
 

ZAPISNIK 

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 11. siječnja 2022. godine, s početkom u 18,10 

sati u Osnovnoj školi Sukošan. 

NAZOČNI: Tomislav Dražić, Tony Šime Gašparović, Željko Števanja  Milan Ročak, Mario Aralica, 

Damir Pavić, Marijana Rogoznica, Antonija Mitrović, Stipana Banić, Marko Baričić, Mojmir Torbarina,  

i Ante Martinović. 

ODSUTNI: Darko Smolić-Ročak. 

OSTALI NAZOČNI: Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zlatna 

lučica“ Milica Ćoso. 

 

Predsjednik vijeća  predlaže slijedeći:  

D N E V N I   R E D                                                     
1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva, 

3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ 

Sukošan, 

4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  i načinu 

rada Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan 

5. Razno. 

 
Predloženi dnevni red  je jednoglasno usvojen (12 glasova). 

Ad.1. 

Zapisnik sa  5. sjednice Općinskog vijeća bez izmjena jednoglasno je usvojen (12 glasova). 

Ad.2. 

Načelnik Ante Martinac navodi da je odredbama članka  390. Zakona o trgovačkim društvima propisano 

je da nominalni iznos poslovnog udjela mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja sto. 

Zbroj nominalnih iznosa svih poslovnih udjela mora odgovarati iznosu temeljnoga kapitala društva. 

U Odluci o  osnivanju trgovačkog društva KOTAR NET, društva s ograničenom odgovornošću 

 („Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj 09/21) u  članku 10. ulozi nisu bili  izraženi cijelim brojem 

pa je nužno izmijeniti predmetni članak i poslovne udjele izraziti cijelim brojem  kao i izmijeniti  članak 

11. u kojemu se mijenjaju poslovni udjeli izraženi u postotku. Rasprave nije bilo te se utvrđuje da je 

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

Ad.3. 

Predsjednik OV dao je uvodno obrazloženje navodeći da se jedina izmjena odnosi na članak 9. Tijela 

Vrtića ne mogu bez suglasnosti osnivača  steći, otuđiti ili opteretiti nekretninu ili drugu imovinu u iznosu 

većem od 200.000,00 kn, dok je dosad bio iznos od 70.000,00 kn te na članak 12. u kojem se mijenja 

sjedište dječjeg vrtića na adresu Josipa Peričića ( prosvjetitelja) 16.  Nakon uvodnog obrazlaganja riječ 

je dao ravnateljici Milici Ćoso koja navodi da je članak 9. usklađenje sa Pravilnikom o provedbi 

postupka jednostavne nabave. Istaknula je da dječji vrtić koji se nalazi na adresi Marijana Grdovića 6 

postaje područni odjel te da se sjedište vrtića mijenja na adresu Josipa Peričića (prosvjetitelja) 16. 

Također se osvrnula na članak 53. u kojem se mijenja stavak 4 te glasi natječaj za ravnatelja vrtića 

objavljuje u Narodnim novinama i traje osam dana  a sve u skladu sa novim Zakonom o predškolskom 

odgoju. Nakon kraćeg obrazlaganja ravnateljice riječ je dobio vijećnik Damir Pavić koji predlaže da 

ravnatelja dječjeg vrtića imenuje i razrješuje,  prema prijedlogu upravnog vijeća, Općinsko vijeće a ne 

općinski načelnik kako je propisano u  članku 52.  Načelnik Ante Martinac se uključuje te želi naglasiti 

da Statut Općine Sukošan sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

jasno propisuje ovlasti općinskog načelnika među kojima je i imenovanje i razrješenje predstavnika 

općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društvima i drugim pravnih osoba kojima je Općina 

osnivač. Vijećnik Damir Pavić nastavlja te ga zanima iz kojeg razloga Pravilnikom unutarnjem 

ustrojstvu  i načinu rada Dječjeg vrtića nije predviđeno radno vrijeme u dvije smjene, na što ravnateljica 

odgovara da za svaku izmjenu mora napraviti Plan i program  kojeg Ministarstva znanosti i obrazovanja 

mora odobriti.  Naglasila  je da se Plan i program donosi svake godine ovisno o potrebama roditelja. 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan 

usvojen je jednoglasno (12 glasova). 



Ad.4. 

Predsjednik OV navodi da je pregledao  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  i načinu rada Dječjeg vrtića 

„Zlatna lučica“ Sukošan (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te se osvrnuo na koeficijente zaposlenika. 

Ravnatelju se koeficijent povisuje sa 1,75 na 1,82 sto smatra opravdanim jer se otvaranjem novog vrtića 

povećava i obujam posla. Ravnateljica se uključuje te navodi da su koeficijenti u skladu sa Zakonom o 

državnim službenicima, te da se nisu mijenjali od osnivanja dječjeg vrtića. Smatra da je došlo vrijeme 

da se koeficijent ravnatelja povisi, međutim ne želi stvarati preveliku razliku između sebe i odgajatelja. 

Također je naglasila da je povisila koeficijente za odgajatelje koji imaju VSS. Osvrnula se i na 

zdravstvenog voditelja i pedagoga koji su primljeni na pola radnog vremena te smatra da se javlja 

potreba da budu zaposleni na puno radno vrijeme. Navela je da se opseg administrativnog posla povećao 

a koji može sve sama stići te je u planu zaposliti  administrativnog tajnika  koji će također biti zaposlen 

na pola radnog vremena. Naglasila da će dječji vrtići na području cijele općine brojiti 220 djece i 43 

zaposlenika što je u rangu sa dječjim vrtićem Grada Biograda na Moru. Na koncu načelnik Ante 

Martinac ističe da je Pravilnik u sladu sa Zakonom i donesenim Proračunom. Za riječ se javio vijećnik 

Damir Pavić koji postavlja pitanje na koji će način funkcionirati dva vrtića u Sukošanu odnosno na koji 

se način  isplaniralo koja će djeca ići u novi a koja u stari vrtić,  na što ravnateljica odgovara da će oba 

vrtića biti u funkciji te da je odlučila da će ove godine novo upisana djeca biti u starom vrtiću dok će 

djeca koja su već upisana ići u novi vrtić. Nije željela odvojiti već postojeće vrtićke skupine budući su 

djeca već upoznali svoje odgajatelje i sklopili prijateljstva.  Riječ je dobio i vijećnik Milan Ročak koji 

zahvaljuje ravnateljici na njenom radu i trudu, smatra da je zaslužila da joj se koeficijent poveća.  

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  i načinu rada 

Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan usvojen je jednoglasno (12 glasova). 

Načelnik Ante Martinac poziva sve vijećnike na  svečano otvaranje novog dječjeg vrtića  koje će se 

održati 14.siječnja 2022. godine u 11 sati. 

Ravnateljica želi zahvaliti Kandidacijskoj listi grupe birača na uplaćenim sredstvima za dječji vrtić, koja 

su se prošle godine utrošila na dječje igralište, a ove godine na kupnju novih igračaka o čemu će dostaviti 

detaljno izvješće. 

Vijećnik Mojmir Torbarina iznosi zadovoljstvo jer se prepoznala dobra volja te je napomenuo ukoliko 

je potrebno još sredstava, Kandidacijska lista grupe birača ih je voljna donirati. Naglasio je i da 

Kandidacijska lista grupe birača potiče rad djece u vrtićima i školama. 

Ad.5. 

- Vijećnik Ante Martinović navodi da nastaje gust promet na cesti koja vodi do osnovne škole 

koji će se  povećati otvaranjem novog vrtića. Zanima ga jeli se može osigurati prometni koridori 

na parcelama iznad osnovne škole kuda bi automobili mogli izlazit, na što načelnik odgovara 

da je Općina Sukošan u pregovorima za zamjenu još dvije parcele  kako bi promet mogao 

funkcionirati po principu kružnog toka. Vjeruje kako će se ukazani problem riješiti do početka 

turističke sezone. Vijećnik Mojmir Torbarina navodi da će slijedeći amandman Kandidacijske 

listi grupe birača podzemna garaža, na što načelnik odgovara da ništa nije nemoguće. 

- Vijećnik Damir Pavić navodi da cesta  koja vodi do osnovne škole nije dovoljno osvjetljena. 

Također ga zanima kad će tržnica biti stavljena u funkciju, na što načelnik  odgovara da se javna 

rasvjeta može pojačati ukoliko se smatra da  cesta nije dovoljno osvjetljena te da će javni 

natječaj za zakup štandova  na  tržnici biti raspisan do kraja mjeseca. 

 
         Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 18,40 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 

 

 
 

 


