
 

 

ZAPISNIK 
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 26. travnja 2022. godine, s početkom u 19:00 sati 

u Osnovnoj školi Sukošan. 

NAZOČNI: Tomislav Dražić, Tony Šime Gašparović, Željko Števanja,  Mario Aralica, Damir Pavić, 

Marijana Rogoznica, Ante Martinović, Stipana Banić, Marko Baričić i Antonija Mitrović. 

ODSUTNI: Darko Smolić-Ročak, Milan Ročak i Mojmir Torbarina. 

OSTALI NAZOČNI: Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac. 

 

Predsjednik vijeća  predlaže slijedeći:  
D N E V N I   R E D                                                                                          

1. Usvajanje zapisnika sa 7. i 8. ( tematske) sjednice Općinskog vijeća, 

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sukošan za 2022. godinu, 

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan za 2022. godinu, 

4. Donošenje Odluke o dugoročnom zaduživanju Općine Sukošan kod HBOR-a, 

5. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan, 

6. Donošenje odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika  u Jedinstvenom upravnim 

odjelu Općine Sukošan ,   

7. Odluka o izmjeni Odluke pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine Sukošan, 

8. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Sukošan,  

9. Odluka o određivanju javnih parkirališta na području Općine Sukošan, 

10. Donošenje Odluke o  davanju suglasnosti na Opće uvjete parkiranja, 

11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, 

12. Donošenje Odluke o izmjeni   Statuta „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za komunalne djelatnosti,  

13. Zaključak o preporuci trgovačkim društvima u suvlasništvu Općine Sukošan, 

14. Zaključak o preporuci Upravnom vijeću Dječjeg vrtića, 

15. Razno. 

 

Predsjednik OV navodi da je potrebno točku Ad.9. skinuti sa dnevnog reda iz razloga što za predloženu 

odluku nije još ishodovala suglasnost MUP-a. 

Vijećnik Damir Pavić smatra da je ta točka najbitnija na dnevnom redu te ga zanima jeli se o njoj može 

raspraviti budući se bliži sezona a odluke oko uspostave parkinga još nisu usvojene, na što načelnik navodi 

kako će suglasnost MUP-a biti ubrzo dobivena te će ova točka ponovno biti na dnevnom redu. 

Dnevni red sa prijedlogom Predsjednika OV usvojen je jednoglasno (10 glasova). 

 

Ad.1. 

Predsjednik OV poziva načelnika Antu Martinca da sagleda mogućnost u Ministarstvu mora, prometa i 

infrastrukture da se repetitori koji su postavljeni na Brdu Debeljak dislociraju, na što načelnik navodi da ima 

najavljen sastanak sa državnim tajnikom Šimom Mršićem po tom pitanju. 

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća i zapisnik 8. (tematske) sjednice bez izmjena i dopuna jednoglasno 

je  usvojen (10 glasova). 

Ad.2. 

Načelnik Ante Martinac navodi kako su predloženim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sukošan za 

2022. godinu. ( u daljnjem tekstu rebalans proračuna) brojke ostale iste te se samo mijenjaju izvori prihoda  

za projekt Razvoja širokopojasne infrastrukture odnosno prebacuju se na prihode od kredita bez obzira što 

će za to biti isplaćena sredstva iz EU sredstava.  Također je pojasnio da se usvojenim Proračunom za 2022 

godinu Općina Sukošan planirala zadužiti za  Projekt izgradnje zgrade društvene namjene u Gorici do iznosa 

od 6.000.000,00 te za Projekt širokopojasne infrastrukture do iznosa od 30.000.000,00 kuna dok  se ovim 

rebalansom proračuna Općina planira zadužiti za Projekt izgradnje zgrade društvene namjene u Gorici do 

iznosa od 6.000.000,00 kn na način da će se sredstva povlačiti u dvije godine i to u 2022 g. do iznosa od 

3.000.000,00 kn i u 2023. g. do iznosa od 3.000.000,00 kn te za Projekt širokopojasne infrastrukture do 

iznosa od 47.000.000,00 kn, na način da će te sredstava također povlačiti u dvije godine i to u 2022.g. do 

iznosa od 17.000.000,00 kn i u 2023.g do iznosa od 30.000.000,00 kn. Drugih izmjena i dopuna nije bilo. 

Osvrnuo se i na odluku o dugoročnom zaduživanju Općine Sukošan kod HBOR-a te pojasnio da se ovom 

odlukom odobrava kreditno zaduženje Općini Sukošan kod HBOR-a, putem programa kreditiranja EU 

projekta, u ukupnom iznosu od 47.000.000,00 kuna za razvoj širokopojasne infrastrukture na području 



Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja. Istaknuo je da ova odluka ne ide na suglasnost na 

Vladu RH već suglasnost daje Ministar financija te da ovakva zaduženja ne ulaze u ukupna godišnju 

obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja može iznositi najviše do 20% ostvarenih 

prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.  Želio je pojasniti kako se skupština društva „Kotar-

net“ d.o.o. usuglasila da se sva dobit firme uplaćuju u Proračun Općine Sukošan. Također postoji mogućnost 

da „Kotar-net“ d.o.o. bude partner na način da će preuzeti sve kreditne obveze. Na koncu je želio još jednom 

pojasniti za sve projekte za koje se ostvare sredstva iz EU fondova Općina Sukošan će se kreditno zadužiti. 

Napomenuo je da Općina Sukošan još potražuje 4.000.000,00 kn iz EU sredstava kao i da još nisu isplaćene 

obveze iz Proračuna Općine Sukošan  u iznosu od 3.000.000,00 kn za izgradnju Dječjeg vrtića u Sukošanu, 

1.200.000,00 kuna za izgradnju Vidikovaca te 300.000,00 kn za Sportski centar u Debeljaku. Nakon 

obrazlaganja načelnika za riječ se javio vijećnik Ante Martinović koji pita koliki dio financira EU za  Projekt 

širokopojasne infrastrukture, na što načelnik odgovara da se iz EU fondova financira iznos od 35.000.000,00 

kn. Vijećnik Damir Pavić navodi da bi bio najsretniji da se Općina planira zadužiti za izgradnju kanalizacije. 

Mišljenja je to prioritet kao i  da  se po pitanju kanalizacije ne radi ništa.  Zadnje sto se po tom pitanju radilo 

je Staro selo. To je pitanje koje muči mještane Sukošana. Također navodi da je na vlasti ista stranka u Općini 

Sukošan, Zadarskoj županiji i na državnoj razini te se treba zajedno izboriti da se izdvoje sredstva za 

izgradnju kanalizacije. Načelnik odgovara da su u Proračunu planirana određena sredstva za izgradnju 

kanalizacije te navodi kako se slaže sa navodima vijećnika Damira Pavića.  

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sukošan za 2022. godinu usvojene su sa 9 glasova dok je 1 vijećnik 

bio protiv. 

Ad.3. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan za 2022. godinu usvojena je 

sa 9 glasova dok je 1 vijećnik bio protiv. 

Ad.4. 

Odluka o dugoročnom zaduživanju Općine Sukošan kod HBOR-a usvojena je sa 9 glasova dok je 1 

vijećnik bio protiv. 

Ad.5. 

Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan u kraćim crtama predstavlja 

načelnik Ante Martinac. Naveo je da se ova Odluka donosi na temelju pribavljenog mišljena 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. Konkretne izmjene biti će vidljive kroz cca. 

3 mjeseca  na javnom uvidu. Riječ je dobio vijećnik Damir Pavić koji se osvrće  na čl. 4. stavak 5.  

„Katastarska čestica 9971 KO Sukošan na lokaciji Punta Kovač, Sukošan, utvrđena je kao pomorsko dobro. 
Nalazi se u pojasu između državne ceste DC 8 i morske obale. Ova katastarska čestica nalazi se u zoni šume 

isključivo osnovne namjene (Š). Ovom Odlukom ista će se prenamijeniti u zonu prirodne morske plaže (R3) 
koja se i sada kao takva koristit“ te ga zanima jeli to znači da je nitko ne može devastirati te zašto se na ovaj 

način nisu kategorizirale čestice  od   Podvare do Punte i  Barbiru te se na taj način nisu zaštitili,  već je 

devastirano i uništeno pomorsko dobro. Načelnik odgovara da pomorsko dobro nije ugroženo već se krenulo 

sa dohranom plaža i izgradnjom šetnica. Također je želio napomenuti da je krajobraz Tustice zaštićen te se 

ne može uređivati. Vijećnik Damir Pavić se također osvrnuo na članak 4. stavak 6. te ga zanima što konkretno 

znači da će se  Golo brdo u Sukošanu Planom odrediti kao "rezervirano područje za potencijalne gospodarske 

djelatnosti u budućnosti“. Načelnik odgovara da je riječ o rezerviranom području a što ne znači da se na tom 

području može odmah graditi. Vijećnik Damir Pavić nastavlja te navodi da ima saznanja da cisterne iz drugih 

općina prazne fekalije iz septičkih jama na Golo brdo, na što načelnik ističe da se po tom pitanju interveniralo. 

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan usvojena je jednoglasno 

(10 glasova). 

Ad.6. 

Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika  u Jedinstvenom upravnim odjelu Općine Sukošan i 

Odluku o izmjeni Odluke pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine Sukošan predstavio je Predsjednik OV. 

Predlaže da se svi koeficijenti za obračun plaća službenika povećaju za 0,20 te da se koeficijent za izračun 

plaće općinskog  načelnika Općine Sukošan  sa 2,90 poveća na 3,60. Načelnik Ante Martinac se uključuje te 

predlaže izmjenu da navedene odluke stupe na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

te da se primjenjuje za mjesec svibanj a koja se isplaćuje u lipnju 2022. g. 

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sukošan 

sa izmjenom usvojena je jednoglasno ( 10 glasova). 

Ad.7. 



Odluka o izmjeni Odluke pravima dužnosnika izvršnog tijela Općine Sukošan sa izmjenom usvojena je 

jednoglasno (10 glasova). 

Ad.8. 
Načelnik Ante Martinac navodi da se na temelju Zakona o sprečavanju sukoba interesa predlaže usvajanje 

Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosnika Općini Sukošan kojim se utvrđuju etička načela  i standardi 

u ponašanju članova predstavničkog tijela Općine Sukošan i članova radnih tijela nositelja izvršne vlasti.  

Vijećnik Damir Pavić pita jeli netko od članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zlatna lučica u sukobu 

interesa, odnosno jeli se može biti član Upravnog vijeća ako mu je član obitelji zaposlenik Dječjeg vrtića, na 

što načelnik ističe da to nije sukob interesa. Vijećnik Ante Martinović se uključuje te ga zanima hoće li za 

izbor Etičkog odbora i Vijeća Časti biti objavljen javni poziv te se odvrće i na članak 19.  koji propisuje da 

Vijeće časti može između ostalog i poništiti odluku Općinskog vijeća. Načelnik se uključuje te navodi kako 

se svi po prvi puta susreću sa ovim će se morati sve detaljnije razraditi kao i da Općinsko vijeće donosi odluke 

iz svoga djelokruga. 

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Sukošan usvojen je jednoglasno (10 glasova). 
Ad.9. 

Predložene Opće uvjete parkiranja u kraćim crtama pojašnjava načelnik Ante Martinac.  U dostavljenim 

Općim  uvjetima predlaže se da se naknada naplaćuje u ljetnom periodu od 01.05-30.09 u kojem satna karta 

iznosi 10,00 kuna dok je dnevna karta 130,00 kuna te na zimski period od 1.10 do 30.04 u kojem satna karta 

iznosi 5,00 kn dok je dnevna karta 50,00 kn. Također je pojasnio tko ima pravo na povlaštene parkirališne 

karte. Istaknuo je da je  korištenje javnih parkirališta bez naknade dozvoljeno vozilima hitne pomoći i 

vatrogasne službe, vozilima MUP-a i HV-a te službenim vozilima Općine Sukošan i komunalnog poduzeća 

Zlatna luka Sukošan d.o.o.. Želio je naglasiti da je komunalno-prometni redar  Općine Sukošan educiran za 

prometnog redara te je dobio službenu odoru kao i da je za njegov rad ishodovana suglasnost MUP-a da  

može kažnjavati vozače za nepropisno parkiranje. Mišljenja je da je odluka u redu  te se nastojalo što više 

zaštititi lokalno stanovništvo. Za riječ se javio vijećnik Ante Martinović te ga zanima koliko ima parking 

mjesta na što načelnik odgovara da točno ne zna koliko ima parkirnih mjesta ali prema njegovom mišljenju 

sada ima oko 100 parkirnih mjesta.  Područje do Rive do Ždralovca ove godine neće biti u funkciji ali će 

imati oko 120 parkirnih mjesta. Vijećnik Damir Pavić se uključuje te navodi da naplata parkinga mora 

zaživjeti te se ljudi na to moraju naviknuti. Mišljenja je da na parking iza Sportskog centra treba postaviti 

rampu i naplaćivati samo za goste moji nemaju povlaštene parkirne karte na što načelnik navodi da će se 

prijedlog razmotriti i utvrditi jeli isplativ budući postavljanje rampe iziskuje dodatne troškove. Vijećnik 

Damir Pavić nastavlja te smatra da jedino mještani koji stanuju kraj parkinga trebaju imati povlaštenu 

godišnju kartu od 100,00 kn dok bi drugi mještani Sukošana i drugih naselja Općine Sukošan trebali plaćati 

veći iznos, smatra da treba razmišljati u tom smjeru. Načelnik se uključuje te je mišljenja da sa naplatom 

parkinga treba krenuti pa će se ova odluka, ako bude za time postojala potreba, u hodu mijenjati. 

Vijećnik Ante Martinović navodi da se o ovoj temi razgovaralo i prijašnjih godine te smatra da se ovakva 

odluku mogla donijeti i za prošlu turističku sezonu, zanima ga hoće li postojati parking i za kampere a ne 

samo za osobne automobile, na što načelnik odgovara da se apsolutno slaže da se malo zakasnilo s naplatom 

parkirališta te da se kamperi mogu isključivo parkirati u kampove a ne na javna parkirališta. 

Odluka o  davanju suglasnosti na Opće uvjete parkiranja usvojena je jednoglasno (10 glasova). 

Ad.10. 
Ovom odlukom predlaže se  da se u Odluci o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću promjeni članak 

19, te da glasi „ Izbor i imenovanje uprave Društva-direktor vrši se temeljem provedenog javnog natječaja. 

Mandat člana uprave društva-direktora traje najviše 5 (pet) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja“, 

ostale odredbe osnovne Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću ostaju nepromijenjene. 

Vijećnik Damir Pavić ističe da je o ovoj temi pričao na prošloj sjednici kada je imenovana Katarina Bebek 

za direktoricu komunalnog poduzeća. Još jednom je želio istaknuti da je protiv njenog imenovanje glasao 

isključivo iz razloga jer se nije proveo javni natječaj. Mišljenja je da se ova odluka trebala donijeti prije 

njezinog imenovanja te na koncu smatra da je imenovanje direktora bez provedbe javnog natječaja političko 

uhljebljivanje osobe.  Predsjednik OV navodi da je nakon provedene rasprave na prošloj sjednici predložio 

ove izmjene. 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću usvojena je jednoglasno (10 

glasova). 

Ad.11. 

U Statutu  Trgovačkog članak 11. mijenja se i glasi: „Izbor i imenovanje uprave Društva-direktora vrši se 
temeljem provedenog javnog natječaja. Mandat  člana uprave- direktora traje najviše 5 (pet) godina s 



mogućnošću ponovnog imenovanja.“ Ostale odredbe osnovnog Statutu  Trgovačkog Društva  «Zlatna luka» 

Sukošan d.o.o.za komunalne djelatnosti ostaju nepromijenjene. 

Odluka o izmjeni   Statuta „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. za komunalne djelatnosti usvojena  je jednoglasno 

(10 glasova). 

Ad.12. 
Ovim zaključkom  daje se preporuka Skupštinama trgovačkih društava „ Odvodnja Bibinje-Sukošan“ d.o.o. 

i „Kotar-net“ d.o.o. izmijeniti Društvene ugovore o osnivanju na način da se propiše obveza izbora i 

imenovanja članova uprave temeljem provedenog javnog natječaja. 

Zaključak o preporuci trgovačkim društvima u suvlasništvu Općine Sukošan usvojen je jednoglasno (10 

glasova). 

Ad.13. 
Ovim zaključkom daje se preporuka Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan  izmijeniti 

članak 52. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan tako da isti glasi: „Ravnatelja Vrtića 

imenuje i razrješava Općinsko vijeće Općine Sukošan prema prijedlogu upravnog vijeća.“ 

Zaključak o preporuci Upravnom vijeću Dječjeg vrtića usvojen je jednoglasno (10 glasova). 

Ad.14.  
- Vijećnik Damir Pavić je mišljenja da će ceste u Sukošanu, čekajući da prođe kanalizacija, biti na 

razini 70-tih godina. Zanima ga jeli ima sredstava da se uredi barem ulica Tomislava Franića prema 

Kobcu, na što načelnik odgovara da je upoznat sa derutnim stanjem navedene ulice što će biti riješeno 

kroz mjesec dana. 

- Vijećnika Damira Pavića zanima hoće li se uspostaviti prometna signalizacija, na što načelnik 

odgovara da je trenutno u izradi prometne regulacije Dijanovi – Pavićevi te se kroz skorije vrijeme 

očekuje suglasnost MUP-a.  

- Vijećnik Damir Pavić kao i na prošlim sjednicama upozorava na nedostatak prometnih znakova u 

ulici Hrvatskih branitelja te ukazuje na problem vožnje kroz jednosmjernu ulicu, na što načelnik 

odgovara da ima prometnih znakova  te da nitko neće ustupi  privatno zemljište za postavu dodatnih 

znakova. Smatra da se ljudi trebaju naviknuti da je to sada jednosmjerna ulica. Vijećnika Damira 

Paviće nadalje zanima jeli prometni redar po tom pitanju može intervenirati  te iz kojeg razloga nije 

uniformiran, na što načelnik želi napomenuti da je komunalno-prometni redar Općine Sukošan 

Neven Grdović dobio uniformu te sve potrebne suglasnosti kako da može kažnjavati vozače za 

nepropisno parkiranje. Na koncu je želio istaknuti da prometni redar nema zakonske ovlasti 

zaustavljati i kažnjavati vozila za nepropisani vožnju.  

- Vijećnik Ante Martinović pita u kojoj je fazi postavljanje nadstrešnice na autobusnoj stanici  budući 

se bliži  sezona te će radovi biti zabranjeni,  na što načelnik odgovara da su Ceste zadarske županije 

obećale da će radovi ubrzo započeti te da nije riječ o građevinskim radovima na koje se zabrana 

odnosi. 

- Vijećnika Antu Martinovića zanima, budući su  neki zaposlenici s područja Općine Sukošan dobili 

otkaz u Marini Dalmaciji,  što je sa sporazumom koje je Općina Sukošan sklopila sa Marinom 

Dalmacijom s kojim se Općina Sukošan obvezala Marini Dalmaciji smanjiti jediničnu vrijednost 

komunalnog doprinosa za izgradnju objekta u sklopu Marine Dalmacije dok se Marina Dalmacija 

obvezala zaposliti 10 radnika sa prebivalištem u Općini Sukošan, na što načelnik odgovara da je po 

tom pitanju zatražio očitovanje od strane Marine Dalmacije koji još nije dobio, te ukoliko ga ne 

dobije u skorije vrijeme sporazum će predati odvjetničkom društvu na daljnje postupanje. 

- Vijećnika Antu Martinovića zanima jeli tržnica stavljena u funkciju na što načelnik odgovara da 

ribarnica ovaj tjedan počinje sa radom, mještani oko  štandova na tržnici malo negoduju, ali odluka 

je donesena od strane Općinskog vijeća te se mora ispoštovati. 

 

 

Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 20:15 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 
 

 

 


