
  
ZAPISNIK 

sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 05. prosinca 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, Mojmir Torbarina, Marin Keran, Petra Žitko, Tony Šime Gašparović, Vilson Dević, Josip 

Torbarina. 

ODSUTNI: Denis Protić.  

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 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan, 

2.  Donošenje Proračuna Općine Sukošan za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. 

godinu, 

3.  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan za 2020. godinu, 

4.  Donošenje Programa Općine Sukošan za 2020. godinu:  

 Program izgradnje komunalne infrastrukture, 

 Program održavanja komunalne infrastrukture,  

 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi,  

 Program javnih potreba u športu,  

 Program javnih potreba u kulturi, 

5.  Donošenje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe i naknade za ozakonjenje zgrada, 

6.  Odluka o lokalnim porezima Općine Sukošan, 

7.  Razno. 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.  

Ad.1. 

Kako nije bilo primjedbi na zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća predsjednik Općinskog vijeća 

Općine Sukošan predlaže glasanje. 

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez primjedbi jednoglasno. 
Ad.2. 

Predsjednik OV riječ daje načelniku Općine Sukošan. Načelnik Općine Sukošan pozdravlja sve prisute.  

U uvodnom izlaganju ističe vijećnicima da ispred sebe imaju prijedlog Proračuna Općine Sukošan za 2020. 

godine i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu.  Objašnjava da se u 2020. godini očekuju prihodi od 

37.306.580,00 kuna te se to odnosi na povećanje prihoda iz EU sredstava umjesto planiranih 11.370.405,00 

kuna planira se povećanje prihoda iz EU sredstava na 12.170.405,00 kuna. Također, ističe povećanje prihoda 

od Kapitalnih pomoći gdje se sa planiranih 650.000,00 planira povećanje prihoda na 850.000,00 kuna. Iznosi 

da je to razlika od 1.000.000,00 kuna u odnosu na prvotni prijedlog Proračuna koji su vijećnici dobili u 

zakonskom roku do 15. studenog. Ističe da se za gore navedeni iznos od 1.000.000,00 kuna otvara nova 

Kapitalna pozicija 24206 – Izgradnja zgrade društvene namjene u Gorici u rashodima dok se  prihod planira 

ostvariti iz prihoda planiranih sredstava iz EU fondova i Kapitalnih pomoći kako je i naveo u prethodnim 

obrazloženjima. 

Nadalje, istaknuo je kako se ove godine očekuje glavnina prihoda od Prihodi od poreza cca 11.152.000,00 

kuna ističe da se taj prihod sastoji od Poreza i prireza na dohodak u planiranom iznosu od cca 7.252.000,00 

kuna te od Porez na imovinu cca 3.595.000,00 kuna.  

Od Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg Proračuna planiraju se prihodi u iznosu od cca 14.548.000,00 

kuna gdje se najveći prihodi planiraju od Pomoći temeljem prijenosa EU sred. u iznosu od 12.170.405,00 

kuna. Od Prihoda od imovine planirano je cca 1.311.000,00 kuna  prihoda te se on u najvećem dijelu odnosi 

na naknade od koncesija na pomorskom dobru i naknade za zakup i iznajmljivanje imovine. 



Kod Komunalnih doprinosa i naknade ukupno je predviđeno 3.820.000,00 kuna prihoda od toga je prihod o 

komunalnih doprinosa predviđen u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a prihod od komunalne naknade 820.000,00 

kuna. Prihod od prodaje zemljišta je predviđen u iznosu od cca 2.300.000,00 kuna.  

Također, navodi Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.000.000,00 kuna.  

Sve gore navedeno u konačnici daje planirani prihod za 2020. godinu u iznosu od 37.306.580,00 kuna kako 

navodi načelnik Općine Sukošan Ante Martinac. 

Što se tiče rashoda načelnik navodi da su rashodi u razini prošle godine što se tiče redovnog poslovanja.  

Kod Djelovanje općinskog vijeća i načelnika jedino povećanje rashoda je rashod za stipendije i školarine 

budući se u narednoj godini planira povećanje. Nadalje, kod Financijskog rashoda odjela planira se rashod u 

iznosu od 1.078.000,00 kuna što je više nego prošle godine, a odnosi se na kamate zaprimljenih zajmova i 

otplatu glavnice zaprimljenih zajmova zbog kapitalnih investicija u iznosu od cca 900.000,00 kuna kako 

navodi načelnik Ante Martinac.  

Što se tiče stavke Obrazovanja, kulture i športa planirano je malo povećanje rashoda za 2020. godinu, 

sufinanciranje udžbenika sa ostalim popratnim materijalom ostaje isti dok se kod sufinanciranja prijevoza 

učenika i studenata planira malo povećanje od 50.000,00 kuna, a odnosi se na sufinanciranje mjesečne putne 

karte studenata koji redovno studiraju na Sveučilištu u Zadru i Biogradu na Moru.  

Kod stavke Donacije dolazi do povećanja planiranih rashoda za 2020. godinu načelnik ističe da se povećanje 

rashoda najvećim dijelom odnosi na DVD približno 200.000,00 kuna više nego proteklih godina. Naime, 

DVD kao nositelj projekta Izgradnje i opremanja zajedničkog Vatrogasnog doma i spremišta u naselju 

Debeljak treba osigurati cca 600.000,00 kuna. Međutim, kako navodi načelnik Općine Sukošan još nije 

odlučeno hoće li se iznos sufinanciranja isplatiti jednokratno ili višekratno kroz naredne godine.  

Kod Ostalih komunalnih usluga načelnik navodi malo povećanje rashoda koje se odnosi na redovno 

održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina. Nadalje, načelnik navodi da su za Projektnu dokumentaciju 

je predviđeni rashodi u iznosu od 990.000,00 kuna, za Prostorni plan 350.000,00 kuna, za Ulaganje u 

građevinske objekte cca 4.900.000,00 kuna. Kod stavke Ulaganja u građevinske objekte načelnik najviše 

ističe Izgradnju sportske građevine u Debeljaku gdje je pripremljen projekt kroz Lokalnu akcijsku grupu 

(LAG LAURA) te se kroz naredno razdoblje očekuje odobrenje i sufinanciranje iz EU fondova. Također, 

navodi Izgradnju vidikovaca u 100% financiranju iz sredstava EU fondova te ističe da su dobili poziv za 

potpisivanje Ugovora te će se ugovori potpisati 19.12.2019. godine. Nadalje, navodi nabavu mehanizacije za 

komunalno poduzeće koje će se također sufinancirati iz sredstava EU fondova u 50% iznosu te je ta odluka 

također pred odobrenjem. 

Kod Izgradnje dječjeg vrtića u Sukošanu načelnik navodi planirane rashode u iznosu od 11.200.000,00 kuna.  

Kod Izgradnje infrastrukture u Debeljaku planirani su rashodi u iznosu od 1.000.000,00 kuna.  

Rashodi za Uređenje obale u Sukošanu 500.000,00 kuna. 

Za Izgradnju zgrade društvene namjene u Gorici planiraju se rashodi u iznosu od 1.000.000,00 kuna  te se za 

taj kapitalni projekt otvara nova pozicija u Proračunu Općine Sukošan.  

Nakon iscrpnog obrazlaganja načelnika Općine Sukošan Ante Martinca predsjednik OV Tomislav Dražić daje 

riječ vijećnicima OV.  

Vijećnik Marin Keran je uočio da se prilikom sastavljanja Proračuna Općine Sukošan za 2020. godinu uzelo u 

obzir učestalo predlaganje vijećnika, iako nisu bili u pisanom obliku, za povećanjem stipendije, prijevoz 

studenata itd. Međutim, žalosti ga što se i ovom Proračunu ostaje bez sredstava za uređenje središnjih trgova, 

a to su trg Ruševac i trg Gornja vrata. Nadalje, smatra da se „kaska“ sa planom uređenja obale u Sukošanu, 

odnosno šetnice. Vijećnik Marin Keran smatra da je načelnik imao dobre namjere no ističe da  u  konačnici 

neće moći podržati ovakav Proračun jer smatra da je mjesto Sukošan ostalo „zakinuto“ što se tiče projekata. 

Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac ističe kako sugestije koje se odnose na studente – povećanja 

stipendija i prijevoza, nije prihvaćeno na prijedlog vijećnika već na prijedlog članova unutar Odbora HDZ – a 

ističe kako se o tome raspravljalo godinu dana te su došli do zaključka kako je povećanje potrebno, međutim 

čekao se prijedlog Proračuna za 2020. godinu. Nadalje, što se tiče uređenja trga Ruševac i trga Gornja vrata 

ističe da sredstva za njihovo uređenje nisu uvrštena u Proračun Općine Sukošan za 2020. godinu jer projekt 

Uređenja dijela obale u Sukošanu neće biti gotov do početka iduće turističke sezone. Na izjavu vijećnika 

Marina Kerana kako je mjesto Sukošan u Proračunu Općine Sukošan za 2020. godinu ostao „zakinut“ 

načelnik odgovara kako mjesto Sukošan nije proračunski vidljivo, međutim pred izdavanjem je građevinska 

dozvola za uređenje dijela obale od Rive do Keranovog mula u iznosu od cca 7.000.000,00 kuna bez PDV – a 

koje se financira putem Županijske lučke uprave, odnosno nadležnog Ministarstva mora, prometa i 

infrastrukture. Načelnik Ante Martinac navodi, kako bi bolje objasnio vijećnicima o čemu se radi, kako ni 



projekt Izgradnje DVD koji je izvanproračunska investicija nije vidljiv u Proračunu Općine Sukošan za 2020. 

godinu, no projekt izgradnje je započeo. 

Nadalje, ističe kako ni projekt PRŠI nije vidljiv u Proračunu Općine Sukošan za 2020. godinu, ali će biti 

vidljiv nakon odabira. Što se tiče Uređenja obalnog pojasa usvojen je UPU dijela obalnog pojasa od Tustice 

do Solina.  

Vijećnik Ante Martinović referira se na prethodnu sjednicu OV na kojoj je negodovao na nepostojanje 

autobusne stanice na trgu Mladeži ističe kako je uočio da su sredstva za uređenje trga Mladeži u iznosu od 

30.000,00 kuna te smatra da je to nedostatan iznos kako bi se investicija autobusne stanice realizirala. 

Načelnik ističe da ukoliko ima volje za napraviti nadstrešnicu (autobusnu stanicu) da će se naći i sredstva kroz 

redovno održavanje nerazvrstanih cesta.  

Nadalje, vijećnika Antu Martinovića zanima da li postoji mogućnost uređenja samoga trga Mladeži 

(spomenik). Načelnik ističe da spomenik nije zakonom zaštićen te ističe da se nikad nije bilo političke volje 

kako bi se uredio trg Mladeži. 

Vijećnik Tony Šime Gašparović se slaže s vijećnikom Antom Martinovićem također smatra da je nužno 

potrebna autobusna stanica.  

Predsjednik OV Tomislav Dražić ističe kako će se nadstrešnica napraviti. 

Načelnik ističe kako će već idući dan dati naputak da se napravi prometno rješenje u skladu sa prostorom i 

uvjetima Hrvatskih cesta.  

Vijećnik Marin Keran smatra da se spomen ploče nakon uređenja devastiranog spomenika na trga Mladeži 

trebaju, ako ih se neće vratiti na trg Mladeži, trebaju staviti na za to prigodno mjesto jer kako kaže vijećnik 

Marin Keran to su bili mještani Sukošana. Načelnik ističe da nema saznanja gdje su spomen ploče.  

Vijećnik Ante Martinović smatra kako se onda treba izraditi nova / zamjenska spomen ploča na kojoj će stajati 

posveta svima koji su dali život za obranu Sukošana.  

Vijećnika Antu Martinovića zanima ima li kakvih novosti što se tiče kanalizacije. Načelnik ističe da se u 

ovom dijelu Proračuna Općine Sukošan za 2020. godinu ne vidi prihod/rashod Odvodnje iz razloga što je to 

proračunski rashod/prihod Odvodnje Bibinje – Sukošan d.o.o. te će on u Proračunu Općine Sukošan biti 

vidljiv onog trenutka kad Jaspers izvrši provjeru novelacije studije i kad se točno utvrdi iznos koji će Općina 

Sukošan sufinancirati. Ističe kako sufinanciranje odvodnje neće biti problem jer postoji dio zemljišta u Tustici 

te se iz tog dijela može osigurati izvor sufinanciranja bez dodatnog zaduženja Općine Sukošan. Međutim, 

kako ističe o tom dijelu će se moći raspravljati kad cijela stvar bude gotova te se sazna koliki je udio u 

sufinanciranju Općine Sukošan, koliki je udio u sufinanciranju Općine Bibinje, a koliki dio će financirati EU.  

Vijećnik Marin Keran smatra kako tema kanalizacije zaslužuje tematsku sjednicu OV jer je kako navodi, ovo 

3. ili 4. godina kako se ništa konkretno nije napravilo. Smatra da je alarmantno stanje što se tiče kanalizacije.   

Predsjednik OV Tomislav Držić podsjeća vijećnike na probleme koji su se dogodili s Gradom no unatoč 

svemu nada se kako će se sve do kraja godine riješiti i krenuti, kako navodi, u smjeru koji svi prisutni žele.  

Vijećnik Marin Keran upozorava na dio od trga Ruševac do sportskog centra koji, kako navodi, „pliva“.  

Načelnik ističe da je rješavanje tog dijela u sklopu projekta Uređenja obale u Sukošanu koji još uvijek nije do 

kraja završen.  

Vijećnik Mojmir Torbarina smatra kako je načelnik Općine Sukošan pogrešno konstatirao kako je Odbor 

HDZ – a zaslužan za povećanje stipendija smatra da je to potencirano od strane opozicije vezano uz 

diferencirane katedre. Smatra da je to doprinos svih koji su povećanje stipendija podržali te ističe da načelnik 

ne može imputirati vijećniku Marinu Keranu kako on nije zaslužan za povećanje stipendija. Nadalje, smatra 

kako načelnik treba biti transparentan po tom pitanju odnosno, ističe kako je opozicija predlagala poziciji 

povećanje naknade.  

Vijećnik Mojmir Torbarina ističe kako će pri osvrtu na prijedlog Proračuna Općine Sukošan za 2020. godinu 

krenuti od pozitivnih dijelova. Smatra kako je prijedlog Proračuna Općine Sukošan za 2020. godinu kao i 

prethodnih godina transparentan (objavljen na službenim stranicama) te pohvaljuje izvršnu vlast. Također, 

pohvaljuje izvršnu vlast posebno načelnika Antu Martinca te naglašava kako je obavio izvrstan posao pri 

apliciranju na PRŠI (Projekt razvoja i izgradnje širokopojasne infrastrukture). Međutim, uz pohvale ističe 

kako takav projekt donosi i određene obveze naime trebaju se osigurati sredstva kako bi se ta 

infrastruktura izgradila. Također, vijećnik Mojmir Torbarina ističe kako smatra da mještani Općine 

Sukošan ne vide nekakvu „priliku“ osim u vrtiću. Do prije godinu dana nije se bilo čime pohvaliti, ali 

vijećnik Mojmir Torbarina ističe kako se napokon krenulo.  



Nadalje, vijećnik Mojmir Torbarina smatra da je Proračun Općine Sukošan za 2020. godinu prenapuhan 

u odnosu na proračun okolnih mjesta. Smatra da će većina žitelja Općine Sukošan biti nezadovoljna jer je 

indeks realizacije Proračuna u 2019. godini ispod 90% što znači da se slabo planira te da se ne upravlja 

dobro sa financijama. Vijećnik Mojmir Torbarina ističe kako bi volio da čimbenici koji utječu na izvršnu 

vlast (stranačka disciplina, autonomnost korisnika proračuna) budu što manje involvirani u predstavničko 

tijelo. Smatra kako bi stranačka disciplina trebala biti što manja iz razloga što svi vijećnici imaju pravo 

odrediti smjer u kojem će ići Općina Sukošan. Smatra da se puno stvari može promijeniti, međutim ističe 

kako oni kao opozicija ne mogu utjecati na to. Nadalje, vijećnik Mojmir Torbarina ističe kako nije 

zadovoljan što još uvijek nema kanalizacije, što se još uvijek izdvaja artificijelna brojka za Poslovnu 

zonu u Debeljaku 100.000,00 kuna te smatra da je to zavaravanje budući se iznos za Poslovnu zonu u 

Debeljaku neće utrošiti u 2020. godini pa će se taj iznos prenamijeniti za nešto drugo. Ističe kako bi htio 

da Proračun bude realan te da indeks realizacije Proračuna bude 98%. 

Vijećnica Petra Žitko navodi kako ne želi ulaziti u polemike tko je predlagao povećanje stipendija jer je i 

ona među prvima predlagala povećanje.  

Pozdravlja početak izgradnje Dječjeg vrtića u Sukošanu, uređenje obale.  

Nadalje, iznosi prijedlog da se razmisli o izgradnji staračkog doma za koji smatra da je nužno potreban. 

Vijećnica Petra Žitko nastavlja te iznosi još jedan prijedlog, a to je da se u škole uvedu jedan ili dva 

besplatna sporta te smatra da bi se time moglo privući što je više moguće djece na sportske aktivnosti.   

Vijećnik Vilson Dević referirajući se na izjavu vijećnika Mojmira Torbarine o stranačkoj disciplini želi 

istaknuti kako vijećnike nitko ne steže te kako je većina vijećnika prvi puta u sazivu OV. Međutim, isto 

tako ističe vijećniku Mojmiru Torbarini kako je on cca 10 godina u sazivu OV.  

Vijećnik Mojmir Torbarina ističe kako nije htio reći da vijećnici nisu korektni i čestiti ljudi već je htio 

reći da se na pojedinim projektima ne bi trebalo gledati stranačku liniju nego boljitak mještana Općine 

Sukošan. Vijećnik Mojmir Torbarina smatra da su mještani Sukošana podređeni u odnosu na ostala 

mjesta ističe kako pozicija kreira strateški razvoj Općine Sukošan. 

Nakon kraće rasprave predsjednik OV Tomislav Dražić poziva vijećnike da se drže rasprave koja se 

odnosi na Proračun Općine Sukošan za 2020. godinu.   

Vijećnik Marin Keran ističe kako se slaže s vijećnikom Mojmirom Torbarinom te je to na tragu njegovog 

uvodnog izlaganja obrazloženja Proračuna Općine Sukošan za 2020. godinu. Vijećnik Marin Keran 

smatra kako je mjesto Sukošan zanemareno s obzirom koliko se proporcionalno „puni“ proračun od 

poslovnih subjekata itd. smatra kako bi Sukošan trebao biti više izložen projektima.  

Načelnik obavještava vijećnike da stranka nije dužna izvještavati OV o zaključcima koji se donose na 

stranačkim sastancima.  

Vijećnik Mojmir Torbarina zamjera što se vijećnike nije zvalo na otvorenje Dječjeg vrtića u Gorici iako 

je on kako navodi „sto puta na sto sjednica predlagao da se otvori Dječji vrtić u Gorici“. 

Vijećnik Mojmir Torbarina zamjera predsjedniku OV Tomislavu Držića jer ga kako tvrdi ne štiti od 

drugih vijećnika. Smatra kako ima pravo reći svoje mišljenje ukoliko je ono pozitivno, ali i ukoliko je 

ono negativno. Isto tako ističe kako je on sa vijećnicom Stipanom Banić pisao amandman sa zahtjevom 

da se svaka sjednica OV snima i na tome joj zahvaljuje. Navodi kako se  ova, ali i sve prethodne sjednice 

OV vijeća mogu preslušati te će se utvrditi kako on nije imao namjeru nikoga uvrijediti nego je rekao 

kako stranka na vlasti kreira strategiju razvoja Općine Sukošan.  

Vijećnica Stipana Banić se osvrće na konstatacije vijećnika kako je mjesto Sukošan zakinuto u pogledu 

projekata smatra da tome nije tako. Osjeća se pozvanom istaknuti kako je mjesto Gorica nakon dugog 

niza godina dobila svoj dječji vrtić zbog čega je presretna te ističe kako nema smisla raspravljati o tome 

tko je za to zaslužan. Isto tako naglašava da je mjesto Gorica dobilo dječji vrtić dugi niz godina nakon 

mjesta Sukošan. Objašnjava kako na svim sjednicama OV vijeća Općine Sukošan strpljivo sluša o 

Uređenju obale, Uređenju rive i drugim projektima vezanim za mjesto Sukošan koje uvijek zdušno 

podržava isto kao što podržava prijedlog izgradnje staračkog doma vijećnice Petre Žitko. 

Vijećnik Mojmir Torbarina smatra kako je potrebno imati dva cilja ekonomski i socijalni koji su kako 

navodi izjednačeni, no navodi kako bi ekonomski trebao nadjačati socijalni.  Ističe kako udruge, klubovi i 

drugi korisnici Proračuna ne dostavljaju izvješća kolika je realizacija u odnosu na prijedlog te vijećnici 

nemaju nikakvu informaciju u tom pogledu.  



Predsjednik vijeća prekida vijećnika Mojmira Torbarinu kako bi mu objasnio da će u 6. mjesecu kod 

realizacije Proračuna biti vidljivo koliko su korisnici Proračuna potrošili sredstava koja su im dodijeljena. 

Vijećnik Mojmir Torbarina naglašava kako OV nije dobilo ni jedno izvješće od udruga, klubova i drugih 

korisnika Proračuna smatra kako vijećnici imaju pravo na takvu informaciju.   
Proračun Općine Sukošan za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu usvojene su sa 

osam (8) glasova za, jedan (1) vijećnik je glasao protiv, dok su tri(3) vijećnika ostala suzdržana. 

Ad.3. 

Kako nije bilo primjedbi na prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan za 2020. godinu 

predsjednik Općinskog vijeća Općine Sukošan predlaže glasanje. 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan za 2020. godinu usvojena je sa osam (8) glasova za, jedan 

(1) vijećnik je glasao protiv, dok su tri (3) vijećnika ostala suzdržana. 

Ad.4. 

Načelnik Općine Sukošan u uvodnom izlaganju navodi Programe Općine Sukošan za 2020. godinu.  

Sredstva za financiranje Programa građenja objekata uređenja komunalne infrastrukture planirana su 

Proračunu Općine Sukošan za 2020. godinu u iznosu od 20.310.450,00 kuna te se povećanje od 1.000.000,00 

kuna u odnosu na prijedlog koji su vijećnici dobili odnosi na Izgradnju zgrade društvene namjene u 

Gorici.  Što se tiče ostalih Programa načelnik Općine Sukošan ističe kako su oni kvalitetno prezentirani u već 

donesenom Proračunu Općine Sukošan za 2020. godinu.  

Vijećnik Mojmir Torbarina ističe kako vijećnici donose odluku o tome koliko sredstava iz Proračuna dobivaju 

nogometni klubovi, ali nemaju saznanja koliko je koji korisnik utrošio tih sredstava što je kako navodi 

definirano Odlukom.  

Načelnik ističe kako će nogometni klubovi dostaviti izvješća.  

Vijećnika Šime Dijana zanima može li se s obzirom na sredstva koja dobiva NK Zlatna luka mali dio 

sredstava odvojiti na organizaciju ljetnog turnira. Načelnik se slaže s prijedlogom vijećnika Šime Dijana no 

smatra da se ljetni turnir može organizirati kroz sponzorstva.  

Vijećnik Ante Martinović podsjeća da je on prije tri godine predlagao da se uvede klubovima godišnja obveza 

organiziranja nekakvog sportskog događaja.   

Vijećnik Mojmir Torbarina iznosi kako bi svi klubovi trebali dobivati sredstva na osnovu sastavljenih 

Programa. Također, iznosi prijedlog da se osnuje sportsko društvo na nivou Općine Sukošan gdje bi netko bio 

postavljen za upravljanje istim.  

Predsjednik OV Tomislav Dražić ističe kako se radi na tom tragu, međutim kako nema konkretnih informacija 

u svezi tog procesa ne žele ni on ni načelnik iznositi polovične informacije o tome na sjednici OV.  

Većina vijećnika se uključuje u raspravu.  

Kako nije bilo daljnjih pitanja po Programima Općine Sukošan predsjednik OV Tomislav Dražić poziva 

vijećnike na glasanje.  

Programi Općine Sukošan za 2020. godinu usvojeni su sa deset (10) glasova, jedan (1) je vijećnik glasao 

protiv dok je jedan(1) vijećnik ostao suzdržan. 

Ad.5. 

Načelnik Općine Sukošan objašnjava vijećnicima kako se planirana sredstva iz boravišnih pristojba 

namjeravaju, prema Programu utroška sredstava boravišne pristojbe za 2020. godine, utrošiti za nastavak 

obnove smeđe signalizacije, postavljanje svjetleće table dobrodošlice, ljetne manifestacije i uređenje 

odmorišta na trim stazama.  

Kako nitko nije imao pitanja po Programu utroška sredstava boravišne pristojbe predsjednik OV Tomislav 

Dražić poziva vijećnik na glasanje. 

Program utroška sredstava boravišne pristojbe usvojen je sa jedanaest (11) glasova za dok je jedan(1) 

vijećnik ostao suzdržan. 

Nadalje, prema Programu utroška sredstava naknade za ozakonjenje zgrada za 2020. godinu planira se prihod 

od 15.000,00 kuna te se taj iznos planira utrošiti za izradu projektne dokumentacije, reciklažna dvorišta.  

Vijećnika Antu Martinovića zanima koliko još ima nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Sukošan te koliko 

se sve skupa uprihodilo sredstava od početka legalizacije do danas.  

Načelnik ističe kako nije zatražio od Zadarske županije izvješće koliko je još ostalo nelegaliziranih objekata.  

Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje zgrada usvojen je jednoglasno 

 

 



Ad.6. 

Načelnik Općine Sukošan ističe kako se Odluka o lokalnim porezima Općine Sukošan donosi prema uputi 

Ministarstva financija u kojoj se traži izmjena odluke o lokalnim porezima jer se u istoj osim stope poreza ne 

smije navoditi tko su porezni obveznici, što čini poreznu osnovicu, koji je način plaćanja i obračuna lokalnih 

poreza te tko je oslobođen plaćanja lokalnih poreza budući je isto u skladu ili suprotnosti s odredbama Zakona 

o lokalnim porezima.  

Odluke o lokalnim porezima Općine Sukošan usvojena je jednoglasno. 

Ad. 7. 

Vijećnicu Petru Žitko zanima da li se ikada sastalo Povjerenstvo za praćenje stanja sudskih sporova vezanih 

za slučaj gđe. Tanje Meštrov.  

Načelnik Općine Sukošan ističe kako se Povjerenstvo sastalo, međutim nije se sastalo sa „drugom stranom“ iz 

razloga što je odvjetnica koja je zastupala Općinu Sukošan otkazala suradnju te je potrebno da se novo 

odvjetničko društvo „upozna“ s novim predmetima.  

Vijećnica Petra Žitko nastavlja zanima je da li se išta napravilo u predmetu gđe. Rajke Franolić po pitanju 

zamjene zemljišta u svrhu sređivanja putova u Makarskoj.  

Načelnik Ante Martinac ističe kako je u skladu sa Zakonom o cestama napravljen elaborat koji je proveden na 

katastru te se čeka provedba predmeta u zemljišnim knjigama. Nadalje, načelnik ističe da je gđa. Rajka 

Franolić u međuvremenu pokrenula spor te je održana prva rasprava.  

Vijećnicu Petru Žitko zanima hoće li biti zamjene zemljišta Općine Sukošan s gđom. Rajkom Franolić. 

Načelnik ističe kako to nije moguće jer bi se time oštetila Općina Sukošan.  

Vijećnicu Petru Žitko zanima da li je moguće „cestu prema Tustici“ barem malo osvijetliti. Načelnik odgovara 

kako treba vidjeti sa Hrvatskim cestama je li to moguće.  

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima koliki je prihod po stanovniku Općine Sukošan te koliko on odstupa od 

prosjeka općina u Hrvatskoj.   

Načelnik Ante Martinac navodi kako u ovom trenutku ne zna o kojem se točno iznosu radi.  

Vijećnik Mojmir Torbarina još jedan put iznosi pohvale za transparentnost. Nadalje, zanima ga kada će se 

napraviti šetnica/trotoar s „donje strane“ ceste. Načelnik ističe kako je u projektiranju rekonstrukcija cijele 

državne ceste te je ugovoreno projektiranje s tvrtkom Konus d.o.o. iz Zadra. Ovim projektom planira se 

nogostup s obje strane ceste sa odvodnjom od ulaza u Bibinje kod Špara do ulice Devića – Harambaše.  

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima nekakav razuman rok do kada bi se to trebalo realizirati.  

Načelnik Ante Martinac ističe kako bi projektiranje trebalo biti gotovo kroz tri mjeseca te se natječaj za odabir 

izvođača radova očekuje do kraja godine. 

Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima kad će se asfaltirati cesta kako navodi kod Bože Labusa. Načelnik Ante 

Martinac ističe kako je ta cesta betonirana i u dobrom je stanju.  

Vijećnik Ante Martinović ističe kako se posljednjih godina u obnovu škole nisu ulagala značajna sredstva te 

ga zanima da li postoji mogućnost ili neke naznake da bi se mogla povući sredstva iz EU za njenu obnovu.   

Načelnik ističe kako je to pitanje za osnivača Općina Sukošan nije nadležna (Zadarska županija), međutim 

naglašava kako se razvoj situacije prati. Iznosi kako ima saznanja da se radi glavni projekt za proširenje škole 

prema idejnom projektu te bi se uskoro trebala zatražiti građevinska dozvola s ciljem odvijanja nastave u 

jednoj smjeni.  

Vijećnik Marin Keran čita zapisnik sa prethodne sjednice OV te se osvrće na dio u kojem je pitao načelnika 

kad će se sanirati „rupe“ kod DV u Sukošan. Načelnik prihvaća primjedbu vijećnika Marina Kerana te navodi 

da će kontaktirati Vodovod u svezi tog pitanja.  

Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje zašto se vijećnike OV nije zvalo na svečano otvorenje Dječjeg vrtića u 

Gorici.  

Načelnik prihvaća kritiku te objašnjava kako je cijela procedura oko otvaranja Dječjeg vrtića bila vremenski 

ograničena.  

  

 

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. 


