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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/20-01/03 
URBROJ: 2198/19-02-20-2 
Sv. Filip i Jakov, 08. rujna 2020. godine 

ZAPISNIK 
 

Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 08. rujna 2020. godine  u 
prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Marin Colić, Anamarija Matešić, Renata Batur, Zelina Kadija, Marijana 
Mrvičić, Romano Raspović, Jovita Pirović i Matej Mikulić 
 
NENAZOČNI VIJEĆNICI: Snježana Raspović, Tomislav Demo, Željko Serdarović i Josipa Skazlić 
 
Ostali nazočni: Zoran Pelicarić - načelnik Općine Sv. Filip Jakov, Jure Jelenić – Pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela, Katarina Ralić- Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu, Vlatka Budanović – 
Voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo, Roko Vodopija, Velimir Brkić i Stjepan Mišulić - novinari 
 
Započeto: u 18:00 sati 
Zapisnik vodi: Katarina Ralić mag.iur. - Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu 
 
Nakon što je utvrđeno da je nazočno 9 vijećnika, Predsjednik Vijeća proglašava da postoji kvorum te se može 
pristupiti utvrđivanju dnevnog reda. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća je predložio za ovu sjednicu sljedeći: 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća 
2. Vijećnička pitanja i odgovori 
3. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine 
4. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 
5. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2020. godine 
- Izvješće o izvršenim preraspodjelama na proračunskim stavkama za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine 
-  Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 
6. Prijedlog Odluke o mjerama zbog epidemije koronavirusa COVID 19 
7. Prijedlog Odluke o 3. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 
2020. godinu 
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
9.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „CVIT“  
10. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima 
11. Prijedlog Odluke o izradi  VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov 
12. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Rabatin 2 ( UPU 15) 
13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje (UPU 2) 
14. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje (UPU 3) 
15. Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov 
16. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobođenju od plaćanja zakupnina za poslovne prostore te naknada za 
javne površine i izdana koncesijska odobrenja na pomorskom dobru za 2020. godinu 
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Nakon što je Predsjednik Općinskog vijeća predložio dnevni red, upitao je ima li na isti primjedbi ili dopuna, te 
je nakon što nitko nije imao niti primjedbi niti dopuna, predložio sljedeće dopunske točke, za koje su radni 
materijali dostavljeni na samoj sjednici: 
 
 17. Prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa 
 
Dnevni red sa dopunskom točkom je stavljen na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno. 
 
Pristupilo se raspravi po dnevnom redu. 
 
AD/1   VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 Po ovoj točki dnevnoga reda nije bilo primjedbi pa je Predsjednik Općinskog vijeća  dao na glasovanje 
ovu točku dnevnog reda, te je Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 9 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 
osamnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/2  VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI 
1. Općinski vijećnik Matej Mikulić: Kroz proteklo razdoblje naše su se rasprave na Općinskom vijeću u 
pravilu odnosile na rashodovnu stranu Proračuna, ulaganja u infrastrukturu i sl. Mene konkretno zanima da li 
se mi kao Općina pripremamo za ulaganja u druge mogućnosti kao što je poduzetništvo, tzv. zelena politika, 
odlaganje otpada i dr. Kada govorim o pripremama, podrazumijevam izradu prostornih planova, strateških 
planova i projekata u tom smjeru, a sve za sljedeće razdoblje od sedam godina. Vidimo da se Europa sve više 
otvara prema poduzetništvu, a mi smo najviše fokusirani na infrastrukturu. Ujedno me zanima da li mi kao 
Općina imamo smjernice kojima ćemo poticati poduzetništvo.  
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Slažem se sa postavljenim pitanjima i smatram da je to pitanje svih 
pitanja, jer čemu toliko ulaganje u infrastrukturu ( 300 milijuna kuna u  sljedećih sedam godina) ako na to ne 
uključimo malo, srednje i veliko poduzetništvo. Nadamo se da će u navedenom razdoblju doći do većih 
privatnih investicija, ali naglašavam da što se tiče određenih odluka Vijeća, one neće po tom pitanju biti 
populističke(radi percepcije žitelja), ali to je u ovom trenutku jedini put za kvalitetan razvoj Općine. Što se tiče 
ulaganja u poljoprivredu odnosno tzv. zelenu politiku, na sljedećoj sjednici Vijeća donosimo Program 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem budući da samo čekamo suglasnosti Ministarstava.  Za sve to je 
ključan i početak obnove zemljišne knjige za k.o. Turanj, jer bez urednih zemljišnih knjiga nema ni investitora. 
Kad je u pitanju zelena politika, htio bih naglasiti da smo već pripremili 16 hektara površine za potencijalnog 
investitora obnovljivih izvora energije (solari), ali država ne dozvoljava lokalnim samoupravama da se bave 
tom djelatnošću pa smo morali odustati.  
 
AD/3 IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2020. GODINE 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić te naveo kako su 
prihodi u prvih šest mjeseci iznosili 11,5 milijuna kuna, a rashodovna strana je iznosila 14,5 milijuna kuna. Iz 
toga proizlazi kako bez obzira na epidemiju koronavirusa Općina nije prestala sa ulaganjima, projektima, 
plaćama u vidu smanjenja i sl. Navodi kako je Općina na razne načine u protekla dva mjeseca (srpanj i kolovoz) 
uprihodovala 9,5 milijuna kuna, što znači da su na današnji dan prihodi Općine 20 milijuna kuna, a ukoliko do 
kraja godine ne ostvarimo još 15 milijuna kuna, svi projekti će biti upitni. Nadalje navodi kako u pogledu poreza 
na kuće za odmor Općina ima veliki pritisak budući se dosta radi na tome. Radi se o našim žiteljima koji žive 
izvan Općine, u  Hrvatskoj i drugim zemljama, a izbjegavaju na razne sofisticirane načine plaćati porez čime 
oštećuju općinski proračun. Dalje, a što se tiče radova, ističe se kako započinje sanacija Konteovog mula u 
Svetom Filipu i Jakovu, a završava projekt izgradnje nogostupa u Donjim Raštanima od mjesne crkve do naselja 
Glavice u Općini Sukošan. Uz nogostup se postavlja i javna rasvjeta. Ističe kako se i dalje Općina bori za stjecanje 
prava vlasništva nad zemljištem u predjelu Krš u Turnju i Poduzetničku zonu u Svetom Filipu i Jakovu. Načelnik 
navodi kako ima dosta upita u svezi novih rasvjetnih tijela pa je tako u prvih šest mjeseci postavljeno 40 
stupova, a cijena svakog stupa iznosi 6.000,00 kuna što sveukupno iznosi 240.000,00 kuna. Ako uz to dodamo i 
postavljanje dva reflektora na igralištu NK Nova Zora, na javnu rasvjetu je utrošeno 440.000,00 kuna.  Nadalje, 
a što se tiče naplate naknade za javne površine, vidi se pomak međutim isti nije realan. Naime, načelnik 
pojašnjava da se radi o naplati naknade za služnost za tk komunikacije koje prethodnih godina nisu bile 
plaćene. Zatim tu je i aglomeracija Sukošan - širokopojasni internet, koja će omogućiti da više od 90% 
kućanstava bude direktno spojeno na optički kabel, pravo služnosti će biti prihod Općine i po procjenama bi se 
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trebao izjednačiti sa komunalnom naknadom, a to je 3 milijuna kuna, čime se stvaraju zalihe u proračunu za 
sljedeće generacije. Što se tiče stavke isporuke pitke vode, naglašava kako je do sada  isporučeno 600 cisterni 
pitke vode, a DVD je imao i 40 intervencija, najviše požara, dok su zgrada DVD-a i Vlastitog pogona spojene na 
kanalizaciju. Zatim navodi kako je Općina prijavila projekt izgradnje Vidikovca na Crnom krugu iznad Turnja. 
Projektna dokumentacija je pri kraju, a sufinancirano je u 100%-tnom iznosu. Loša vijest je da je Općina 
odbijena sa projektom kule Fortica na otoku Babcu kao i za opremanje Dječjeg vrtića u Gornjim Raštanima. 
Mjesto Raštane Gornje ima veliki potencijal ali nikako da se poklope određene situacije, međutim ne odustaje se 
od projekta, pa samo tako obnovili malonogometno igralište i krenuli sa izgradnjom dječjeg vrtića, se iz 
općinskog Proračuna. Ujedno se razrađuje strategija, s obzirom da dolazi do promjene mreža škola (radi 
financijskih ušteda na razini države), da se osnovna škola u Raštanima Gornjim pripoji matičnoj u Svetom Filipu 
i Jakovu. Naime, prema izmjenama u mreži škola, ista bi trebala pripasti Općini Sukošan (Gorica), no naglašava 
da će se Općina boriti da se škola pripoji Svetom Filipu i Jakovu. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 
2020. godine. 
 
AD/4 PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se ovom odlukom 
proširuju odredbe točke III. Odluke koje se odnose na održavanje javnih površina a time i ovlasti u postupanju 
komunalnih redara u pogledu prokopa javnih površina, tzv. rezervacija mjesta na plažama te ovlasti kod 
koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru. S obzirom na te izmjene, usklađuju se odredbe o kaznama. 
 
Općinska vijećnica Jovita Pirović:  Komunalni redar će teško provesti komunalni red. Znamo da se godinama 
govori o tom problemu, ali teško je to sprovesti u stvarnosti. Komunalni redar je u nemogućnosti sam sve 
provoditi.  
 
Kako nije bilo daljnjih primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o komunalnom redu.  
 
AD/5 POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE 
 OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE 
 - IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA NA PRORAČUNSKIM STAVKAMA ZA RAZDOBLJE 
 SIJEČANJ – LIPANJ 2020. GODINE 
 -  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. 
 LIPNJA 2020. GODINE 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović te navela kako su u prvih šest mjeseci 
prihodi iznosili 11,5 milijuna kuna, a rashodi 14,5 milijuna kuna, što je u odnosu na prošlogodišnje razdoblje 
pad prihoda za oko 3 milijuna kuna te rashoda za 6 milijuna kuna. Što se tiče projekata, najviše se realiziralo 
kod izgradnje i opremanja Dječjeg vrtića Cvitić u Turnju, dok je aktualna odluka o zaduženju zbog epidemije 
COVID-19 realizirana najviše kod civilne zaštite te donacija u zdravstvu.  
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Moram istaknuti kako postoje dugoročna zaduženja koja nam uvelike 
olakšavaju poslovanje i koja se isplaćuju kroz više godina. Što se tiče kratkoročnih zaduženja, najviše se radi o 
factoringu koji se mora vratiti u roku 12 mjeseci. Ujedno moram ukazati na stanje nenaplaćenih potraživanja 
budući da imamo dugove koji se vuku 10-15 godina a koje smo uspjeli smanjiti sa 31 milijuna kuna na 26 
milijuna kuna, a isto tako znamo da je 10 milijuna kuna dugova 100 % nenaplativo iz raznih razloga. Ujedno 
postoji situacija na koji nismo do sada ukazivali a to su stanja potencijalnih obveza po osnovi sudskih 
postupaka, a zapravo se radi od 19 fizičkih i pravnih osoba koje žele oštetiti općinski proračuna za oko 6 
milijuna kuna.  
 
Kako nije bilo daljnjih primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sveti 
Filip i Jakov za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine sa Izvješćem o izvršenim preraspodjelama na 
proračunskim stavkama za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine te Izvješćem o izvršenju Plana razvojnih 
programa za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 
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AD/6  PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZBOG EPIDEMIJE KORONAVIRUSA COVID 19 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović i navela kako se radi o davanju 
suglasnosti za zaduženje u iznosu od 1.5 milijuna kuna kod poslovne banke u slučaju jesenskog vala epidemije, 
kako bi Općina mogla nastaviti s poslovanjem.  
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o mjerama zbog epidemije koronavirusa 
COVID 19. 
 
AD/ 7 PRIJEDLOG ODLUKE O 3. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE 
SVETI FILIP I JAKOV ZA 2020. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović te navela kako se radi o odluci koja 
formalno ide uz odluku iz prethodne točke.  
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o 3. izmjenama i dopunama Odluke o 
izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu. 
 
AD/8  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG 
DOBRA U OPĆOJ UPORABI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako se radi o čestici koju smo 
na prošloj sjednici Vijeća proglasili javnim dobrom, međutim  ista je bila donesena na temelju Zakona o cestama 
pa je kod provedbe u zemljišnoj knjizi bio potreban prijavni list. Ovom odlukom bi se promijenilo zaglavlje 
odluke tako da bi ista bila donesena na temelju odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu budući se ne radi 
o cesti već o zelenoj površini uz prometnicu. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi. 
 
AD/9 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“ 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala općinska vijećnica Anamarija Matešić  te navela kako su 
se stvorili tehnički uvjeti za novi dječji vrtić u Turnju pa se u Odluci o osnivanju dječjeg vrtića dodaje Područni 
odjel Cvitić u Turnju uz centralni vrtić CVIT u Svetom Filipu i Jakovu. 
 
Kako nije bilo primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće Općine 
Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 
Dječjeg vrtića „CVIT“. 
 
AD/10 PRIJEDLOG ODLUKE O ISPLATI PRIGODNOG DARA (BOŽIĆNICE) UMIROVLJENICIMA 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala općinska vijećnica Anamarija Matešić  te navela kako je 
Općina prošle godine krenula sa isplatama božićnica umirovljenicima, pa se dalje nastavlja s istim projektom 
pod istim uvjetima. Napomenula je kako je prošle godine isplaćeno 140.000,00 kuna božićnice. 
 
Kako nije bilo pitanja i primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) 
umirovljenicima. 
 
AD/11 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI  VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE 
SV. FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić i naveo kako je pristiglo tridesetak 
zahtjeva mještana za izmjene najviše u tekstualnom dijelu plana a manje u grafičkom dijelu. Međutim, s 
obzirom da procedura izrade traje par mjeseci, smatra da će doći i do većeg broja izmjena. 
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Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o izradi  VIII. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov. 
 
AD/12 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RABATIN 2 ( UPU 15) 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić i naveo kako se radi o obuhvatu 
plana iznad osnovne škole u Svetom Filipu i Jakovu. Područje je planirano za izgradnju nove zgrade DVD-a, 
staračkog doma, nove zgrade Općine, dječjeg vrtića i novih građevinskih terena, a prostire se na oko 5 hektara. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Rabatin 2 ( UPU 15). 
 
AD/13 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA 
NASELJA RAŠTANE DONJE (UPU 2)  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić te naveo kako se plan odnosi na 
naselje Raštane Donje u površini od 3,2 hektra a namijenjen je pretežito mješovitoj gradnji, pretežito 
stambenoj. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje (UPU 2). 
 
AD/14 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA 
NASELJA RAŠTANE DONJE (UPU 3) 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik  Jure Jelenić te naveo kako se plan odnosi na 
naselje Raštane Donje u površini od  4  hektra a namijenjen je pretežito mješovitoj gradnji, pretežito stambenoj. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje (UPU 3). 
 
AD/15  PRIJEDLOG ODLUKE IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić i naveo kako se radi o izmjeni po 
napucima Ministarstva uprave. Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Vlastitim pogonom 
upravlja Pročelnik. Slijedom čega brišemo radno mjesto Upravitelja Vlastitog pogona, a dodajemo radno mjesto 
za višu stručnu spremu u Odsjeku za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Odluke o 
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i 
Jakov 
 
AD/16 PRIJEDLOG ODLUKE O DJELOMIČNOM OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA ZAKUPNINA ZA POSLOVNE 
PROSTORE TE NAKNADA ZA JAVNE POVRŠINE I IZDANA KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMORSKOM 
DOBRU ZA 2020. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić te naveo da se, s 
obzirom na ostvareni broj noćenja od 70 %, smatra da bi bilo u redu osloboditi korisnike 30 % iznosa obveze. 
 
Općinska vijećnica Jovita Pirović:  To se odnosno samo na ne koji nemaju dugovanja prema Općini? 
 
 Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Pitanje je na mjestu, odnosi se na obrte i pravne osobe koje uredno 
podmiruju obveze prema Općini. Samo oni će moći biti oslobođeni 30% iznosa.  
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Općinski vijećnik Marin Colić: U Svetom Petru je ostvareno 150% noćenja slovenskih gostiju u odnosu na 
prošlu godinu, što znači da imamo kampove i ostale oblike najma koji se ne prijavljuju što je veliki gubitak za 
našu zajednicu. U odnosu na to, želim naglasiti isto tako, da je po evidenciji Komunalca, na području Općine 
Sveti Filip i Jakov, potrošnja vode u odnosu na prošlu godinu, smanjena za samo 10%, a to je isto jedan od 
pokazatelja broja gostiju, kad je u pitanju turistička sezona.  
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o djelomičnom oslobođenju od plaćanja 
zakupnina za poslovne prostore te naknada za javne površine i izdana koncesijska odobrenja na pomorskom 
dobru za 2020. godinu 
 
AD/17 PRIJEDLOG ODLUKE O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić te istaknuo kako se radi o 
komunalnom doprinosu za ozakonjenje objekta – crkve u Sikovu. Objekt se mora ozakoniti kako bi se stekli 
uvjeti za izgradnju zvonika.  
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je 
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o oslobođenju od 
plaćanja komunalnog doprinosa. 
 
 
S ovim je dnevni red završen. 
 
Završeno u 19.40 sati. 
Zapisničar:                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Katarina Ralić. mag.iur.                          Igor Pedisić 




