
ZAPISNIK 

sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 07.travnja 2021. godine, s početkom u 19,30 sati 

u Domu mladeži u  Sukošanu. 

NAZOČNI: Tomislav Dražić, Stipana Banić, Antonija Mitrović, Ante Martinović, Tony Šime Gašparović, 

Vilson Dević, Josip Torbarina, Mojmir Torbarina, Perica Brkić i Marijana Rogoznica. 

ODSUTNI: Marin Keran, Šime Dijan i Perica Brkić. 

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

Dražić.  

 
Viši upravni referent Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sukošan Lucija Dijan Lonić, po ovlaštenju 

Predsjednika Općinskog vijeća Tomislava Dražića i temeljem odredbama članka 36. Statuta Općine Sukošan 

započela je dana 07. travnja 2021g. u 14,30 sati  telefonsku sjednicu  sa vijećnikom Šimom Dijanom koji se 

nalazi u izolaciji. Vijećnik Šime Dijan se izjasnio kako je suglasan sa dnevnim redom te je glasao ZA 

predložene odluke.  

 

Predsjednik vijeća  otvara sjednicu te predlaže slijedeći: 

  

D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija zapisnika sa  31. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Godišnji obračun proračuna za 2020. godinu, 

3. Donošenje Odluke o kratkoročnom  kreditnom zaduživanju Općine Sukošan, 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za Vijeća Mjesnih odbora,  

5. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javno dobro u općoj uporabi, 

6. Donošenje Odluke o određivanju područja na kojima Općina Sukošan ima  pravo 

prvokupa nekretnina, 

7. Razno. 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (11 glasova). 

 

Ad.1. 

Vijećnik Mojmir Torbarinana ističe da u njegovom navodu u točci Ad.8. stavak 7, umjesto riječi 

„tangentiran“ treba stajati riječ „targetiran“. 

Zapisnik sa 31. sjednice sa predloženom izmjenom usvojen je jednoglasno (11 glasova). 

Ad.2. 

Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac podnosi Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan 

za 2020. godinu (u daljnjem tekstu  Godišnji izvještaj). Ukupni ostvareni prihodi i primici proračuna iznose 

19.624.275,12 kuna, dok su ukupni izvršeni rashodi i izdaci 18.941.342,73 kune. Jedina razlika između ovog 

Godišnjeg izvješća i izmjena i dopuna proračuna za 2020g.  je ta što je u izmjenama i dopunama proračuna 

planiran iznos od 3.380.000,00 kn za izgradnju dječjeg vrtića u Sukošanu koji se nije uplatio od strane EU 

fondova u 2020.g. Ističe da je višak prihoda raspoređen u skladu sa Odlukom o namjeni viška prihoda koja 

je dostavljena vijećnicima. 

Vijećnik Mojmir Torbarina navodi da je pomno analizirao Godišnji izvještaj te je mišljenja da su kapitalni 

projekti korektno financijski popraćeni. S obzirom na pandemiju COVID-19 smatra da je Općina Sukošan 

financijski  jako dobro završila 2020.g. Isto tako smatra da Općina Sukošan ima kvalitetnu oporbu od strane 

Nezavisne liste, koja je dovoljno pritiskala vlast te je također zaslužna za uspješne rezultate.                                      

Vijećnik Ante Martinović postavlja pitanje zašto na kapitalni projekt Izgradnja i uređenje cesta i putova  od 

predviđenih 100.000,00 kn nije utrošeno ništa. Istaknuo je kako ga brini da i ove godine u istu aktivnost  neće 

biti ništa utrošeno. Navodi da u Sukošanu ima par cesta koji je krajnje potrebno asfaltirati. Načelnik Ante 

Martinac navodi da se ceste i putovi saniraju kroz redovno održavanje od strane Cesta zadarske županije 

d.o.o.  Istaknuo je kako se navedena aktivnost odnosi se na izgradnju novih cesta kao i  da prihvaća kritiku 

vijećnika Ante Martinovića da se planirani iznos mogao utrošiti. 

Vijećnik Mojmir Torbarina se uključuje te  iznosi svoje viđenje realizacije projekata a to je da treba napraviti 

SWOT analizu  te utvrditi koje su prednosti, slabosti, prilike i prijetnje. Mišljena je da se trebaju odrediti 

ciljevi i motivi u kojem smjeru će Općina Sukošan krenuti u budućnosti. Naveo je da je jedna od prijetnji 

ekocid na Golom brdu koji se dešava u blizinu kućanstva. Smatra da se treba kvalitetno suprotstaviti 

navedenoj prijetnji budući projekt kanalizacije nije realiziran niti se mogu fekalije odvesti u Odvodnju Zadar. 



Načelnik Ante Martinac se slaže sa problemom na koji je ukazao vijećnik Mojmir Torbarina. Istaknuo je da 

se  radi na aglomeraciji Bibinje- Sukošan te da je  sve manje septika. Naglasio je da je realiziranje odobrenja 

od strane JASPERSA za  kompletnu aglomeraciju prid kraju  te da će aglomeracija Bibinje-Sukošan ući u  

novo proračunsko razdoblje EU za 2022 g. Istaknuo je da Općina Sukošan nikome izvan općine Sukošan nije 

izdala odobrenje za ispuštanje fekalija kako je imao prilike čitati po medijima. Naveo je da je svjestan 

problem koji nije samo općinski već i županijski, državni pa čak i europski a o kojem  će diskutirati i 

odlučivati slijedeći saziv OV.  

Godišnji obračun proračuna za 2020. godinu usvojen je jednoglasno (11 glasova). 

Ad.3. 

Načelnik Ante Martinac obrazlaže Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduživanju Općine Sukošan od 

5.000.000,00 kn za izgradnju dječjeg vrtića i izgradnju vidikovaca. Naglasio je da  se stupanjem na snagu 

ove Odluke stavljaju se izvan snage Odluka o dugoročnom kreditnom  zaduživanju i Odluka o  kratkoročnom 

(revolving) kreditnom  zaduživanju. Kao razlog izmjene odluke naveo je da se detaljnije konzultirao sa 

financijerima banaka i Ministarstva financija te da smatra kako  je trenutno nepotrebno zaduživati se 

dugoročno budući će sredstva od stane EU fondova biti isplaćena do kraja tekuće godine te je ovim kreditom 

kamatna stopa niža. 

Predsjednik OV postavlja pitanje dali će dječji vrtić bit u funkciji do slijedeće školske godine, na što načelnik 

potvrdno odgovara. 

Riječ je dobio vijećnik Mojmir Torbarina koji smatra da je dječji vrtić minimum standarda što općina mora 

imati  te se sa time ne treba hvaliti. Istaknuo je kako se 10 godina zalagao za izgradnju dječjeg vrtića u Gorici, 

kako bi tamo mještani ostali živjeti. Također se osvrnuo i na predloženu odluku te smatra da je načelnik 

dobro postupio odlučivši se za podizanje kratkoročnog a ne dugoročnog kredita. 

Odluka o kratkoročnom  kreditnom zaduživanju Općine Sukošan usvojena je jednoglasno (11 glasova). 

Ad.4. 

Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Sukošan predstavio je 

načelnik Ante Martinac. Istaknuo je da se ovom odlukom predlaže, izbore za vijeće mjesnih odbora provesti 

na dan kada se održavaju izbori za općinsko vijeće i općinskog načelnika odnosno 16. svibnja 2021.g. 

Vijećnika Antu Martinovića  zanima jeli načelnik ikada od strane MO zaprimio neki zahtjev, inicijativu, na 

što načelnik odgovara da ima redovne kontakte s predsjednicima mjesnih odbora te je suradnja jako dobra. 

Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća Mjesnih odbora usvojena je jednoglasno (11 glasova). 

Ad.5. 

Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javno dobro u općoj uporabi pojasnio je načelnik Ante 

Martinac. Ovom odlukom proglašava se status nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi u 

neotuđivom vlasništvu Općine Sukošan na k.č. 8817/2, 8818/2, 8819/3, 8819/4, 8829/2, 8829/3, 8828/5, 

8828/6, 8828/7, 8830/2 8826/2 sve k.o. Sukošan na lokaciji Punta. Navedena cesta je u funkciji, postavljena 

je javna rasvjeta te je ishodovana lokacijska dozvola. Za riječ se javio vijećnik Ante Martinović koji predlaže 

da se uz ovakvu odluku treba dostaviti i skica iz koje se može vidjeti točna lokacija ceste, na što načelnik 

prihvaća kritiku te navodi da će u buduće uz ovakve odluku dostaviti geodetsku skicu. 

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

(11 glasova). 

Ad.6. 

Načelnik Ante Martinac navodi da se ovom Odlukom određuje područja na kojima Općina Sukošan ima 

pravo prvokupa nekretnina potrebnih za gradnju građevina prometne infrastrukture a odnosi se na k. č.  6325, 

k.o. Sukošan, površine 1836 m2, vlasnik Nadbiskupija Zadarska. Naglasio je da je navedena čestica u 

obuhvatu Urbanističkog plana i jedini  budući ulazni koridor.  Također je istaknuo da je trenutno navedena 

čestica dana u koncesiju te je jedini način da Općina Sukošan ima pravo prvokupa je donošenje ove odluke i 

upisivanje zabilježbe  prva prvokupa na navedenu česticu u Zemljišnim knjigama. Na koncu je naglasio da 

kada za to dođe vrijeme OV će donijeti posebnu odluku o visini  tržišne cijene nekretnine. 

Vijećnik Mojmir Torbarina pita dali će sadašnji korisnici i vlasnici parcele o ovoj odluci biti obaviješteni, na 

što načelnik odgovara da će o ovoj odluci biti obaviješten samo vlasnik. 

Vijećnik Ante Martinović postavlja pitanje tko utvrđuje tržišnu cijenu parcele na što načelnik odgovara da 

tržišnu cijenu utvrđuje sudski vještak. Vijećnik Ante Martinović nastavlja  te ga zanima dali se ovakva odluka 

mogla primijeniti i za područje Blato budući je bilo govora da će tu parcelu kupiti Općina Sukošan međutim 

vlasnik je  ponudio visoku cijenu i tražio odmah uplatu. Načelnik Ante Martinac navodi da se prvo prvokupa 

nije moglo primijeniti na područje Blato budući to područje nije predviđeno za građenje građevine prometne 

infrastrukture, već je riječ u građevinskom području. Vijećnik Mojmir Torbarina  se uključuje te navodi da 

su  na parceli koja je predmet ove odluke posađene masline te je njegova pretpostavka da će vrijednost parcele 



biti uvećana za sve ono što se nalazi na parceli te postoji i vjerojatnost da će procijenjena vrijednost biti 

previsoka, na što načelnik ističe da ako vrijednost parcele bude previsoka Općina Sukošan nije obveza 

parcelu i kupiti. Istaknuo je da se sada ne razgovara o kupnji parcele već samo o stavljanju zabilježbe.  

Odluka o određivanju područja na kojima Općina Sukošan ima  pravo prvokupa nekretnina usvojena je 

jednoglasno (11 glasova). 

Ad.7. 

- Vijećnik Josip Torbarina, s obzirom da je ovo posljednja sjednica u ovom mandatu želi iskazati svoje 

osobno zadovoljstvo kao i zadovoljstvo mještana Debeljaka na rad Općine Sukošan u posljednje 4 

godine. Mišljenja je da svi mještani općine Sukošan također mogu biti zadovoljni. Zahvaljuje se 

oporbenim vijećnicima na fer i korektnom dijalogu. Također je zaželio sreću i uspjeh svim 

vijećnicima koji budu izabrani u slijedeći saziv OV. 

- Vijećnik Denis Protić pita kada se planira uređenje plaže PTT-a te ukazuje na problem psećih izmeta 

na plaži. Načelnik odgovara da će se plaža uređivati kroz redovno održavanja od strane Komunalnog 

poduzeća, do početka turističke sezone će sve biti čisto i uredno. Istaknuo je da će razgovarati sa 

direktoricom Komunalnog poduzeća da se pseći izmeti počiste i da se o tome povede računa. 

- Vijećnik Mojmir Torbarina se osvrnuo na navod vijećnika Josipa Torbarine sa prijašnje sjednice 

vezano za provjeru statiku javnih objekta Općine Sukošan, odnosno postoji li kakav podatak koju 

jačinu potresa mogu podnijeti. Također smatra da se o tome treba povesti briga. Načelnik Ante 

Martinac odgovara da u općini Sukošan ima objekta koji su statički zadovoljili uvjete otpornosti 

građevina na potres  (škola u Sukošanu, sadašnji i budući dječji vrtić u Sukošanu te dječji vrtić u 

Gorici). Vijećnik Mojmir Torbarina nastavlja te ističe  da se crkva u Sukošanu renovira te da se nada 

kako će i ona zadovoljiti uvjete otpornosti na potres. 

- Vijećnik Mojmir Torbarina predlaže da se na području općine Sukošan osnuje škola nogometa 

mlađih uzrasta za sva 4 mjesta. Smatra da općina Sukošan ima kvalitetne, mlade i školovane dečke 

koji bi je mogli voditi. Mišljenja je da treba osnovati sportsko društvo kako bi se  temeljem ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

o djelu voditelji škole mogli nagrađivati. Kroz dogledno vrijeme može se imati pravi klub gdje će se 

mlađi uzrasti iz svih mjesta Općine Sukošan takmičiti u regionalnoj nogometnoj ligi. Načelnik Ante 

Martinac navodi da je takva inicijativa stigla prema Općini Sukošan prije godinu dana. Nogometni 

klubovi trebaju  uputiti  konkretne prijedloge koje će on svakako podržati. Vijećnik Mojmir 

Torbarina smatra da se financijska sredstva za sportske klubove trebaju odobriti na temelju 

dostavljenih programa a koje na koncu podržava OV. Načelnik Ante Martinac želi naglasiti da je od 

planiranih 580.000,00 kn za sportske klubove utrošeno 315.000,00 kn, ukoliko se klubovi ne natječu 

sredstva se neće isplaćivati. Vjeruje da će se uskoro situacija uzrokovana pandemijom popraviti te 

da će klubovi moći normalno funkcionirati. 

- Vijećnik Ante Martinović navodi da je odmaralište PTT-a u jako lošem stanju, objekti su devastirani. 

Smatra da bi načelnik trebao nešto poduzeti po tom pitanju. Načelnik ističe da je to vlasnicima dano 

na postupanje te je istaknuo  da navodno novi vlasnici odmaralište prodaju.  

- Vijećnik Ante Martinović želi podsjetiti  načelnika na obećane projekte izgradnje nadstrešnice na 

autobusnoj stanici i  tržnicu. Isto tako podsjeća na inicijativu upućenu od strane roditeljskog vijeća 

za spuštanje stropova u 3-4 učionice u školi u Sukošanu. Načelnik Ante Martinac želi naglasiti da 

mu nikada nije stigla inicijativa od strane ravnatelja škole za spuštanje stropova. Isto tako želi 

istaknuti da je Općina Sukošan na inicijativu ravnatelja uvijek financijski pomagala školama i 

dječjim vrtićima. Vijećnik Mojmir Torbarina se uključuje te navodi da je Nezavisna lista iz svojih 

sredstva osvijetlila 2 učionice u školi te da je ravnatelj odbio donaciju pametne ploče. Vijećnik Denis 

Protić smatra da se treba odražavati tematska sjednica na kojim bi bili prisutni ravnatelji osnovnih 

škola Sukošan i Galovac. 

Vijećnik Ante Martinović pita jeli isključivo ravnatelj mora uputiti inicijativu načelniku ili može 

bilo tko drugi, na što načelnik odgovara da ravnatelj službeno mora tražiti namjenska sredstva od 

Općine Sukošan. Na koncu je naglasio da je osnivač OŠ u Sukošanu Zadarska županija te Općina 

Sukošan nije službeno odgovorna prema školi, ali uvijek se nastoji financijski pomoći uz inicijativu 

ravnatelja i podršku školskog odbora i osnivača. 

 

Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 20,45 sati. 

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

                   

Zapisničar:                                                Predsjednik OV: 

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



 

 

 

 

 

 


