
ZAPISNIK 

 

sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 26. lipnja 2020. godine, s početkom u 20,00 sati 

u Općinskoj vijećnici  Općine Sukošan. 

NAZOČNI: Tomislav Dražić, Stipana Banić, Antonija Mitrović, Šime Dijan, Ante Martinović, Denis Protić, 

Marin Keran, Perica Brkić, Tony Šime Gašparović, Vilson Dević i Josip Torbarina. 

ODSUTNI: Mojmir Torbarina i Marijana Rogoznica. 

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

Predsjednik mandatnog povjerenstva Josip Torbarina navodi da je vijećnica  Općinskog vijeća Općine 

Sukošan Petra Žitko odjavila je prebivalište s područja Općine Sukošan te joj mandat prestaje s danom odjave 

prebivališta 27. svibnja 2020. godine. AKCIJA MLADIH- AM I HRVATSKA NARODNA STRANKA-

LIBERALNI DEMOKRATI-HNS sa čije kandidacijske liste je u Općinsko vijeće izabrana Petra Žitko 

odredila je njenog zamjenika a to je Prica Brkić. 

Također je istaknuo kako je vijećnica Petra Žitko član mandatnog povjerenstva te predlaže da njeno članstvo 

preuzme  njen zamjenik gosp. Perica Brkić. 

Prijedlog  Predsjednika mandatnog povjerenstva Josipa Torbarine usvojen je jednoglasno. 
  

Predsjednik OV Tomislav Dražić čita tekst prisege, 

 

«Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Sukošan obavljati savjesno i 

odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Sukošan te da 
ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Sukošan.» 

 

Predsjednik OV zatim proziva vijećnika Pericu Brkića, koji ustaje i izgovara riječ «Prisežem» nakon čega 

pristupa do Predsjednika i potpisuje tekst prisege. 

 

Predsjednik vijeća predlaže slijedeći: 

 

D N E V N I   R E D                                                                         
1. Verifikacija zapisnika sa  25. sjednice Općinskog vijeća, 

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

3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja  Općine Sukošan, 

4. Odluka o prihvaćanju Dodatka II Sporazumu o poslovnoj suradnji na Projektu razvoja 

širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje EU fondova iz  i izgradnje infrastrukture 

na području Općine Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Galovac i Škabrnja, 

5. Razno. 

 

Ad.1. 

Na zapisnike sa  25. sjednice nije bilo primjedbi te su  isti  usvojeni  jednoglasno (11 glasova). 

Ad.2. 
Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac podnosi Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan 

za 2019. godinu te naglašava da se neostvarenja prihoda od  10.691.924,64 odnosi na EU sredstava  za 

izgradnju Dječjeg vrtića u Sukošanu i Vidikovaca koja nisu isplaćena u 2019.g.  Dječji vrtić je krenuo sa 

izgradnjom  dok je za Vidikovce potpisano 4 od  5 Ugovora. Objavljene su tri javne nabave dok te će četvrta 

biti objavljena slijedeći tjedan. Naglasio je da se sredstava moraju planirati u Proračunu bez obzira hoće li se 

u tekućoj godini i ostvariti.  Istaknuo je da je najveći prihod ostvaren od poreza na dohodak, poreza na 

imovinu te porez na promet nekretnina. Nakon kraćeg obrazlaganja načelnika za riječ se javio vijećnik Ante 

Martinović koji se osvrće  na stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja od 7.881,54 kuna, 

zanima ga tempo naplate kao i dali ima pomaka u odnosu na prošlu godinu na što načelnik odgovara da će 

opširniju analizu nenaplaćenih potraživanja pripremiti za slijedeću sjednicu jer su neka potraživanja otišla u 

zastaru. Istaknuo da je porez kuće za odmor za Općinu Sukošan radila Porezna uprava Zadar te ne zna iz 

kojih razloga nije slala ovrhe.  Ljudima se odgodama plaćanja koliko je moguće pokušava izaći u susret, pa 

se procedura naplate malo i  oduži ali zasigurno će se potraživanja i naplatiti. 

Vijećnik Ante Martinović nastavlja te ga zanima  dali se iznosi koji su navedeni u  VPS/procjena financijskog 

učinka po osnovi sudskih sporova i očekuju, na što načelnik odgovara da se radi samo o procjeni  koji  se 

moraju evidentirati sukladno Zakonom o proračunu a dali će učinak takav i biti  ne može znati. 



Vijećnik Ante Martinović također pita što znači da je postupak prekinut zbog smrti tuženika  u sporu Petar 

Marinković/Općina Sukošan, na što načelnik odgovara da je gosp. Marinković preminuo te njegovi 

nasljednici do sada nisu pokrenuli obnovu postupka. 

Vijećnik  Marin Keran navodi da će glasati protiv ovog Godišnjeg izvješća jer je bio i protiv Proračuna za 

2019.g. Žao mu je da nisu uplaćena sredstva za izgradnju Dječjeg vrtića i Vidikovca od strane EU fondova 

u 2019.g.  Zanima ga na koji način će  se financirati izgradnja Dječjeg vrtića zbog COVID-19 financijske 

krize, na što načelnik odgovara da zbog krize izvođač radova kasni mjesec-dva ali za sada je u redu. U 

rebalansu Proračuna biti će vidljivo iz kojih će prihoda biti osigurana sredstva koja je Općina Sukošan dužna 

financirati za izgradnju Dječjeg vrtića. Istaknuo je da se dugi niz godina javlja višak prihoda koji se i kritizirao 

ali sada je zbog COVID-19 krize dobrodošao. Naglasio je da će se započeti EU  projekti nastaviti i dalje 

financirati, ovih dana se očekuje raspisivanje prvog dijela natječaja za izgradnju kanalizaciju stare jezgre 

Bibinja i Sukošana. Za ostali dio aglomeracije još se priprema novelacija studije izvedivosti. 

Vijećnik Tony Šime Gašparović primjećuje da su sredstva višaka prihoda od 300.000,00 kn  određena za 

namjenu  Školstvo, što je povećanje za 50.000,00 kn u odnosu na 2019.g. te ga zanima dali je to naznaka da 

bi se nešto po tom pitanju krenulo raditi. 

Načelnik odgovara da je taj iznos u Proračunu planiran iz izvora prihoda  poreza na dohodak. Budući će se 

rebalansom Proračuna porez na dohodak smanjivati iz drugih sredstava su se morala osigurati  sredstva za 

redovne aktivnosti. Vijećnica Stipana Banić se nadovezuje te pita dali se u to ubraja i financiranje radnih 

bilježnica , na što načelnik odgovora  da se u aktivnost Školstvo ubraja sufinanciranje cijene prijevoza učenika 

i sufinanciranje udžbenika. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sukošan za 2019. godinu usvojen je sa 7 glasova, 2 

vijećnika bila su protiv dok su 2 vijećnika ostala suzdržana. 

Ad.3. 

Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Sukošan (u daljnjem tekstu Plan)  

pojasnio je načelnik Ante Martinac navodeći  da ova izmjena i dopuna Plana obuhvaća izdvojeno građevinsko 

područje van naselja proizvodne namjene – pretežito industrijska. Planirano građevinsko područje 

proizvodne namjene se briše i određuje se građevinsko područje za proizvodnju električne energije iz 

obnovljivih izvora na lokaciji   Gaj a sve na   inicijativu HEP-a koja je zainteresiran za ulaganje  u  solarne 

elektrane iz obnovljivih izvore energije na navedenoj lokaciji. Izgradnja solarne elektrane imati će pozitivan 

utjecaj na punjenje općinskog Proračuna kao i na zapošljavanje.  Na koncu je naglasio da se ova Odluka 

donosi temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 

komunalne poslove  Zadarske županije da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš. Predsjednik OV Tomislav Dražić se uključuje te navodi da je  bilo puno zainteresiranih 

privatnih ulagača za izgradnju elektrane iz obnovljivih izvora energije što je uvijek odbijao te  smatra da će 

HEP koji je državna firma uredno odrađivati posao. 

Vijećnik Marin Keran pozdravlja ovakvo ulaganje u Općinu Sukošan, također postavlja pitanje dali 

fotonaponska elektrana ima utjecaj buke ili drugi negativni utjecaj na okoliš, na što Predsjednik OV odgovara 

da je riječ o fotonaponskim ćelijama koje nemaju negativan utjecaj na okoliš.  Načelnik ističe da je elaborat 

napravljen prošle godine od strane HEP-a  te nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš. Naglasio je da je riječ o državnom zemljištu a ne Općinskom.  

Predsjednik OV također napominje da je pozitivno da Općina Sukošan iz svog Proračuna financira izradu 

Plana i određuje uvjete a ne privatna osoba.  

Vijećnik Denis Protić pita kada će se HEP krenuti sa izgradnjom, na što načelnik odgovara da sama procedura  

oko izrade Plan traje oko 3 mjeseca, dokumentacija od strane HEP-a je pripremljena te bi se prema uvjetima 

koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sa izgradnjom trebalo krenuti slijedeće godine. 

Slijedeći za riječ javio se vijećnik Ante Martinović te postavlja pitanje koliko će elektrana imati KW, na što 

načelnik odgovara da će imati  30- 40 KW te da je u projektu HEP-a sve detaljno opisano.  

Vijećnik Ante Martinović nastavlja te ga zanima dali je potrebno ishodovati suglasnost od strane Županije 

da je Plan izrađen u skladu sa Županijskim Prostornim planom. Načelnik pojašnjava da svaki prijedlog Plana 

koji dođe na usvajanje Općinskom vijeću znači da su za njega prethodno ishodovane sve potrebne 

suglasnosti. 

Marin Keran pita dali su na tom području Prostornim planom planirani i golf tereni te kakav će utjecaj na to 

imati fotonaponske ćelije,  na što načelnik odgovara da su se golf tereni planirani na drugom dijelu uz 

četverotračnu cestu te  im elektrane neće smetati niti će na njih imati negativni utjecaj. Napomenuo je da su  

golf tereni Županijskim prostornim Planom definirani  na području Tustice kao i da je Općina Sukošan 

prilikom izmjena i dopuna prostornog plana Zadarske županije  dala prijedlog da se golf tereni s područja 

Tustice premjeste u Gaj. 



Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja  Općine Sukošan usvojeni  jednoglasno (11 

glasova). 

Ad.4. 
Načelnik Ante Martinac detaljno je po člancima pojasnio  Dodatak II Sporazuma o poslovnoj suradnji na 

Projektu razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje EU fondova  i izgradnje infrastrukture 

na području Općine Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Galovac i Škabrnja. Naglasio je da se kroz mjesec srpanj 

očekuje Odluka o financiranju Projekta i eventualno potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 

te da je ukupna vrijednost projekta cca 50 milijuna kuna. Istaknuo da niti jedna od četiri lokalne samouprave 

nema 50% udjela  te da je riječ o dugoročnoj investiciji što će Općini Sukošan osigurati cca. 2.000.000,00 kn 

na godišnjoj razini. Općina Sukošan trenutno broji 3.350 korisnika u bijelim područjima te je cijena mrežarine 

60 kn plus PDV.  Sve  javne nabave prije objave  kontrolirane  su od strane Središnje agencije za financiranje 

i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Nakon opsežnog obrazlaganja načelnika za riječ se javio 

vijećnik Ante Martinović koji hipotetski postavlja pitanje što bi bilo da neka od sporazumnih strana  iz 

određenih razloga odustane od Projekta, na što načelnik  ponajprije želi pojasniti da ovo nije 5G mreža što 

su pokušali napraviti HT i VIP koji su tražili suglasnost za prekop radi postavljanja optičkog kabela što je 

odbijeno a da bi im se osporila Građevinska dozvola trebalo je navesti konkretne razloge a to je upravo ovaj 

Sporazum i razvoj širokopojasne infrastrukture. Na postavljeno pitanje vijećnika Ante Martinovića odgovara 

da niti jedna od četiri Općine ne može odustati već je dana mogućnost ukoliko neka od Općina nije u 

mogućnosti sufinancirati Projekt, ostale sporazumne strane će osigurati nedostajuća sredstva do ukupnog 

potrebnog iznosa sufinanciranja Projekta te će im se sukladno tome povećati prava vezana uz poslove 

upravljanja i održavanja svjetlovodnom mrežom za što će se sklopiti novi dodatak Sporazuma koji će sve 

navedeno precizno definirati. Naglasio je da je Projekt zajednički te da se udijeli JLS-ova po broju korisnika 

ne mogu mijenjati. Vijećnik Denis Protić se uključuje u raspravu te postavlja pitanje dali je riječ o običnom 

optičkom internetu na što načelnik potvrdno odgovara. 

Vijećnik Marin Keran pohvaljuje potez načelnika oko zaustavljanja izgradnje bazne stanice mobilnog 

operatera na području Barbira. 

Odluka o prihvaćanju Dodatka II Sporazumu o poslovnoj suradnji na Projektu razvoja širokopojasnog 

pristupa prihvatljivog za financiranje EU fondova iz  i izgradnje infrastrukture na području Općine 

Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Galovac i Škabrnja usvojena je  jednoglasno (11 glasova). 

Ad.5. 

- Vijećnik Ante Martinović nastavno na prošlu sjednicu dostavlja prijedlog da se vijećnici Općine 

Sukošan zbog globalne situacije u svijetu pa tako i u Općini Sukošan sa pojavom virusa COVID-19 

te usporavanje gospodarskih aktivnosti, pada zaposlenosti, pada prihoda odreknu vijećničkih 

naknada za 1. kvartal 2020 godine. Naknade bi se proslijedile namjenski za kupnju didaktičkih 

sredstava svim općinskim Dječjim vrtićima.  

Prijedlog vijećnika Ante Martinovića svojim potpisom prihvatili su svi nazočni vijećnici dok će se 

odsutni vijećnici i dosadašnja vijećnica Petra Žitko izjasniti putem e- maila.              

- Vijećnik  Ante Martinović pita dali  Goleša i  Vrljica pripadaju aglomeraciji Bibinje- Sukošan  ili 

pripadaju kategoriji Debeljak-Gorica- Glavica što je  načelnik na prošloj sjednici istaknuo da će 

provjeriti za ovu sjednicu. Načelnik se ispričava jer je zaboravio dostaviti tražene podatke te navodi  

da će ih dostaviti za slijedeću sjednicu OV. 
- Vijećnik Denis Protić postavlja pitanje dali u Sukošanu  ima plaža za kućne ljubimce, na što načelnik 

odgovara da je plaža za kućne ljubimce predviđena u Tustici ali još nisu napravljeni minimalni 

tehnički uvjeti. 

- Vijećnik Marin Keran pita načelnika dali je stupio u kontakt sa novim vlasnicima PTT odmarališta, 

na što načelnik odgovara da je novi vlasnik PTT odmarališta Pionir d.o.o te da se nada kako će novi 

vlasnik što prije krenuti sa radovima. 

- Vijećnik Denis Protić postavlja pitanje dali će Općina Sukošan i Turistička zajednica Općine 

Sukošan s obzirom na COVID-19 krizu organizirati manifestacije ovo ljeto, na što načelnik odgovara 

da još ništa ne može konkretno odgovoriti, vjerojatno će biti proslava Sv. Kasijana tradicionalno uz 

Klapu Intrade ali ni to još nije sigurno. Naglasio je da se i epidemiološka slika popravi zbog 

financijske situacije moglo bi se održati tek 20%  planiranih manifestacija 

 

   Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 21,00 sat. 

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

                          Zapisničar:                                       Predsjednik OV: 

     Lucija Dijan Lonić, bacc. admin.publ     Tomislav Dražić, dipl.ing 



 

 

 


