Sukošan ističe da sredstva još nisu pristigla jer je izvođač tek uveden u posao i nema prve situacije 

izvedenih radova.   

Vijećnik Mojmir Torbarina se obraća Predsjedniku OV Tomislavu Dražiću smatra kako je upoznat koliko 

sredstava iz proračuna Zakonom pripada DVD – u godišnje međutim, uočio je da će se za ove godine za DVD 

Općine Sukošan izdvojiti dodatnih 30.000,00 kuna pa ga zanima da li je to zakonski.  

Načelnik ističe da će Općina Sukošan osigurati 10 % sredstava koje je DVD Općine Sukošan kao nositelj 

Projekta izgradnje i opremanja vatrogasnog doma u naselju Debeljak dužan osigurati.  

Vijećnika Marina Kerana zanima u kojoj je fazi izgradnja nogostupa u naselju Debeljak. Načelnik ističe da je 

nogostup izgrađen.  

Većina vijećnika se uključuje u raspravu. 

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

Izmjene i dopune Programa za 2019. godinu usvojene su sa osam (8) glasova za, tri (3) vijećnik je glasalo 

protiv, dok su dva (2) vijećnik ostala suzdržana. 

Ad.4. 

Predsjednik OV daje riječ načelniku Općine Sukošan kako bi obrazložio vijećnicima o čemu se radi u 

Prijedlogu Odluke o promjeni granica k.o. Sukošan i k.o. Gorica sa k.o. Galovac. Načelnik se zahvaljuje 

Predsjedniku OV te nastavlja navodi da se u gore navedenom prijedlogu Odluke radio o promjeni 

administrativnoj, a ne katastarskoj promjeni granice. Načelnik Općine Sukošan poziva vijećnike da pogledaju 

kartografski prikaz koji je sastavni dio prijedloga Odluke o promjeni granica k.o. Sukošan i k.o. Gorica sa k.o. 

Galovac kako bi bolje razumjeli o čemu se radi.  

Nakon iscrpnog obrazloženja načelnik poziva vijećnike da mu se obrate s pitanjima.  

Vijećnik Mojmir Torbarina postavlja pitanje zamjeniku načelnika Općine Sukošan Filipu Dražiću vijećnika 

zanima kolika je površina Općine Sukošan u kilometrima četvornim (km2) te koliko ovakvom Odlukom 

Općina Sukošan gubi.  

Zamjenik načelnika ističe da je površina Općine Sukošan cca 50 km2 te će ovom Odlukom Općina Sukošan 

izgubiti možda cca 1% svoje površine.  

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima kakve će implikacije Općina Sukošan imati nakon prihvaćanja Odluke, 

odnosno da li će uopće imati ikakve implikacije.  

Zamjenik načelnika odgovara da neće imati.  

Načelnik ističe da se na području koje je predmet promjene radi ili o zemljištu u vlasništvu RH ili u vlasništvu 

mještana Općine Galovac.  

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima postoji li ovakva situacija u praksi, da li je potrebno mijenjati određenu 

dokumentaciju nakon Odluke te tko snosi troškove. Načelnik ističe da je jako puno ovakvih situacija u praksi, 

nije potrebna promjena dokumentacije, a troškove izradu predmetnog elaborata snosit će Općina Galovac.  

Odluka o promjeni granica k.o. Sukošan i k.o. Gorica sa k.o. Galovac usvojena je sa dvanaest (12) glasova za 

dok je jedan(1) vijećnik ostao suzdržan. 

Ad.5. 

Objašnjavajući prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2020. godini 

načelnik Općine Sukošan ističe da će se sljedeće godine izvođenje građevinskih radova privremeno zabraniti  

od 15. lipnja – 07. rujna 2020. godine. Također, načelnik objašnjava da je ovo Odluka koja se mora donijeti 

do kraja tekuće godine za narednu godinu, a uz konzultaciju i mišljenje TZ Općine Sukošan.  



Načelnik navodi da je u čl. 6 naznačeno da se radovi koji ne proizvode buku mogu raditi i u vrijeme 

privremene zabrane izvođenja građevinskih radova.    

Vijećnik Mojmir Torbarina uočava da je u Odluci o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 

2020. godini naznačeno da MO odlučuje o tome hoće li se odobriti izvođenje pojedinih radova u razdoblju 

zabrane radova međutim, vijećnik Mojmir Torbarina smatra da MO ne može po Zakonu donijeti takvu Odluku 

MO može predložiti / sugerirati i dati Odluku na odlučivanje OV s time da je načelnik prethodno verificira. 

Smatra da je to algoritam za rješenje problema.  

Vijećnik Mojmir Torbarina smatra da se u gore navedenoj Odluci čl. 4. mora preformulirati rečenica u kojoj 

se daju ovlasti MO. 

Vijećnica Petra Žitko predlaže da se datum 15. lipnja promjeni u datum 01. lipnja  te kao primjer navodi 

susjedne općine.  

Načelnik ističe da se ove godine datum privremene zabrane izvođenja radova prolongirao sa 01. rujna na 07. 

rujna.   

U raspravu se uključuje većina vijećnika.  

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

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2020. godini usvojena je sa dvanaest (12) 

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

Ad.6. 

Načelnik objašnjava vijećnicima da će se Odlukom o izmjenama Odluke o lokalnim porezima izmijeniti 

nadležnost nad obračunom Poreza na kuće za odmor. Obračun Poreza na kuće za odmor neće više biti u 

nadležnosti ispostave Porezne uprave već u nadležnosti JUO Općine Sukošan. 

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima usvojena je jednoglasno. 

Ad. 7. 

U uvodnom izlaganju načelnik Općine Sukošan Ante Martinac izvještava vijećnike da se Odlukom o 

imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda predlaže imenovanje članova 

Povjerenstva i to: 

1. Filip Dražić – predsjednik,  

2. Ante Ikić – član, 

3. Tony Šime Gašparović – član. 

Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda usvojena je 

jednoglasno. 

Ad. 8. 

Vijećnicu Petru Žitko zanima do kada će trajati radovi na izgradnji DV u Sukošanu. Načelnik odgovara da se 

vrtić mora završiti u roku od godine dana.  

Vijećnicu Petru Žitko zanima što će biti sa „starim“ vrtićom. Načelnik iznosi da smatra da će kroz naredne 

godine biti potrebe za dva dječja vrtića u Sukošanu.  

Vijećnik Denis Protić postavlja pitanje načelniku Općine Sukošan zanima ga koliko je sredstava predviđeno u 

Proračunu za realizaciju „Botaničkog vrta“.  

Načelnik odgovara da je predviđeno 120.000,00 kuna. Vijećnik Denis Protić smatra da je to nedovoljan iznos  

kako bi se Projekt izgradnje Mediteranskog botaničkog vrta kvalitetno realizirao. Objašnjava prisutnima 

proces izgradnje Mediteranskog botaničkog vrta.   

Vijećnika Marina Kerana zanima ima li načelnik nekakvih saznanja u svezi PTT odmarališta. Načelnik ističe 

da za sad nema osim što je saznao da se odmaralište čisti. 

Vijećnik Mojmir Torbarina postavlja pitanje Predsjedniku OV Tomislavu Dražiću zanima ga da li se 

razmišljalo o kongresnom centru. 

Predsjednik OV Tomislav Dražić ističe da se najprije trebaju izgraditi hoteli da bi se moglo pričati o 

kongresnom centru.  

Vijećnik Marin Keran se slaže sa Predsjednikom OV smatra da se o cjelogodišnjem turizmu ne može pričati 

bez „pravog hotela“.   

Vijećnik Denis Protić ističe da ukoliko se ne spoji poljoprivreda s turizmom ne vidi način napretka.  

Većina vijećnika se uključuje u raspravu te dolaze do zaključka da se treba „okrenuti“ agroturizmu. 

Vijećnika Denisa Protića zanima ima li Općina Sukošan zemljišta. 

Načelnik ističe da će kad bude gotov Plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koji Županija treba 

usvojiti Općina Sukošan za sva poljoprivredna zemljišta donijeti Program mjera i dati na zakup po 

simboličnim cijenama.  



Vijećnika Marina Kerana zanima je li se odustalo od golf terena u „Gaju“. Načelnik ističe da se nije odustalo 

od golf igrališta međutim, „Županijski plan“ mora to izmijeniti jer je on plan višeg reda.  

Vijećnika Antu Martinovića zanima da li će se kod izgradnje novog dječjeg vrtića riješiti još jedan pristupni 

put prema školi i vrtiću. Nadalje, upozorava na prometni kaos koji se dogodi u trenutku kad roditelji dođu po 

djecu autima u školu.  

Načelnik ističe da se radi na rješavanju pristupnih puteva.  

Vijećnik Marin Keran skreće pozornost na rupu u cesti „kod vrtića“. Načelnik odgovara da će se rupe na cesti 

po mjestu sanirati.  

  

 

 

Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 19,42 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. 


