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ZAPISNIK 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 14. rujna 2021. godine, s početkom u 19,10 sati u 

općinskoj vijećnici u Domu mladeži Sukošan. 

NAZOČNI: Mojmir Torbarina, Tomislav Dražić, Tony Šime Gašparović, Željko Števanja  Milan Ročak, 

Mario Aralica, Darko Smolić-Ročak, Damir Pavić, Marijana Rogoznica, Ante Martinović, Antonija 

Mitrović, Stipana Banić i Marko Baričić. 

OSTALI NAZOČNI: Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac. 

 
Predsjednik vijeća  predlaže slijedeći:  

D N E V N I   R E D                                                                    

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2021. godinu, 

3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Građevina društvenih sadržaja“, 

4. Odluka o  koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravom 

odjelu Općine Sukošan, 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića “Zlatna lučica“ Sukošan, 

6. Odluka o  dodjeli javnih priznanja, 

7. Razno. 

 

Predloženi dnevni red  je jednoglasno usvojen (13 glasova). 

 
Ad.1. 

Vijećnik Darko Smolić-Ročak postavlja pitanje jeli  je načelnik stupio u kontakt sa gđom. Renatom Bek u 

vezi zdravstvene zaštite u Debeljaku o čemu je bilo govora na prošloj sjednici OV, na što načelnik 

odgovara da je kontaktirao Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade te čeka da mu 

dogovore termin sastanka. 

Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća bez izmjena i dopuna  jednoglasno je  usvojen (13 glasova). 

Ad.2. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2021. g. (u daljnjem tekstu:  polugodišnji 

izvještaj) obrazložio je načelnik Ante Martinac. Ukupni realizirani prihodi u odnosu na planirane iznose 

37,35% što smatra zadovoljavajućim. Naglasio je da u polugodišnjem izvještaju nisu evidentirani prihodi od 

6.500.000,00 kn od zaduživanja. Naveo da su realizirani prihodi u skladu sa planiranim rashodima. Detaljno 

je pojasnio svaku stavku kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani. Nakon obrazlaganja načelnika za 

riječ se javlja vijećnik Mojmir Torbarina koji ukazuje  na felere napisane u  polugodišnjem izvješću koje 

treba ispraviti. Načelnik se ispričava zbog greškama te navodi kako će greške biti ispravljene te će ispravljeni 

polugodišnji izvještaj dostaviti vijećnicima. 

Vijećnik Ante Martinović se osvrće na stavku Školstvo te navodi da planirani iznos za tu stavku iznosi 

580.000,00 dok je izvršeno 600.000,00 kn, načelnik se uključuje te navodi da se i tu radi o grešci u pisanje 

te da nije izvršeno 600.000,00 kn već 147.111,00 kn. 

Vijećnik Mojmir Torbarina postavlja pitanje tko je vlasnik zemljišta na kojem su izgrađeni Vidikovci i jeli 

Općina Sukošan ima kakve obveze prema vlasnicima zemljišta, na što načelnik odgovara da su Vidikovci 

izgrađeni na terenima koja su isključivo u  vlasništvu Općine Sukošan i RH. Sa RH je potpisan Ugovor o 

pravu služnost na 20 g. te je za to plaćena naknada  za pravo služnosti od cca 5.000,00 kn za svaki Vidikovac. 

Vijećnik Mojmir Torbarina nastavlja te pita kada se može očekivati izmjene i dopune proračuna za 2021. g 

te na što će se izmjene konkretno odnositi. Načelnik odgovara da će izmjene i dopune proračuna za 2021. g 

biti za mjesec dana te da o konkretnim  izmjenama i dopunama još ne želi  govoriti. Vijećnik Mojmir 

Torbarina također primjećuje višak prihoda iz prethodnog razdoblja. Smatra da se višak iz prethodnog 

razdoblja treba pokušati maksimalno iskoristiti u toj godini, uložiti u nešto, a ne ga prikazivati iz godine u 

godinu. Načelnik Ante Martinac naglašava da je višak sredstava u skladu sa donesenim proračunom.  Navodi 

da se nastojalo štedjeti kao i da se ne treba sramiti viška sredstava. Naglasio je da je iz viška prihoda ove 

godine 1.000.000,00 kn uloženo u Dječji vrtić što će biti vidljivo u godišnjem izvješću. 

Vijećnik Ante Martinović primjećuje da u stavku Unapređenje poljoprivredne djelatnosti od planiranih 

150.0000,00 kn nije utrošeno ništa, na što načelnik odgovara da je održana manifestacija dani maslina i ulja 

„Peljuzica“ što će biti vidljivo u drugom razdoblju. Zbog pandemije uzrokovane COVIDOM-19 nisu održane 

druge manifestacije. Slijedeći za riječ javio se vijećnik Damir Pavić kojeg zanima točna raščlamba stavki 

Subvencije kao i   Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna na što načelnik odgovara da se stavka 



Subvencije trgovačkog društva u javnom sektoru  odnosi na subvenciju Odvodnji Bibinje-Sukošan, 

Subvencije trgovačkog društva poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora nije realizirano, Pomoći 

dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna se odnosi na sufinanciranje uređenja Osnovne škole. Također 

je naglasio da je  svaka stavka detaljnije pojašnjena u obrazloženju polugodišnjeg izvješća. Vijećnik Damir 

Pavić nastavlja te pita načelnika smatra li da je malo ili pak previše sredstava potrošeno na donacije. Osvrće 

se na  stavku Razvoj zajednice te ga zanima zašto su uvijek iste aktivnosti planirane ako ne postoji volja za 

njihovu realizaciju, kao primjer navodi uređenje Trga ruševac i Trga mladeži. Također pita jeli je Općina 

Sukošan u stanju urediti Trg gornja vrata i Trg ruševac kao i postaviti spomen ploču 17- storici Sukošanaca 

strijeljanim na gornjim vratima o kojoj je govorio na prošloj sjednici. Također je mišljenja da se automobili 

ne bi trebali parkirati na  Trg gornja vrata.  Načelnik Ante Martinac naglašava da se ne može govoriti da ne 

postoji volja za realizacijom navedenih aktivnosti.  Naglasio je da se Trg gornja vrata  nije uređivao jer je tek 

nedavno napravljena kanalizacija na području dok će postavljanje spomen ploče 17- storici strijeljanih još 

pričekati. Vijećnik Damir Pavić nastavlja te ga zanima kada će biti završeni radovi na cesti koja vodi do škole 

te hoće li cesta biti asfaltirana na što načelnik odgovara da će radovi biti završeni u narednih nekoliko dana 

kao i da će cesta biti asfaltirana. 

Vijećnika Milana Ročka zanima jeli polugodišnji izvještaj izvršen prema usvojenom proračunu za 2021.g. 

Budući je dostavljen izvještaj o zaduženjima i danim jamstvima  zanima ga jeli Općina Sukošan  uredno 

izvršava sve financijske obaveze, ima li neka dugovanja koja su izvan planiranoga.  Načelnik odgovara da 

Općina Sukošan uredno ispunjava sve financijske obveze kao i da nema dugovanja. 

Vijećnik  Tony Šime Gašparović se osvrće na stavku Izgradanja i uređenja cesta i putova na koju je utrošeno 

samo 45.312,50 kn od predviđenih 550.000,00 kn. Mišljenja je daje se treba još utrošiti barem 200.000,00 kn  

budući su ceste i putovi koji vode prema poljima u lošem stanju. Riječ je dobio vijećnik Damir Pavić  kojeg 

zanima jeli Općina Sukošan sufinancira prijevoz studenata, na što načelnik odgovara da do sada Općina 

Sukošan nije sufinancirala prijevoz studenata. Budući je raspisan natječaj za stipendije, okvirno će se utvrditi 

koliko ima redovnih studenata koji studiraju u  Zadarskoj županiji temeljem čega će se odrediti koliki će se  

postotak studentskih pokaza sufinancirati. Želio je naglasiti da učeničke pokaze Općina Sukošan sufinancira 

u visini od 10%  dok je ostali dio sufinanciran od strane županije i države. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2021. g. usvojen je sa 9 glasova, 4 

vijećnika bila su suzdržana. 

Ad.3. 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Građevina društvenih sadržaja“ pojasnio je 

načelnik Ante Martinac.  Istaknuo je da vrijednost projekta iznosi 7.000.000,00 kn kao i da je sve detaljno 

pojašnjeno u „opisu projekta“ koji je  dostavljen vijećnicima. Za riječ se javio vijećnik Mojmir Torbarina 

koji navodi da  Općina Sukošan financijski sudjeluje u financiranju ovog projekta 10% odnosno 700.000,00 

kn. Zanima ga kada će se  imati informacija jeli projekt prošao i jesu li  ostvarena se sredstva iz EU fondova, 

na što načelnik ističe da ove godine rezultati neće biti objavljeni. Vijećnik Mojmir Torbarina nastavlja te 

ističe da je bivši zamjenik općinskog načelnika Darko Smolić- Ročak jednom istaknuo da postoji baza 

podataka svih projekata te pita  ga jeli se  navedena baza može postaviti na web kako bi se pratilo izvršenje 

i  planiranje projekata. Vijećnik Darko Smolić-Ročak navodi dok je on bio član izvršne vlasti u Općini 

Sukošan da je imao projekte koji su bili posloženi po prioritetima. Predsjednik OV se uključuje te postavlja 

pitanje jeli u navedenoj bazi podataka postoji projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Gorici i Sukošanu, izgradnja 

vatrogasnog doma u Debeljaku, uređenje obalnog pojasa…Vijećnik Darko Smolić- Ročak navodi da su se 

svi spomenuti projekti nalazili u njegovoj bazi podataka među kojima je bio projekt prometne infrastrukture, 

zaobilaznica kojom bi se Gorica i Glavica spojile sa Debeljakom i prema moru, projekt navodnjavanja 

ravnokotarskog dijela polja… Naveo je da nije protiv iti jednog projekta koji se radi u Općini Sukošan ali 

isto tako smatra da to nisu prioritetni projekti,  već neki drugi za koje je također ishodovana Lokacijska 

dozvola, kao primjer navodi projekt poslovne zone “Barake“. Mišljenja je da se po pitanju poslovne  zone, 

poljoprivrede i  razvoja ruralnog turizma  nije napravilo gotovo ništa. Predsjednik OV se uključuje te navodi 

da mjesto Sukošan ima društvene prostorije kao i mjesto Debeljak, mjesto Glavica ima nažalost samo jednu 

društvenu prostoriju dok se u  mjestu Gorica sve održava u OŠ. Vijećnik Darko Smolić-Ročak u konačnici 

navodi da bi sredstva koja su predviđena za izgradnju Građevine društvenih sadržaja radije iskoristio za 

izgradnju ceste Gorički most - Glavica - Debeljak - Tustica za što je napravljeno idejno rješenje. Predsjednik 

OV odgovara  da se slaže  da je navedeni projekt potreban, međutim naglašava da bi projekt aplicirao na EU 

fondove mora imati sve potrebne dozvole. Načelnik Ante Martinac navodi da je izgradnja navedene ceste 

također u planu Općine Sukošan. Za riječ se javila vijećnica Stipana Banić koja navodi da su predstavnici 

mjesta Gorica kao prioritet naveli izgradnju Građevine društvenih sadržaja. Isto tako je naglasila da nije 



primjereno da se u prostorijama OŠ  održavaju politički sastanci te bi  realiziranjem ovog projekta mjesto 

dobilo sadržaje u kojima bi narod uživao.  

Vijećnik Damir Pavić navodi da je protiv ove odluke, ne iz razloga što mještanima Gorice društvena 

prostorija nije potrebna već zato što smatra da je najveći prioritet  projekt izgradnje kanalizacije u koji bi se, 

po njegovom mišljenju, trebala utrošiti sva sredstva. Mišljenja je da se ovaj projekt aplicirao zbog glasova 

koje je dobila vladajuća stranka u mjestu Gorica. Smatra da se mjesta Glavica i Gorica trebaju pripasti Općini 

Galovac.  

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Građevina društvenih sadržaja“, 

usvojena je sa 12 glasova 1 vijećnik je bio suzdržan. 

Vijećnik Mojmir Torbarina navodi da bez obzira na izborne rezultate, poštuje mještane mjesta Gorice. 

Napominje da se 8 g.  zalagao za izgradnju Dječjeg vrtića u Gorici, motiv je  bio da djeca iz ostalih naselja 

ne budu privilegirana u odnosu na njih te da mještani Gorice ostanu živjeti tamo. Vjeruje kako će se u 

skorijem vremenu za ostvarivanje sredstva preko EU fondova aplicirati i projekt Društvenog doma u 

Sukošanu. Isto tako je mišljenja je da je ovo jedna politička odluka, kao zahvala za glasove na lokalnim 

izborima. Vijećnica Stipana Banić  se uključuje te zahvaljuje vijećniku Mojmiru Torbarini za civilizirani 

pristup primjeren dobu u kojem jesmo. Predsjednik OV zaključuje ovu točku navodeći da su ljudi bogatstvo 

te što je Općina Sukošan katastarski veća to je i bolja. 

Ad.4. 

Načelnik Ante Martinac  ističe kako  je dana 25. kolovoza 2021. godine donio Pravilnik o izmjenama 

Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sukošan kojim je brisano radno mjesto 

„Viši stručni suradnik  za prostorno uređenje,  graditeljstvo i komunalno gospodarstvo“ a umjesto njega 

sistematizirano novo radno mjesto „Viši stručni suradnik za EU fondove“. Novo radno mjesto ulazi u isti 

klasifikacijski rang i predlaže se isti koeficijent za obračun plaće 1,65. Za riječ se javio vijećnik Mojmir 

Torbarina koji postavlja pitanje jeli se za ovo radno mjesto preferira osoba iz JUO Općine Sukošan, na što 

načelnik odgovara da kada se bude primao službenik za to radno mjesto biti će raspisan javni natječaj u 

skladu sa Zakonom. Vijećnik Mojmir Torbarina pita jeli je poznato koje će biti članovi povjerenstva za 

provedbu javnog natječaja te jeli isti mogu imati nižu stručnu spremu od radnog mjesta za koje se provodni 

natječaj.  Načelnik Ante Martinac ističe da povjerenstvo imenuje Pročelnica JUO. Vijećnik Mojmir Torbarina 

navodi da nema ništa protiv ovog radnog mjesta ali isto tako predlaže da se provedba javnog natječaja 

provede  putem agencije  koja će obaviti testiranje i odabrati 5 najboljih kandidata a između kojih će  JUO 

odlučiti o  najboljem kandidatu. Mišljenja je da se zaposlenici u JUO biraju po nepotizmu, rodbinskoj vezi i 

stranački. Smatra da treba pružiti priliku svim prijavljenim kandidatima. Za riječ se javio vijećnik Darko 

Smolić- Ročak te  želi napomenuti kako je do nedavno bio član HDZ-a te da nitko iz njegove obitelji nije 

zaposlen u javnim službama, te se ne može reći da se zapošljava stranački ili po nepotizmu… Postavlja  

pitanje koja je stručna sprema potrebna za ovo radno mjesto na što načelnik odgovara da je potrebna VSS 

ekonomskog smjera. Vijećnik Darko Smolić- Ročak nastavlja te navodi tko god bude primljen na to radno 

mjesto smatra da bez agencije koja se bavi apliciranjem projekata na EU fondove neće moći provesti projekt 

već može biti samo tehnička podrška. Vijećnik Milan Ročak želi naglasiti da je agencija radila 2 projekta, 

vatrogasni dom i Dječji vrtić u Debeljaku, koji nisu prošli. Projekti koji su prošli i za koje su ostvarena 

sredstva napravio je gosp. Filip Dražić od kompletne dokumentacije do apliciranja, smatra da nema bolje 

osobe od njega za ovo radno mjesto. Vijećnik Damir Pavić je mišljenja da tko god bude primljen na ovo 

radno mjesto provoditi će jedino one projekte koji su prioritet izvršnoj vlasti. 

Odluka o  koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravom odjelu 

Općine Sukošan usvojen je jednoglasno (13 glasova).  

Ad.5. 
Načelnik Ante Martinac navodi da je jedina izmjena i dopuna  Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića “Zlatna 

lučica“ Sukošan promjena  adrese sjedišta. Nova adresa je Josipa Peričić (prosvjetitelja) br. 16. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića “Zlatna lučica“ Sukošan usvojena je 

jednoglasno (13 glasova). 

Ad.6. 
Predsjednica Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Stipana Banić navodi da su za Zahvalnicu Općine 

Sukošan na sastanku Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja jednoglasno izglasani sljedeći: 

 

- Iva Strenja, za uspješnost u školskih i športskim rezultatima, 

- Boćarski klub „Debeljak“ za uspješnost u športskim natjecanjima, 

- Jakov Pavić za izvrsne rezultate u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima, 

- Nikola Lalić za akciju čišćenja podmorja i animaciju predškolske djece u istom, 



- Posthumno Petar Števanja – za nesebičan doprinos u mjestu Glavica i aktivno sudjelovanje u NK 

„Vrčevo“, 

- Posthumno Nikola Dević - za nesebičan doprinos u mjestu Glavica i aktivno sudjelovanje u NK 
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Isto tako Predsjednica Povjerenstva navodi da su jednoglasno neprihvaćeni prijedlozi za zahvalnicu Darka 

Smolić-Ročka i dr. Ljiljane Klarin. 

Vijećnik Mojmir Torbarina postavlja pitanje iz kojeg razloga dva prijedloga nisu prihvaćena na što  

Predsjednica povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Stipana Banić  odgovara da prijedlozi nisu prihvaćeni 

iz jedinog razloga što se prijedlozi odnose na zasluge za koje su predloženi bili plaćeni. 

Izvješće Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja prihvaćeno je  jednoglasno (13 glasova). 

Ad.7. 

Predsjednik OV navodi da su vijećnicima dostavljena financijska izvješća udruga o kojima mogu 

raspraviti. Zbog osobnih razloga je morao napustiti sjednicu pa je sjednicu nastavila voditi 

Potpredsjednica OV Stipana Banić. 

- Vijećnik Tony Šime Gašparović smatra da Financijsko izvješće NK “Gorica“ nije pravovaljano, 

napravljeno je s datumom od 1. siječnja do 31. prosinca 2021g te nema potpis i pečat. Nema ništa 

protiv da im se dodjele sredstva ali smatra da trebaju dostaviti ispravno izvješće.  

Potpredsjednica OV daje riječ vijećniku Milanu Ročku koji napominje da sva financijska izvješća 

udruga moraju biti objavljena na stranici Fine koja je svima dostupna, dostavljena nadležnom odjelu 

Zadarske županije kao i prihvaćeno od strane skupštine društva. Istaknuo je da je financijsko izvješće 

DVD-a također dostavljeno načelniku. 

Vijećnik Damir Pavić pita koje je mjerilo na temelju čega se sredstva dodjeljuju udrugama. Također 

smatra sa bi se iz financijskog izvješća trebalo točno kategorizirati u što su sredstva utrošena. 

Vijećnik Milan Ročak se uključuje te ponovno naglašava da su ovakva financijska izvješća Zakonski 

propisana. Također je naveo da postoji i plan prihoda i rashoda uz bilješke a koji se po zahtjevu 

može dostaviti. Obvezuje se da će plan prihoda i rashoda za DVD dostaviti vijećnicima. Načelnik se 

nadovezuje te ističe da plan prihoda i rashoda udruge dostavljaju skupštini društva. Također navodi 

da udruge dobivaju minimalna sredstava a troškovi su sve veći.  Razmišlja se, sukladno Zakonu o 

športu, osnovati športsku zajednicu koja bi iz proračunskih sredstava raspoređivala sredstva za 

financiranje aktivnosti udrugama. Vijećnik Mojmir Torbarina  navodi da je i u nekoliko navrata 

isticao da treba imati športsku zajednicu. Isto tako smatra da se sredstva ne bi trebala dodjeljivat bez 

dostavljenih programa. Načelnik Ante Martinac u konačnici navodi da vjeruje da sve udruge 

skupštini društva dostavi točnu raščlambu troškova.  

- Vijećnik Mojmir Torbarina postavlja pitanje kada će mještani koji nisu priključeni na kanalizaciju, 

a koji plaćaju naknadu za razvoj imati besplatno crpljenje crne jame jednom godišnje. Načelnik 

odgovara da će navedeno biti omogućeno kada se steknu uvjeti za legalno odvajanje fekalija, što 

trenutno nije moguće jer uređaj  za pročišćavanje trenutno toliku količinu fekalija ne može primiti. 

Vijećnik Mojmir Torbarina nastavlja te smatra da mještani Sukošana koji nemaju uvjeta da se 

priključe na kanalizaciju trebaju biti izjednačeni u cijeni plaćanja vode sa mještanima Debeljaka koji 

se također bave turizmom a ne plaćaju naknadu za razvoj, na što načelnik odgovara da prema 

njegovom saznanjima slijedeće godine će biti ista cijena vode za područje cijele Općine Sukošan. 

Želio je upoznati vijećnike da će biti jedno uslužno područje od Vira do  Grada Biograda na Moru 

na području kojeg će svi plaćati istu cijenu vode.  

Vijećnika Damira Pavića zanima kada će početi aktivno raditi na projektu kanalizacije na što 

načelnik navodi da se očekuje aktivan rad kroz godinu dvije, riječ je od projekta od 200.000.000,00 

kn. Naglašava se su iz mjere EU fondova koja je predviđena za izgradnju kanalizacije sva sredstva 

istrošena te se čeka novo proračunsko razdoblje. Vijećnik Damir Pavić nastavlja te je mišljena da 

treba na neki način kažnjavati one koji imaju uvjeta a ne žele se priključiti na kanalizaciju. Ponovno 

se osvrnuo na rupe na asfaltu kao i naglasio da komunalni redari trebaju biti uniformirani. 

- Vijećnik Darko Smolić-Ročak apelira da se ulica Put Runjića u Debeljaku očisti, tamponira i postave 

2 rasvjetna stupa, budući je već u toj ulici već bilo incidenata. Načelnik je istaknuo da će se ulica 

pokositi, dok će se rasvjetni stupovi staviti u plan i postaviti do proljeća. 

- Vijećnik Darko Smolić-Ročak predlaže da Općina Sukošan u okviru svojih mogućnosti napravi 

probne bušotine i provede ispitivanje vode,  na što načelnik odgovara da je županijski vijećnik 

Općine Sukošan zajedno sa gosp. Segarićem prošao poljoprivredna zemljišta te je dogovoreno da se 



izvrše geološka ispitivanja. Napravljen je plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, međutim  

besmisleno je dati zemljišta u koncesiju ako nema vode. 

- Vijećnik Darko Smolić-Ročak također predlaže da se prirodne lokve trebaju održavati, da se ulije 

voda za napoj životinja, pita jeli DVD po tom pitanju može intervenirati. Također predlaže da se 

očiste javni bunari unutar cijele općine. Također je iznio mišljenja kako bi se trebali iskoristi 

potencijali općinskih vijećnika na način da se formiraju odbori unutra OV koji bi se bavili pitanjima 

koje su od važnosti za žitelje općine (gospodarstvo, poljoprivreda, turizam, školstvo, šport i sl), te  

bi vodili određene resore i  time pomogli u djelovanju  izvršne vlasti. 

- Vijećnik Mojmir Torbarina se osvrće na pješački prijelaz od Ulice Ivana Krešana pa do Marine 

Dalmacije, smatra da pješački otok treba urediti jer pješaci prilikom prelaska ceste ulaze u cvijeće, 

makadam, na što načelnik navodi da je navedeno primio na znanje. 
- Vijećnik Milan Ročak navodi da je DVD u dogovoru sa lovačkim društvom vozi vodu u prirodne 

lokve, također se osvrnuo i na uređenje bunara te istaknuo da DVD ima opremu i sprave te da će 

pokušati očistiti bunare, međutim ništa ne može obećati. 

- Vijećnik Damir Pavić ističe da  glavna magistrala u Sukošanu ima samo 4 pješačka prijelaz. Iznosi 

kritiku zbog nedostatka pješačkog prijelaza i rasvjete kod Plodina. Također predlaže da se obilježi 

pješački prijelaz između dućana Bakmaz i Pekare Sukošan. Smatra da treba naći način da se poboljša 

sigurnost pješaka na glavnoj magistrali. Načelnik Ante Martinac odgovara da je glavna magistrala u 

nadležnosti Hrvatskih cesta koji izdaju uvjete za izgradnju građevina prometnog sustava. Složio se 

da je pješački prijelaz između dućana Bakmaz i Pekare Sukošan potreban, što će zasigurno Hrvatske 

ceste prihvatiti. Naglasio je da će se uskoro izdati Lokacijska dozvola za rekonstrukciju Državne 

ceste od Spara do Hajduka sa nogostupom sa obe strane kolnika.  

- Vijećnik Ante Martinović navodi da je prošlu sjednicu bila riječ da će se donijeti odluka o uspostavi 

prometnog reda te ga zanima jeli prijedlog odluke napravljen. Također pita kada će biti tehnički 

pregled za Dječji vrtić kao i kada će tržnica biti stavljana u funkciju. Također ga zanima jeli izabran 

izvođač radova za projekt PRŠI. Načelnik odgovara da će odluka o uspostavi prometnog reda biti na 

dnevnom redu na slijedećoj sjednici. Predan je zahtjev za tehnički pregled Dječjeg vrtića te se čeka 

termin. Za tržnicu je provedena sanitarna inspekcija, nedostaje još jedna sitnica ali može se reći da 

je tržnica 99% završena. Za projekt PRŠI je provedena javna nabava te je izabran izvođač radova a 

to je  Konketor d.o.o, i GVO kao zajednica ponuditelja te se uskoro očekuje potpisivanje ugovora. 

- Vijećnik Ante Martinović se također osvrće na navod sa prošle sjednice „granica pomorskog dobra 

od Ruševca do Ždralovca je na prošloj sjednici Vlade RH promijenjena“  te ga zanima tko time 

upravlja, na što načelnik odgovara da je dato na upravljanje Županijskoj lučkoj upravi.  Vijećnik 

Ante Martinović također pita iz kojeg se razloga nije naplaćivao parking na području Ruševca, 

Sportskog centra a koje je u vlasništvu Općine Sukošan kao i na području ispod Restorana Jose, na 

što načelnik odgovara da je za parking ispod Restorana Jose ,nakon niza pregovora, dogovoreno da 

će  to područje biti pomorsko dobro te se nakon toga može zatražiti koncesija. 

 

                                  Rasprave više nije bilo pa potpredsjednica zaključuje sjednicu u 21,00 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, dipl.ing 

 

 

 


