
 

ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 03. studenog 2021. godine, s početkom u 18:00 sati 

u Osnovnoj školi Sukošan. 

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

Mario Aralica, Darko Smolić-Ročak, Damir Pavić, Marijana Rogoznica, Ante Martinović, Stipana Banić i 

Marko Baričić. 

ODSUTNI: Antonija Mitrović. 

OSTALI NAZOČNI: Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac. 

 

Predsjednik vijeća  predlaže slijedeći:  

D N E V N I   R E D                                                                                                                                                       
1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Odluka o osnivanju trgovačkog društva, 

3. Odluka o kratkoročnom  kreditnom zaduživanju Općine Sukošan, 

4. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, 

5. Odluka o kupnji zemljišta za proširenje groblja u Gorici, 

6. Odluka o uređenju prometa na području Općine Sukošan. 

7. Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima u Općini 

Sukošan, 

8. Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice  komunalno-

prometnog redara, 

9. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog 

prirodnog staništa, 

10. Razno. 

 

Predloženi dnevni red  je jednoglasno usvojen (12 glasova). 

 
Ad.1. 

Vijećnik Damir Pavić navodi da je glasao protiv točke Ad.3. te  predlaže izmjenu koja glasi „Odluka o 

davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Građevina društvenih sadržaja“, usvojena je sa 12 
glasova 1 vijećnik je bio protiv“. 

Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća sa izmjenom jednoglasno je  usvojen (12 glasova). 

Ad.2. 

Odluku o osnivanju trgovačkog društva KOTAR NET, društva s ograničenom odgovornošću (u daljnjem 

tekstu: Društvo) pojasnio je načelnik Ante Martinac. Društvo se osniva u svrhu provedbe projekta: „Razvoj 

infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja, 

sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovakvu odluku su dužne donijeti sve četiri 

općine do konca godine kako bi se Društvo moglo upisati u Sudski registar.  Naziv  društva KOTAR NET je 

proizašao od rijeke Kotarke koja povezuje sve četiri općine, dok skraćenica NET asocira na 

telekomunikaciju. Naglasio je da niti jedna od 4 općine nema većinu poslovnih udjela te ne može samostalno 

donositi odluke. Provedena je javna nabava te je izabran izvođač radova dok je u tijeku javna nabava za 

odabir stručnog nadzora građenja širokopojasne mreže. Također je u tijeku  podjela letaka i edukacija 

stanovništva.  Završetak radova definiran je do konca listopada 2023.godine. Istaknuo je kako  je riječ o 

prvom projektu u Općini Sukošan koji će vratiti uložena sredstva i ostvarivati prihode. Nakon detaljnijeg 

obrazlaganja načelnika za riječ se javio vijećnik Damir Pavić te ga zanima temeljem čega su se definirali 

poslovni udjeli članova društva, tko čini  Skupština društva a tko  Nadzorni odbor kao i gdje će biti sjedište 

Društva. Načelnik odgovara da su poslovni udjeli određeni na temelju postojećih korisnika u bijelim 

područjima te da Skupštinu Društva činu predstavnici članova Društva, odnosno načelnici 4 općina. Nadzorni 

odbor se može i ne mora definirati, trenutno nije definiran. Istaknuo je da Uprava društva predstavničkom 

tijelu Općine  jednom godišnje  na znanje podnosi izvješće o radu. Naveo je da je sjedište društva u Sukošanu. 

Vijećnik Milan Ročak se odvrće na Zakon o trgovačkim društvima te navodi da Skupština društva može biti 

predstavničko tijelo Općina ili općinski načelnici što se konkretno definira Odlukom o osnivanju društva. O 

tome kada društvo treba imati Nadzorni odbor  propisano je također Zakonom o trgovačkim društvima, kao 

jedan od uvjeta naveo je da Društvo mora imati određeni broj zaposlenih u godinu dana. 



Vijećnik Mojmir Torbarina detaljno pojašnjava razloge zbog kojih smatra da je predmet poslovanja Društva 

naveden u predloženoj Odluci  preambiciozan i nesuvislan. Predložio je da se još jednom djelatnosti koje će 

Društvo obavljati provjeri sa stručnom osobom. Također je sugerirao da se treba osvrnuti na Okvirni 

nacionalni program pod točkom 2.6.1 koji točno definira prodajne usluge. Načelnik odgovara da je predmet 

poslovanja osnova da se Društvu upiše u Sudski registar te ga je i sastavila ovlaštena konzultantska tvrtka. 

Riječ je o natuknicama koje društvo može obavljati a temeljem kojih će se upisati još 20-tak vezanih 

djelatnosti što ne znači da je Društvo upisane djelatnosti dužno i obavljati. Istaknu je da Odluku o osnivanju 

društva ovjerava javni bilježnik kao i da je Odluka podložna izmjenama ukoliko bude potrebno. 

Vijećnik Ante Martinović pita na temelju čega su  definirani poslovni udjeli članova društva, na što načelnik 

odgovara da su poslovni udjeli određeni na temelju postojećih korisnika u bijelim područjima. Vijećnik 

Mojmir Torbarina se uključuje te smatra da treba  pojasniti što znači „bijelo područje“ ukoliko ima onih koji 

ne znaju. Načelnik odgovara da se bijelim područjem nazivaju područja koja su izvan 500 m od centrala, dok 

se područja unutar 500 m od centrale nazivaju „sivim područjem“ a kojima upravlja operater. Prema 

najavama će i siva područja biti predana Društvu te će se i za ta područja ostvariti sredstva iz Europskog 

fonda za regionalni razvoj. 

Odluka o osnivanju trgovačkog društva usvojena je jednoglasno (12 glasova). 

Ad.3. 

Odluku o kratkoročnom  kreditnom zaduživanju Općine Sukošan obrazložio je načelnik Ante Martinac. 

Jedina izmjena u odnosu na Odluka o  kratkoročnom kreditnom  zaduživanju (Službeni glasnik Općine 

Sukošan broj 03/21)  koja se ovom Odlukom stavlja van snage je rok korištenja  kredita a to je 15. siječnja 

2022.godine dok se rok vraćanja pozajmice produžuje do 31. ožujka 2022.godine. 

Vijećnik Damir Pavić postavlja pitanje jeli se ovaj kredit odnosi samo na izgradnju Dječjeg vrtića. Osvrnuo 

se i na navod načelnika sa prijašnje sjednice gdje je naveo da će radovi na cesti koja vodi prema školi biti 

završeni u narednih nekoliko dana kao i da će cesta biti asfaltirana. Načelnik se uključuje te navodi da  je 

riječ o mostnom kreditu do primitka bespovratnih sredstava za izgradnju Dječjeg vrtića i izgradnju 

vidikovaca. Također je napomenuo da će  navedena cesta biti asfaltirana do kraja godine kada se i planira 

otvaranje Dječjeg vrtića. Vijećnik Damir Pavić postavlja pitanje načelniku jeli se prekopavanje ceste i 

postavljanje kanalizacije mogle  ranije započeti  npr. u lipnju na što načelnik odgovara da se radovi nisu 

mogli obavljati za vrijeme turističke sezone zbog iznajmljivača, najsretniji bi bio da su kompletni radovi 

završili do 1. rujna. 

Vijećnik Mojmir Torbarina postavlja pitanje koliko je trenutno Općina Sukošan zadužena, na što načelnik 

odgovara da je Općina Sukošan trenutno zadužena cca 12%, što se korigira svaka 3 mjeseca.  

Odluka o kratkoročnom  kreditnom zaduživanju Općine Sukošan usvojena je jednoglasno (12 glasova). 

Ad.4. 
U Vijeću za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, a temeljem 

Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na 

pomorskom dobru, imenuju se: 

1. Ante Martinac, predstavnik Općine Sukošan -  predsjednik, 

2. Ivica Nadinić, predstavnik Općine Sukošan -  član, 

3. Tony Šime Gašparović, predstavnik Općine Sukošan - član, 

4. Krešimir Laštro, predstavnik  Upravnog odjela za more i turizam Zadarske županije -član, 

5. Ivana Vanjak, predstavnik Lučke kapetanije Zadar - član. 

Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja usvojena je jednoglasno (12 glasova). 

Ad.5. 

Radi potrebe proširenja groblja u Gorici predlaže se kupnja k.č. 2849, k.o. Gorica, u površini od 460 m2. 

Ukupna kupoprodajna cijena iznosi 46.000,00 kuna.  

Odluka o kupnji zemljišta za proširenje groblja u Gorici usvojena je jednoglasno (12 glasova). 

Ad.6. 

Odluku o uređivanju prometa na području općine Sukošan, Odluku o organizaciji, načinu naplate i kontrole 

parkiranja na javnim parkiralištima u Općini Sukošan te Odluku o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju 

službene iskaznice  komunalno-prometnog redara ukratko je pojasnio načelnik Ante Martinac. Napomenuo 

je da  su odluke bile na javnom savjetovanju 30 dana. Službenik Općine Sukošan prošao je obuku za 

prometnog redara te će temeljem ovih odluka i suglasnosti MUP-a imati ovlasti naplaćivati kazne a koje će 

se  uprihoditi u proračun Općine Sukošan. 

Vijećnik Mojmir Torbarina smatra da Općina Sukošan treba razmišljati o nabavki profesionalnog drona 

kojim bi komunalni redar mogao kontrolirati cijelu Općinu Sukošan i samim time uštedjeti na troškovima. 



Načelnik Ante Martinac ističe da je Općina Sukošan u zoni kontrole zračnog prometa. Naglasio je da se niti 

jedan Vidikovac se ne može snimiti putem drona zbog frenkvencija. Smatra da je ideja  vijećnika Mojmira 

Torbarine dobara te će u vezi toga pratiti situacija. 

Vijećnik Damir Pavić navodi da se o dronu može razgovarati u budućnosti. Ne radi se samo o troškovima 

kupnje drona već i svako podizanje drona iziskuje troškove. Istaknuo je  da se u   Sukošanu što prije treba 

naći rješenje za uređenje prometa. Smatra da je malo prometnih znakova kao i da se ljudi se ne pridržavaju 

propisa. Isto tako smatra da  prometni redar treba biti na terenu i ukazivali na prekršaje kao i da se treba 

napraviti studija kojim ulicama se može ući u centar Sukošana. Također je naveo da se parking treba biti 

propisano označen. Načelnik Ante Martinac  se uključuje te navodi da je upravo zbog navedenih razloga 

potrebno usvojiti predložene odluke kako bi prometni redar imao ovlasti intervenirati.  

Odluka o uređenju prometa na području Općine Sukošan usvojena je jednoglasno (12 glasova). 

Ad.7. 

Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima u Općini Sukošan 

usvojena je jednoglasno (12 glasova). 

Ad.8. 

Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice  komunalno-prometnog redara 

usvojena je jednoglasno (12 glasova). 

Ad.9. 

Načelnik Ante Martinac navodi da je ova Odluka usklađenje sa Zakonom o zaštiti životinja te se također 

ovom Odlukom uređuje način  postupanja sa divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa.  Nakon 

usvajanja ove odluke donijeti će se Program zaštite divljači za površine izvan lovišta Općine Sukošan od 

strane Hrvatskog lovačkog saveza. 

Vijećnik Mojmir Torbarina postavlja pitanja jeli se ima saznanja oko izgradnje novog azila za napuštene 

životinje za Zadarsku županiju, na što načelnik odgovara da je riječ o županijskom projektu. Također je 

upoznao vijećnike da je dobio ponudu od udruge „Šapica“ koji su tražili suglasnost za privremeni smještaj 

životinja na području Gaja, o čemu će zajedno sa vijećnikom Mariom Aralicom i predstavnicima udruge 

održati sastanak. Naglasio je je da Općina Sukošan nije protiv zbrinjavanja životinja ali navedenom 

prijedlogu treba postupiti sa oprezom. Također je naveo da neće donijeti nikakvu odluku bez suglasnosti OV. 

Vijećnik Ante Martinović pita jeli Općina Sukošan ima odluku o načinu držanja peradi, svinja i sl. na što 

načelnik odgovara da su uvjeti za držanje peradi i stoke propisane Odlukom o komunalnom redu, prijava po 

tom pitanja Općina Sukošan nije zaprimila. 

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog 

staništa usvojena je jednoglasno (12 glasova). 

Ad.10. 

- Vijećnik Damir Pavić pita kada će Tržnica biti stavljena u funkciju, na što načelnik odgovara da će  

vjerojatno slijedeći tjedan biti raspisan javni natječaj za ribarnicu u zatvorenom dijelu, te se očekuje 

da će koncem siječnja slijedeće godine ribarnica profunkcionirati. Plan je da ribarnica radi u 

jutarnjim i popodnevnim satima. Vijećnik Damir Pavić također pita hoće li otvaranjem tržnice biti 

moguća prodaja voća i povrća na kućnom pragu, na što načelnik odgovara da prodaja na kućnom 

pragu neće biti dozvoljena u protivnom otvaranje tržnice nema smisla. Vijećnik Mojmir Torbarina 

se uključuje te smatra da se ne može svim OPG-ima u Sukošan omogućiti štand na tržnici te se im 

se u protivnom morati omogućiti prodaja na kućnom pragu, na što načelnik odgovara  da većina 

registriranih OPG-ova  prodaje svoju robu na veliko. Vijećnik Damir Pavić u konačnici navodi da je 

sumnjičav oko funkcioniranja same tržnice, smatra da neće biti zainteresiranih za prodaju na tržnici. 

Načelnik odgovara da treba pričekati pa vidjeti, ukoliko tržnica ne bude funkcionirala prostor se 

uvijek može prenamijeniti. 

- Vijećnik Mojmir Torbarina navodi da se na stranicama Općine Sukošan ne mogu pronaći zapisnici 

sa sjednica te ga zanima jeli je proveden javni natječaj za Višeg stručnog suradnika za EU fondove, 

na što načelnik odgovara da je proveden javni natječaj te je zaprimljena samo jedna molba od gosp.  

Filipa Dražića. 

- Vijećnik Ante Martinović pita jeli se nešto napravilo po pitanju investicije HEP-a za izgradnju 

solarnih elektrana  u  na što načelnik odgovara da je u kontaktu sa HEPO-om, očekuje se da bi se 

Lokacijska dozvola mogla ishoditi do kraja mjeseca kao i da bi radovi trebali krenuti slijedeće 

godine. Općini Sukošan je u interesu da proizvodnja što prije krene jer će imati  veliki utjecaj na 

punjenje općinskog proračuna kao i na zapošljavanje. 



- Vijećnik Mojmir Torbarina budući ima upita od stane ljudi, postavlja pitanje kada će zona Barake 

biti stavljan u funkciju, na što načelnik odgovara da  zainteresirani trebaju uputiti pismo namjere u 

Općinu Sukošan, nema smisla provoditi natječaj budući HEP još nije ishodova dozvolu. Vijećnik 

Damir Pavić se uključuje te pita koliko je Općini Bibinje trebalo da stave u funkciju zonu Lonići, na 

što načelnik odgovara da je vlasništvo riješeno dok je bio predsjednik Vlade  bio Ivo Sander što je 

temelj da bi zona mogla profunkcionirati. 

- Vijećnik Milan Ročak  pita u kojoj je fazi izgradnja cjevovoda u Novom naselju u Debeljaku, na što 

načelnik odgovara da je projekt izgradnje cjevovoda predan na postupanje Hrvatskim vodama. 

- Vijećnik Damir Pavić predlaže da se kante za otpad koje se trenutno dijele u Domu mladeži trebaju 

dostaviti mještanima na kućnu adresu a ne da mještani sami moraju ići po njih. Načelnik odgovara 

da je kante za reciklabilni otpad trebala podijeliti Čistoća Zadar koja je, zbog nedostatka radnika,  

zatražila pomoć od Komunalnog poduzeća. Ukoliko netko od mještana ne može doći po kantu treba 

se javiti u Komunalno poduzeće koje će kantu dovesti na kućnu adresu.   

- Vijećnika Damira Pavić zanima na koji će se način riješiti sakupljanje kanti na adresi Punta od broja 

101 do 113 budući je riječ o privatnom putu u koje Čistoća Zadar ne ulazi.  Načelnik odgovara da je 

to u nadležnosti Čistoće Zadar te prema njegovim saznanjima Čistoća Zadar ulazi u privatne puteve 

kako bi praznili kante. 

- Vijećnik Damir Pavić navodi da je Vodovod Zadra vršio iskope na glavnoj magistrali, te ga zanima 

jeli komunalni redar izvršio uvid jeli  cesta vraćena u prvobitno stanje. Istaknuo je ima dosta situacija 

po mjestu gdje se izvrše iskopi a cesta se ne vrati u prvobitno stanje. Načelnik odgovara da je 

Vodovod Zadar dužan nakon radova vratiti u prvobitno stanje. Također je naveo da je svjestan 

problema, međutim to nije samo u općini Sukošan.  Navedeni problem će se riješiti  kada se napravi 

kompletna rekonstrukcija vodovodne mreže. 

- Vijećnik Darko Smolić-Ročak pita jeli načelnik stupio u kontakt sa gđom. Renatom Bek u vezi 

zdravstvene zaštite u Debeljaku  te kada će biti postavljena rasvjetna tijela u ulici Runjići u Debeljaku 

o čemu je bilo govora na prijašnjoj sjednici. Načelnik odgovara da je kontaktirao Upravni odjel za 

zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade međutim gđa. Bek je na putu u Ameriku. Boji se da ima 

nedostatka  liječnika opće prakse te da će i Sukošan, odlaskom liječnice Klarin, ostati samo na jednoj 

liječnici. Detaljnije će se po tom pitanju razgovarati kada se ugovori sastanak sa gđom Bek. Poziva 

vijećnika Daraka Smolić-Ročka da ga u vezi rasvjetnih tijela kontaktira jer konkretno ne može reći 

za bilo koju ulicu kada će  biti postaviti rasvjetna tijela. 

- Vijećnik Darko Smolić-Ročak postavlja pitanje jeli može tehnički izvesti čišćenje bunara, na što 

vijećnik Milan Ročak, kao predsjednik DVD-a, odgovara da se tehnički može provesti čišćenje, 

detaljno se mora provjeriti kada je idealno vrijeme da se to provede zbog kiša i podzemnih voda. 

 

Rasprave više nije bilo pa Predsjednik  zaključuje sjednicu u 19:30 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 

 

 

 


