
 

 

ZAPISNIK 
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 13.rujna 2022. godine, s početkom u 20:00 sati u 

Općinskoj vijećnici Općine Sukošan. 

NAZOČNI: Tomislav Dražić, Željko Števanja,  Mario Aralica, Damir Pavić, Marijana Rogoznica, Ante 

Martinović, Stipana Banić, Marko Baričić, Mojmir Torbarina i Antonija Mitrović, Darko Smolić-Ročak. 

ODSUTNI: Tony Šime Gašparović, Milan Ročak. 

OSTALI NAZOČNI: Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac, Načelnik stožera CZ Općine Sukošan 

Filip Dražić 
 

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

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  

na području Općine Sukošan, 

3. Odluka o stavljanju izvan snage odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, 

4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za 

razdoblje od 2022. do 2026. godine, 

5. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća, 

6. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, na području Općine 

Sukošan, 

7. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Sukošan,  

8. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javno dobro u općoj uporabi 

9. Odluka o upravljanju, povremenom zakupu, korištenju i davanju na uporabu društvenih 

prostorija u Debeljaku, 

10. Odluka o imenovanju Povjerenstva za prostorno uređenje i navodnjavanje, 

11. Odluka o  dodjeli javnih priznanja, 

12. Razno. 

 

Predloženi dnevni red  je jednoglasno usvojen (11 glasova). 

 

Ad.1. 

Vijećnik Damir Pavić nema primjedbi na zapisnik već ga zanima kad će se odraditi najavljeno asfaltiranje 

ulice Tomislava Franića u Sukošanu. Načelnik Ante Martinac odgovara da će se navedeni posao realizirati 

kroz deseti mjesec kao i regulacija prometa. 

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća bez izmjena i dopuna jednoglasno je  usvojen (11 glasova). 

Ad.2. 

Načelnik Ante Martinac navodi da je za prijedlog odluke provedeno javno savjetovanje a odluka je vezana 

uz usklađenje s novim Zakonom o gospodarenju otpadom. Navedena cijena u odluci je nešto viša nego do 

sad što je u skladu s kilometražom odvoza. Odluka nadalje obuhvaća načine odvoze, sakupljanje otpada, 

razvrstavanje otpada. Objašnjava da se ovo ljeto odvoz otpada vršio dva put tjedno umjesto tri puta tjedno 

kako je bilo zadnjih godina zbog neisplative cijene koja bi bila viša od 100 kn a za što u načelu nema ni 

potrebe zbog razvrstavanja otpada. Vijećnik Damira Pavić navodi da je primijetio negodovanja mještana 

zbog manjeg broja odvoza ljeti naročito vlasnika apartmana koji svoje kante napune u dva do tri dana. Smatra 

da bi trebalo bolje organizirati odvoz otpada, te mišljenja je da su korisnici spremni platiti više za kvalitetniju 

uslugu. Načelnik Ante Martinac odgovora da korisnici koji imaju potrebu za veći broj odvoza mogu 

pojedinačno ugovarati takvu uslugu što je ispravnije nego da teret skuplje usluge zbog vlasnika apartmana, 

ugostiteljskih objekata i sl. plaćaju svi korisnici općine. Vijećnika Antu Martinovića zanima hoće li se brojiti 

broj odvoza kante kod pojedinog korisnika budući da se trenutne cijene paušalno određuju. Načelnik Ante 

Martinac odgovara da hoće te da je u planu vršitelja usluge što je u skladu s zakonom. Otvaranjem centra za 

gospodarenje otpada pružit će mogućnost da sustav zaživi na predviđen način. Vijećnika Mojmira Torbarinu 

zanima u koju bi se kantu trebao odlagati biootpad a u koju miješani komunalni otpad s obzirom da smo 

dobili samo kantu za reciklabilni otpad. Načelnik Ante Martinac odgovara da se u kantu s zelenim poklopcem 

odlaže miješani komunalni otpad i trenutno biootpad za koji je u budućnosti predviđena kanta sa smeđim 

poklopcem.  



Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sukošan 

jednoglasno je usvojena (11 glasova). 

Ad.3. 
Načelnik Ante Martinac predstavlja odluku te objašnjava da se radi o usklađenju s novim Zakonom o vodnom 

gospodarstvu po kojem jedinice lokalne samouprave više ne donose pojedinačno odluku o naknadi za razvoj 

već se na području vodnog isporučitelja, konkretno Vodovoda Zadar donosi odluka čija skupština donosi 

odluku za cijelo područje. Na našem području trenutno visina naknade za razvoj iznosi 0,60 kn dok će sada 

za cijelo područje iznositi 1,60 kn. Vijećnik Mojmir Torbarina navodi da je na web stranici Vodovoda Zadar 

primijetio da je cijena nešto veća od 1,60 na što se načelnik ispravlja te navodi da nova cijena naknade za 

razvoj iznosi 1,80 kn. Načelnik Ante Martinac još jednom naglašava da se radi o usklađenju sa zakonom te 

da moramo poštovati odluku skupštine Vodovoda Zadar. Prihod od naknade za razvoj trošit će se namjenski 

odnosno za razvoj i izgradnju vodne infrastrukture. Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima koliki će se dio 

naknade za razvoj utrošiti na području naše općine. Načelnik Ante Martinac odgovora će to ponajviše ovisiti 

o „lobiranju“ prema vodnom isporučitelju. Vijećnik Damir Pavić mišljenja je da je za današnje vrijeme 

premalo toga odrađeno s obzirom na stalna davanja, također nadovezuje se na naknadu za razvoj javne 

odvodnje koju mještani Sukošana plaćaju 3,96 kn. Zanima ga do kad će se plaćati navedena naknada te gdje 

je utrošen taj novac. Načelnik Ante Martinac odgovara da se s tim novcem vraća zajam banci koji je odobren 

za financiranje nulte i prve faze izgradnje odvodnje. Mišljenja je da će zadnja rada kredita biti plaćena do 

kraja godine nakon čega bi se naknada za razvoj smanjila za cca 1,50 kn. Vijećnik Damir Pavić smatra da se 

premalo odradio posao s kanalizacijom. 

Odluka o stavljanju izvan snage odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj jednoglasno je usvojena 

(11 glasova). 

Ad.4. 

Načelnik stožera CZ Općine Sukošan Filip Dražić predstavlja navedene smjernice te objašnjava da se njima 

definiraju konkretni ciljevi, koraci te potrebne mjere za podizanje sustava civilne zaštite na kvalitetniju 

razinu. Ciljevi smjernica utvrđeni su na temelju procjene rizika te oni obuhvaćaju razvoj organizacije civilne 

zaštite i operativnih kapaciteta, odgovorno upravljanje rizicima, uspostava organiziranog i učinkovitog 

sustava izradom potrebnih dokumenata te financiranje sustava civilne zaštite. Smjernicama se konkretno 

definira pregled planskih dokumenata i aktivnosti koji su odrađeni i koje je potrebno odraditi u definiranom 

razdoblju. Vijećniku Damiru Paviću nije jasna svrha navedenih smjernica. Načelnik Ante Martinac navodi 

da možemo biti sretni zbog dobro uspostavljenog sustava vatrozaštite kroz dobrovoljno vatrogasno društvo 

čemu je doprinijelo potrebno opremanje, izgradnja vatrogasnog doma te povećanje broja osposobljenih 

dobrovoljnih vatrogasaca. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sukošan za razdoblje od 

2022. do 2026. godine jednoglasno su usvojene (11 glasova). 

Ad.5. 

Načelnik stožera CZ Općine Sukošan Filip Dražić predstavlja Procjenu rizika od velikih nesreća te navodi 

da se radi o reviziji postojeće procjene iz 2018. godine. Ažurirani su svi podaci te je uz postojeće rizike: 

poplava, potres, požar, olujno nevrijeme i mraz predviđen je i novi rizik pandemije i epidemije. Sadržaj 

procjene te način izrade propisan je smjernicama za izradu procjena rizika za zadarsku županije iz razloga 

usporedivosti svih procjena. Izrađena je u suradnji s ovlaštenom tvrtkom Alfa atest iz Splita. Zaključuje da 

osim što je donošenje procjene rizika zakonski definirano temeljem iste se izrađuje Plan djelovanja civilne 

zaštite te služi kao podloga za izradu ostalih planskih dokumenata. Vijećnika Damira Pavića zanima kolika 

je plaćeno ovlaštenoj tvrtki za izradu procjene na što Načelnik stožera CZ Filip Dražić odgovara da se cijena 

revizije procjene rizika kreće od 3.000,00 do 5.000,00 kn. Nadalje, vijećnika Damira Pavića zanima s 

obzirom na izrađenu strategije tko odgovora za nastale štete uzrokovane predviđenim rizicima. Načelnik 

stožera Filip Dražić odgovara da to nije svrha procjene rizike već pružanje informacije o previđenim rizicima 

u skladu s kojima se treba razvijati sustav civilne zaštite kako bi pravodobnom reakcijom količina štete 

uzrokovana predviđenim rizikom bila minimalna. Vijećnik Damir Pavić mišljenja je da nemamo nikakve 

koristi od navedene procjene rizika. Vijećnik Davor Smolić-Ročak ističe da u skladu s procjenom rizika treba 

pripremati operativne službe za njihovo reagiranje na možebitne nesreće. Vijećnika Antu Martinovića zanima 

dali za objekte u vlasništvu Općine postoji podatak da li bi izdržale predviđeni rizik potresa. Načelnik stožera 

CZ Filip Dražić odgovara da je procjenom definirano da svi objekti izgrađeni nakon 1964. godine ne bi 

zadobili teška i totalna oštećenja.  

Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća jednoglasno je usvojena (11 glasova). 

 

 



Ad.6. 

Načelnik stožera CZ Općine Sukošan Filip Dražić ističe da se radi odluci koja se usklađuje s izmjenama 

Zakona o sustavu civilne zaštite budući da je prije navedenu odluku donosio Općinski načelnik a sad je usvaja 

Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Službe civilne zaštite Zadar. Vijećnik Mojmir Torbarina smatra da 

su trebale biti predviđene alternativne odnosno druge pravne osobe u slučaju da tijekom vremena ove, 

previđene pravne osobe ne budu na tržištu ili sl. Načelnik Ante Martinac odgovara da je odluka podložna 

promjeni dok načelnik stožera Filip Dražić ističe da se prilikom velike nesreće mogu mobilizirati i druge 

pravne osobe u skladu s zakonom. 

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, na području Općine Sukošan 

jednoglasno je usvojena (11 glasova). 

Ad.7. 
Načelnik stožera CZ Općine Sukošan Filip Dražić objašnjavanja da je Procjenom rizika od velikih nesreća 

definirano osnivanje postrojbe civilne zaštite opće namjene koja bi služila  kao potpora provođenju mjera 

civilne zaštite. Postrojba bi se prema strukturi sastojala od dvije operativne skupine, odnosno dva pripadnika 

upravljačke skupine i 8 pripadnika po svakoj skupini. 

Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Sukošan jednoglasno je usvojena (11 

glasova). 

Ad.8. 

Načelnik Ante Martinac objašnjava da se radi projekt novog dječjeg vrtića u Debeljaku te je potrebno odvojiti 

prilaz ceste za pristup budućem vrtiću, za što je potrebno usvojiti navedenu odluku. Vijećnik Ante Martinović 

ponovno apelira da se kod prijedloga ovakvih odluka priloži preslik katastarskog plana kako bi vijećnici imali 

uvid o poziciji i katastarskoj čestici na koju se odnosi odluka. 

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

(11 glasova). 

Ad.9. 

Načelnik Ante Martinac predstavlja odluku te ističe da postoji interes za korištenje društvenih prostorija u 

Debeljaku od strane fitnes udruga, mažoretkinja za djecu i slično za što je potrebno donijeti ovu odluku. 

Cijena je ista kao i za korištenje male dvorane u Sukošanu čija je cijena minimalna a navedeni prihod će se 

koristiti za podmirenje režijskih troškova.  

Odluka o upravljanju, povremenom zakupu, korištenju i davanju na uporabu društvenih prostorija u 

Debeljaku usvojena jednoglasno je usvojena (11 glasova). 

Ad.10. 
Načelnik Ante Martinac predlaže odluku kojom bi se osnovala dva povjerenstva, Povjerenstvo za prostorno 

uređenje i Povjerenstvo za navodnjavanje. Koordinator Povjerenstva za prostorno uređenje bio bi voditelj 

komunalnih poslova Ivica Nadinić uz članove koji bi činili predsjednici mjesnih odbora Nino Keran, Marin 

Pavić, Milenko Banić i Ivica Števanja. Koordinator Povjerenstva za navodnjavanje bio bi službenik općine 

Filip Dražić uz članove koje bi činili Tony Šime Gašparović, Darko Smolić-Ročak, Željko Števanja i Ante 

Ikić. Vijećnik Mojmir Torbarina izražava nezadovoljstvo navodeći da su svi članovi povjerenstva članovi 

vladajuće stranke. Načelnik Ante Martinac spreman je saslušati i druge prijedloge te ističe da je član 

povjerenstva i oporbeni vijećnik Darko Smolić-Ročak za kojeg smatra da najkompetentnija osoba u tom 

povjerenstvu. Vijećnik Mojmir Torbarina se s tim ne slaže budući da isti nije agronom već samo posjeduje 

određeno iskustvo u poljoprivredi. Nadalje, ponovnu ističe načelniku da su u povjerenstvu samo „vaši“ ljudi 

za što smatra da je to isključivo radi pogodovanja interesnim skupinama. Načelnik Ante Martinac opovrgava 

navode vijećnika Mojmira Torbarine te ističe da povjerenstvo ne donosi odluke već to čini Općinsko vijeće 

prilikom pokretanja izrada i dopuna prostornog plana te prilikom usvajanja istog. Nadalje, predlaže još dva 

člana Povjerenstva za prostorno planiranje i to vijećnike Antu Martinovića i Maria Aralicu te napominje da 

se radi samo o prijedlogu odluke. Predsjednik OV-a Tomislav Dražić objašnjava da su članovi povjerenstva 

predsjednici mjesnih odbora te smatra da njihova uloga i je sudjelovanje u navedenom povjerenstvu. Vijećnik 

Mojmir Torbarina se s tim ne slaže, smatra da je uloga mjesnih odbora irelevanta te da je njihova svrha samo 

davanje prijedloga i sugestija. Za riječ se javlja općinski vijećnik Darko Smolić-Ročak te navodi da se u 

većini slaže s izjavama vijećnika Mojmira Torbarine u smislu sudjelovanja stručnijih ljudi unutar 

povjerenstava. Budući da je prostorni plan strateški dokument općine smatra da je bez obzira na funkciju 

predsjednika  mjesnog odbora nedopustivo da član Povjerenstva za prostorno planiranje bude osoba s 

osnovnoškolskim obrazovanjem.  

Nakon održane rasprave predsjednik OV-a Tomislav Dražić predlaže povlačenje Odluke o imenovanju 

Povjerenstva za prostorno uređenje i navodnjavanje s dnevnog reda što je jednoglasno usvojeno (11 

glasova). 



Ad.11. 

Predsjednik OV-a Tomislav Dražić daje riječ predsjednici Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Stipani 

Banić. Predsjednica povjerenstva ukratko iznosi pristigle prijedloge za dodjelu javnih priznanja te navodi da 

su za Zahvalnicu Općine Sukošan na sastanku Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja izglasani sljedeći: 

1. Tomislav Pavić, za postignute športske rezultate, 

2. Zara Dominković, za iznimne rezultate u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima, 

3. Amelie Gašparović, za uspješnost u školskim i športskim rezultatima, 

4. Greta Gašparović, za uspješnost u školskim i športskim rezultatima, 

5. Mladež Sukošana, za volonterski rad i promicanje vrijednosti Domovinskog rata, 

6. Mate Molnar, za postignute športske rezultate, 

7. Posthumno Marijan Banić, za nesebičan doprinos u mjestu Gorica u Općini Sukošan, 

8. Žanamari Števanja, za postignute športske rezultate, 

9. Ivo Čalušić, za nesebičan doprinos u razvoju športa, 

10. Ante Števanja, za nesebičan doprinos u mjestu Glavica, 

11. Klaudio Pavić, za nesebičan doprinos u razvoju športa, 

12. Posthumno Ljubomir Raspović, za nesebičan doprinos u razvoju športa, 

13. Milan Zdravko Brkić, za nesebičan doprinos u razvoju športa. 

Za Grb Općine Sukošan izsglasani su sljedeći: 

1. Mate Ražov, vlasnik restorana „Matanovi dvori“, za doprinos i poboljšanje gastro ponude. 

Vijećnik Željko Števanja protivi se dodjeli zahvalnice Ivi Čalušiću, budući da on kao općinski vijećnik i 

mještanin naselja Glavice smatra da navedeni gospodin nije doprinio razvoju športa ni NK Vrčeva. Smatra 

da je to neprihvatljivo te da bi odluku trebalo poništiti. Nadalje, navodi da je ovo nepravedno prema ljudima 

koji vode klub te ističe da je povjerenstvo trebalo ispitati pristigli prijedlog s još „nekim“ iz naselja Glavica. 

Načelnik Ante Martinac ističe da preuzima odgovornost budući da nikom nije dao  na uvid pristigle prijedloge 

osim povjerenstvu neposredno prije održavanja sjednice povjerenstva. Vijećnik Mojmir Torbarina poziva 

vijećnika na glasanje o Odluci o dodjeli javnih priznanja kako bi se povjerenstvo ponovno sastalo u slučaju 

da se odluka ne usvoji. Vijećnik Damir Pavić podržava stav Željka Števanje budući da isti djeluje unutar 

kluba NK Vrčevo te ima najviše saznanja o tome tko bi trebao biti predložen za dodjelu zahvalnice iz tog 

područja. Vijećnik Željko Števanja ističe da podržava sve prijedloge osim prijedloga za Ivu Čalušića. 

Odluka o  dodjeli javnih priznanja usvojena je s 9 glasova, 2 vijećnika bilo je protiv. 

Ad.12. 

- Vijećnik Mojmir Torbarina navodi da u ulici Ravna u Sukošanu nije izgrađen vodovodni ogranak te 

ga zanima u čemu je problem da mještani navedene ulice ne mogu ostvariti priključak na vodu. 

Načelnik Ante Martinac odgovara da je izgradnja u planu do sljedećeg ljeta te da je izrađen 

troškovnik. 

- Vijećnik Damir Pavić smatra, referirajući se na Povjerenstvo o prostornom planiranju da isto nije 

više potrebno budući se velik dio naselja Sukošan „apartmanizirao“, i betonirao. Vijećnik Mojmir 

Torbarina ističe da je kao vijećnik podržao svaki prostorno plan ali je uvijek ukazivao na „negativne 

stvari“. Nadalje, mišljenja je da sve „negativne stvari“ sadržane u prostornom planu ne mogu 

nadjačati sve ono „razvojno“ što je bilo obuhvaćeno njime. Načelnik Ante Martinac nadovezuje se 

na temu prostornih planova te pojašnjava da su prostorni planovi općina i gradova Zadarske županije 

95% identični što se tiče uvjeta gradnje a sve u skladu s Zakonom o prostornom uređenju. Nadalje, 

navodi da samo u Sukošanu ima više od 50% neizgrađenog zemljišta te smatra da je nemoguće 

zabraniti da netko gradi na svojoj građevinskoj čestici. Vijećnik Damir Pavić mišljenja je da je 

dozvoljena  izgrađenost čestice prevelika kao i da je "Punta" potpuno devastirana gradnjom.  

- Nadalje, vijećnik Damir Pavić izražava nezadovoljstvo održanim koncertima na sportskom centru u 

Sukošanu prilikom čega je došlo do zatvaranja sportskog centra za posjetitelje. Također, 

nezadovoljan je organizacijom događaja od strane TZ Općine Sukošan i promocijom znamenitosti 

općine. Načelnik Ante Martinac navodi da nije dogovoreno zatvaranje sportskog centra što je 

riješeno nakon saznanja o istom. 

- Vijećnik Davor Smolić-Ročak podsjeća načelnika na problematiku primarne zdravstvena zaštite sela 

u zaleđu. Upućuje molbu načelniku da poduzme određene korake kako bi se riješio navedeni 

problem. Načelnik Ante Martinac odgovara da će organizirati sastanak s nadležnim iz županije na 

kojem će pozvati vijećnike iz naselja Debeljak da sudjeluju na istom. 

- Vijećnika Anti Martinovića zanima kakav je dotok novca na račun općine od odobrenih projekata iz 

EU fondova, nadalje, postavlja sljedeća pitanja: što je s nadstrešnicom za autobusnu stanicu, 

sportskim terenima, znanstvenom monografijom, sunčanom elektranom te koji su sljedeći projekti 



u općini. Načelnik Ante Martinac ističe da smo dobili sav osiguran novac za sve projekte osim zadnje 

rate za izgradnju dječjeg vrtića u Sukošanu. Što se tiče autobusne nadstrešnice općina je trenutno u 

procesu pronalaska ponude. Za planirane projekte ističe da se oni odvijaju sukladno proračunu. 

Izgradnja novih sportskih terena predviđena je iznad osnovne škole te je u pripremi zamjena za 

preostala dva terena. Znanstvena monografija je još uvije u izradi na koju je utjecala aktualna 

pandemija. Zbog velikog značaja same monografije ne žuri se s dovršetkom kako bi se zadržala 

potrebna kvaliteta. Za sunčanu elektranu potrebno je izdavanje lokacijske dozvole što je trenutno iz 

neznatnog razloga na čekanju u nadležnom ministarstvu. Također vijećnika Antu Martinovića 

zanima što je s možebitnim dodatnim učionicama u Osnovnoj Školi Sukošan koje bi se formirale u 

nekom drugom prostoru na što načelnik odgovara da će o tome odlučiti školski odbor. Ističe da je 

građevinska dozvola za proširenje škole spremna te će projekt biti apliciran na EU fondove od strane 

Zadarske županije. 

- Vijećnika Mojmira Torbarinu zanima da li je izabran direktor za tvrtku Kotar net d.o.o. Načelnik 

Ante Martinac odgovara da je još uvijek privremeni direktor Filip Dražić. Vijećnik Mojmir 

Torbarina ističe da očekuje iskorak općine u korištenju EU fondova u novom financijskom 

razdoblju. 

- Vijećnika Damira Pavića zanima kad će se nastaviti radovi na izgradnji kanalizacije. Načelnik Ante 

Martinac odgovara da je načelno dogovoreno s direktorom Hrvatskih voda financiranje jednog dijela 

projekta koji bi se ubrzo trebao odraditi. 
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