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       SLUŽBENI GLASNIK 
       OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 

 
 

 Godina: MMXXI 15. lipnja 2021. godine BROJ 7 

 

  

Akti Općinskog vijeća  

  

1. Odluka o izboru Mandatnog Povjerenstva Općine Sveti Filip i Jakov 3 

2. Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 3 

3. Odluka o izboru Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća  4 

4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 4 

5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu općinskih priznanja i svečano obilježanje dana 
Općine 

4 

6. Odluka o regulaciji prometa tijekom turističke sezone 5 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  7 

8. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća 8 

9. Odluka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu na području Općine Sveti 
Filip i Jakov s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
- Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu na području Općine Sveti Filip i Jakov s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

8 

10. Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 
Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2021. godine do 2025. godine 
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za 
razdoblje od 2021. godine do 2025. godine 

17 

11. Odluka o dodjeli općinskih priznanja Općine Sveti Filip i Jakov 25 

12. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov 25 

13. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete 
na području Općine Sveti Filip i Jakov 

26 

14. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja groblja na 
području Općine Sveti Filip i Jakov 

27 

15. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Sveti Filip i Jakov 27 

16. Odluka o izmjenama i dopunama Odlukeo uvjetima načinu i postupku raspolaganja 
nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov 

30 

17. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 31 

18. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 33 

19. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov 

33 

20. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj projekta „ 
Rekonstrukcija i opremanje društveno – kulturnog censtra Stara škola“ 

34 
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Akti Općinskog načelnika  

  

1. Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov 35 

2. Izmjene i dopune Plan korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov (Sveti 
Filip i Jakov, Turanj i Sveti Petar na Moru) 

36 
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Na temelju članka 41. i 44.. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i 
Jakov“ broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/1, 1/18, 1/20 i 2/21) i članka 15. i 16. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 
02/09 i 1/13) na Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov održanoj 
dana 14. lipnja 2021., godine donosi se  
 

ODLUKA 
o izboru Mandatnog povjerenstva Općine Sveti Filip i Jakov 

 
Članak 1.  

U Mandatno povjerenstvo Općine Sveti Filip i Jakov biraju se:  
 
1. Igor Pedisić – za Predsjednika 
2. Marijana Mrvičić- za člana 
3. Josipa Mrkić – za člana 
 
   
KLASA:021-05/21-02/01 
URBROJ: 2198/19-02/21-1 
U Svetom Filipu i Jakovu, 14.lipnja 2021. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 
          Predsjedavatelj 
                                    Jure Jelenić, dipl. ing. građ. 

*** 

Na temelju članka 41. i 44.. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i 
Jakov“ broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/1, 1/18, 1/20 i 2/21) i članka 15. i 16. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 
02/09 i 1/13) na Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov održanoj 
dana 14. lipnja 2021., godine donosi se  
 

ODLUKA 
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 
Članak 1.  

U Povjerenstvo za izbor i imenovanja biraju se:  
 
1. Anamarija Matešić – za Predsjednicu 
2. Marin Colić- za člana 
3. Renata Batur – za člana 
 
KLASA:021-05/21-02/02 
URBROJ: 2198/19-02/21-1 
U Svetom Filipu i Jakovu, 14.lipnja 2021. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
          Predsjedavatelj 
                           Igor Pedisić 

*** 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ 
broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/1, 1/18, 1/20 i 2/21) i članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća 
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Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09 i 1/13) na 
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov održanoj dana 14. lipnja 
2021., godine donosi se  
 

ODLUKA 
o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća  

 
Članak 1.  

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov imenuje se Igor Pedisić. 
 
Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov imenuje se Renata Batur. 
 
    
KLASA:021-05/21-02/03 
URBROJ: 2198/19-02/21-1 
U Svetom Filipu i Jakovu, 14.lipnja 2021. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 
          Predsjedavatelj 
                         Igor Pedisić 

*** 
Na temelju članka 32.  Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i 
Jakov“ broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/1, 1/18, 1/20 i 2/21) i članka 15. i 16. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 
02/09 i 1/13) na prvoj sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021., godine Općinsko vijeće Općine 
Sveti Filip i Jakov donosi  
 

ODLUKA 
o izboru Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativne djelatnosti  

 
Članak 1.  

U Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativne djelatnosti biraju se:  
 
1. Marin Colić – za Predsjednika 
2. Zelina Kadija- za člana 
3. Josipa Mrkić – za člana 
  
KLASA:021-05/21-02/04 
URBROJ: 2198/19-02/21-1 
U Svetom Filipu i Jakovu, 14.lipnja 2021. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 
        Predsjednik  Općinskog vijeća 
               Igor Pedisić 

*** 

Na temelju članka 32.  Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i 
Jakov“ broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/1, 1/18, 1/20 i 2/21) i članka 15. i 16. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 
02/09 i 1/13) na prvoj sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021., godine Općinsko vijeće Općine 
Sveti Filip i Jakov donosi  
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ODLUKA 
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu općinskih priznanja i svečano obilježavanje dana 

Općine  
 

Članak 1.  
U Povjerenstvo za  dodjelu općinskih priznanja i svečano obilježavanje dana Općine biraju se:  
 
1. Anamarija Matešić – za Predsjednika 
2. Nina Pedisić- za člana 
3. Rafael Baričić – za člana 
 
KLASA:021-05/21-02/05 
URBROJ: 2198/19-02/21-1 
U Svetom Filipu i Jakovu, 14.lipnja 2021. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 
        Predsjednik  Općinskog vijeća 
                   Igor Pedisić 

*** 

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 
48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) i članka 32. Statuta Općine 
Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14-pročišćen. tekst, 6/14, 
1/18, 1/20 i 2/21) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 1.  sjednici održanoj dana 
14. lipnja 2021. godine donosi  

O D L U K U  

o regulaciji prometa tijekom turističke sezone 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se regulacija prometa na području Općine Sveti Filip i Jakov i to u 
naseljima Sveti Filip i Jakov i Turanj za vrijeme turističke sezone od 15. lipnja do 15. rujna.  

 
Članak 2. 

U mjestu Sveti Filip i Jakov uređuje se promet na način da se na Obali kralja Tomislava 
zabranjuje promet za sva motorna vozila od 18,00 sati do 01,00 sat u razdoblju od 15. lipnja do 
15. rujna. U mjestu Turanj uređuje se promet na način da se na Obali zabranjuje promet za sva 
motorna vozila od 18,00 sati do 01,00 sat u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza, što će se 
regulirati prometnim znakovima. Prostor između predstavlja pješačku zonu. 
 

Članak 3. 
Zabrana prometa u mjestu Sveti Filip i Jakov urediti će se na način da se kod PRODAVAONICE 
KONZUM postavlja rampa u obliku POKRETNIH STUPIĆA te se kod JEDRILIČARSKOG KLUBA 
postavlja druga rampa u obliku LANCA. U mjestu Turanj rampa u obliku lanca će se postaviti kod 
plaže „Morovićka“, kod nogometnog igrališta (Popova kuća) i kod Kaštela.  
 
U pješačkoj zoni mogu prometovati: 
- vozila hitne pomoći, 
- vatrogasna vozila, 
- vozila MUP-a, 
- vozila istražnog suca, 
- vozila koja prevoze umrle osobe, 
- pokretni stolci s motorom za invalide i nemoćne osobe, 
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- dječja prijevozna sredstva (dječji bicikli, automobilići na električni ili nožni pogon i sl.), kojima 
upravljaju djeca do navršene sedme godine života. 
 

Članak 4. 
Prometovanje prijevoznim sredstvima u pješačkoj zoni odobrit će se za potrebe: 
- održavanja čistoće i odvoženja komunalnog otpada, 
- održavanja komunalne infrastrukture, 
- deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, 
- održavanje električnih objekata i uređaja, 
- dopreme robe za opskrbu prodavaonica, tržnice i ugostiteljskih objekata, 
- doprema plina i ogrjeva, 
- prijevoza poštanskih pošiljki, 
- prijevoza teških invalida i bolesnih osoba, 
- u drugim slučajevima po odobrenju tijela Općinske uprave. 
 

Članak 5. 
Do 15. rujna u Svetom Filip i Jakovu ZABRANJUJE SE PARKIRANJE i to: 
- u Ulici kralja Petra Krešimira IV i Put Primorja obostrano; 
- na Obali kralja Tomislava obostrano, osim u dijelu od parka dr. Franje Tuđmana do Kontovog 
mula;   
- na Obali dr. Franje Tuđmana od plaže „Morovićka“ do Popove kuće zabranjuje se parkiranje 
obostrano; 
- na Obali dr. Franje Tuđmana od Popove kuće do izlaska iz Turnja zabranjuje se parkiranje s 
desne strane iz smjera Biograda; 
- na trgu Na vr' sela - od Kino dvorane, kuće Joška Majice, Kunčeve kuće, kuće Marka Eškinje, 
Banove kuće i ulaz u Kuntratu određuje se apsolutna zabrana parkiranja; 
- U Liburnskoj ulici zabranjuje se parkiranje s lijeve strane iz smjera Biograda (od križanja s 
Ulicom kralja Zvonimira do križanja s Ulicom kralja Petra Krešimira) te se zabranjuje parkiranje 
uz malonogometno igralište; 
- U Ulici kralja Zvonimira od križanja s Liburnskom ulicom do semafora zabranjuje se parkiranje 
s lijeve strane. 
 
Od zabrane parkiranja izuzimaju se vozila za dostavu. Dozvoljava im se zaustavljanje i dostava 
do 30 minuta maksimalno i to u vremenu od 06.00 sati do 10.00 sati. Nadležna policijska uprava 
vodi evidenciju o napravljenim prekršajima i o tome izvješćuje Komunalno  - prometnog redara 
Općine Sveti Filip i Jakov.  
 

Članak 6. 
Jedinstveni upravni odjel Općine može u izuzetnim slučajevima izdati odobrenje za jednokratno 
obavljanje prometa u pješačkoj zoni izvan propisanog vremena ako ocijeni da je to neophodno.  
 

Članak 7. 
Zbog nesmetanog odvijanja prometa u Ulici Ivana Danila cijelom dužinom desne strane ispod 
zida Đurđenovac i prodavaonice Konzum s lijeve strane odobreno je vršiti dostavu (ukrcaj i 
iskrcaj) prodavaonice Konzum robe isključivo s parkirnih mjesta osiguranih za tu namjenu koja 
se nalaze uza zid skladišta s sjeverozapadne strane prodavaonice Konzum, a dostavu robe za 
prodavaonicu Studenac moguće je obavljati isključivo s pozicije uz trafostanicu sa jugozapadne 
strane. 

Članak 8. 
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno  - prometni redar Općine Sveti Filip i 
Jakov i nadležna policijska uprava sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.  
 
KAZNENE ODREDBE  

Članak 9. 
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Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a u iznosu od 
400,00 kn fizička osoba za prekršaje iz ove Odluke. 
 

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u  Službenom glasniku Općine Sveti Filip i 
Jakov. 
 
KLASA: 340-01/21-01/07 
URBROJ: 2198/19-02-21-3 
Sveti Filip i Jakov, 14. lipnja 2021. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
                                                                                        

                                                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                                                 Igor Pedisić 
 *** 

Na temelju članka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19) te članku 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine 
Sv. Filip  i Jakov“ broj 2/14, 6/14, 1/18, 1/20 i 2/21)  Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov 
na svojoj 1. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi 
 

O D L U K U  
O IZMJENI I DOPUNU ODLUKE 

O IZRADI IX. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
 

Članak 1. 
U Odluci o izradi IX. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja ( „Službeni glasnik Općine Sveti 
Filip i Jakov“ broj 02/21), mijenja se članak 4. na način da  isti sada glasi: 
 

„Članak 4. 
Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja: 
 

 Usvajanje prijedloga i zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, 
usvajanje sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim 
zakonima 

 Izmjene granice građevinskih područja naselja i eventualno proširenje istih na područjima 
gdje je iskazan interes za gradnjom i gdje je to moguće prema Zakonu o prostornom 
uređenju (Narodne novine  153/13, 65/17, 114/18, 39/19) te granica za koje je na snazi 
nova katastarska podloga (k.o.Turanj) 

 Promjena namjene i obuhvata dijela prostora unutar građevinskih područja naselja i 
izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, 

 Redefiniranje Odredbi za provođenje radi lakšeg provođenja Plana i u 
svrhu otklanjanja nejasnih formulacija, preciznije definiranje Odredbi za provođenje 
kojima se propisuju uvjeti smještaja građevina i uvjeti korištenja u skladu sa 
zahtjevima građana, 

 Druge manje korekcije Plana.“ 
 
                                                                 Članak 2. 
U ostalim djelovima Odluka ostaje nepromijenjena. 
 
                                                                                               Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sv. Filip i 
Jakov. 
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KLASA: 350-02/21-01/02 
URBROJ: 2198/19-02-21-2 
Sv. Filip i Jakov, 14. lipnja 2021. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                                       Igor Pedisić 

 *** 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine 82/15, 118/18, 31/20, 
20/21) i članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakova (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 
02/14-pročišćeni tekst i 6/14, 1/18, 1/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na 
svojoj 1. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi 
 

ODLUKU 
O USVAJANJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA 

 
Članak 1. 

Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća koju je izradila ovlaštena tvrtka ALFATEST d.o.o. iz 
Splita u lipnju 2021. godine po nalogu Općinskog Načelnika. 
 

Članak 2. 
Procjena rizika od velikih nesreća Općine Sveti Filip i Jakov čini sastavni dio ove Odluke i biti će 
objavljena na službenim web stranicama Općine Sveti Filip i Jakov - www.opcina-svfilipjakov.hr  
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i 
Jakov. 
 
KLASA: 810-05/21-01/02 
URBROJ: 2198/19-02-21-3 
Sveti Filip i Jakov, 14. lipnja 2021. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 

      Predsjednik Općinskog vijeća 
          Igor Pedisić  
 *** 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine 82/15, 118/18, 
31/20, 20/21) i članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakova (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i 
Jakov 02/14-pročišćeni tekst i 6/14, 1/18, 1/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i 
Jakov na svojoj 1. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi 
 

ODLUKU 
O USVAJANJU PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  ZA 2021. GODINU NA 

PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE 
RAZDOBLJE 

 
Članak 1. 

Usvaja se Plan razvoja sustava civilne zaštite  za 2021. godinu na području Općine Sveti Filip i 
Jakov s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
 

http://www.opcina-svfilipjakov.hr/
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Članak 2. 
Plan razvoja sustava civilne zaštite  za 2021. godinu na području Općine Sveti Filip i Jakov s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje čini sastavni dio ove Odluke . 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i 
Jakov. 
 
 
KLASA: 810-05/21-01/04 
URBROJ: 2198/19-02-21-2 
Sveti Filip i Jakov, 14. lipnja 2021. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 
       Predsjednik Općinskog vijeća 
            Igor Pedisić 
 

*** 
Temeljem članka 17 stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 

20/21), članka 58., 59. i 60. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 

(NN 49/17), te članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i 

Jakov“ broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/1, 1/18 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i 

Jakov na svojoj 1. sjednici, održanoj 14. lipnja 2021. godine, donosi 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2021. GODINU NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE 

RAZDOBLJE 

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica 

koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog 

ostvarivanja. 

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju 

ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno 

do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju. 

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i 

Jakov u 2020. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2021. godinu. 

U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za 2021. godinu. 

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na području 

Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih 

propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera određenih od strane Stožera civilne zaštite RH. Stoga 

je sukladno prethodno navedenom potrebno uzeti u obzir navedene epidemiološke mjere 

prilikom planiranja određenih aktivnosti sustava civilne zaštite. 
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U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje (2021. god. – 2023. god.) 
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Tablica 1. Aktivnosti sustava civilne zaštite za 2021. godinu 

AKTIVNOSTI ROKOVI IZVRŠENJA NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

Ažuriranje Plana djelovanja civilne 

zaštite  Listopad 2021. godine Načelnik   

Izrada Plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 2022. godinu Studeni 2021. godine Općinsko vijeće   

Izrada Plana vježbi civilne zaštite za 

2022. godinu Prosinac 2021. godine Načelnik Stožer cz  

Izrada Godišnjeg plana razvoja 

sustava civilne zaštite na području 

Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. 

godinu s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje 

Prosinac 2021. godine Općinsko vijeće   

Izrada Analize stanja sustava civilne 

zaštite na području Općine za 2021. 

godinu 
Prosinac 2021. godine Općinsko vijeće   

Izrada Smjernica za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite za 

razdoblje od 2021. do 2025. godine 
Lipanj 2021. godine Općinsko vijeće   

Osposobljavanje i opremanje 

pripadnika postrojbe civilne zaštite 

opće namjene 
 Načelnik Ovlaštena ustanova  
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AKTIVNOSTI ROKOVI IZVRŠENJA NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

Opremiti te osposobiti povjerenike i 

njihove zamjenike  Načelnik Ovlaštena ustanova  

Izraditi godišnji plan nabave (u plan 

uključiti materijalna sredstva i 

opremu snaga civilne zaštite) 
Prosinac 2021. godine Načelnik   

Odluke iz svog samoupravnog 

djelokruga radi osiguravanja 

materijalnih, financijskih i drugih 

uvjeta za financiranje i opremanje 

operativnih snaga sustava CZ 

Svibanj 2021. godine Načelnik   

Potpisati Ugovore sa pravnim 

osobama značajnim za sustav civilne 

zaštite o suradnji u slučaju katastrofa 

i velikih nesreća 

Srpanj 2021. godine Načelnik  
U skladu s Procjenom rizika 

od velikih nesreća 

Odlukom imenovati tekliće 
Lipanj 2021. godine Načelnik   

Odlukom imenovati koordinatora na 

lokaciji Lipanj 2021. godine 
Načelnik Stožera civilne 

zaštite 
 

U skladu s Procjenom rizika 
od velikih nesreća 

Izraditi Izvješće o stanju zaštite od 

požara na području Općine za 2020. 

godinu 
Svibanj 2021. godine Općinsko vijeće   
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AKTIVNOSTI ROKOVI IZVRŠENJA NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

Postupati po Programu aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara na području Općine za 

2021.godinu te poduzimati 

preventivno – planske aktivnosti za 

reagiranje u slučaju izvanrednih 

događaja uzrokovanim nepovoljnim 

vremenskim uvjetima u zimskom 

razdoblju 

Ožujak 2021. godine Općinsko vijeće/Načelnik   

Postupati po Planu motriteljsko-

dojavne službe za 2021. godinu Ožujak 2021. godine Načelnik   

Donijeti Plan korištenja teške 

građevinske mehanizacije za žurnu 

izradu protupožarnih prosjeka i 

probijanja protupožarnih putova za 

2021. godinu 

Ožujak 2021. godine Načelnik   

Donijeti Plan unaprjeđenja zaštite od 

požara na području Općine za 2021. 

godinu 
Svibanj 2021. godine Načelnik   

Donijeti Plan aktivnog uključenja 

svih subjekata zaštite od požara za 

2021. godinu 
Svibanj 2021. godine Načelnik   

Osposobiti ostatak članova Stožera 

civilne zaštite   Ovlaštena ustanova  
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AKTIVNOSTI ROKOVI IZVRŠENJA NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

Aktivno sudjelovati u radu Platforme 

hrvatskih gradova i županija za 

smanjenje rizika od katastrofa 
kontinuirano Općinsko vijeće/Načelnik   

Vođenje i ažuriranje baze podataka o 

pripadnicima, sposobnostima i 

resursima operativnih snaga sustava 

civilne zaštite 

kontinuirano Načelnik  

Sukladno Pravilniku o 
vođenju evidencija 

pripadnika operativnih 
snaga sustava civilne zaštite 

(NN 75/16) 

Sufinancirati programe i projekte za 

razvoj civilne zaštite kontinuirano Općinsko vijeće   

Osiguranje uvjeta za premještanje, 

sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje 

te izvršavanje zadaća u provedbi 

drugih mjera civilne zaštite 

kontinuirano Načelnik   

Informiranje stanovništva s ciljem 

edukacije o pravilnom postupanju u 

slučaju katastrofa i velikih nesreća 
kontinuirano    
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Tablica 2. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2021. god. – 2023. god.) 

Red. br. OPIS POZICIJE 
PLANIRANO za 

2021. g. (kn) 
PLANIRANO za 

2022. g. (kn) 
PLANIRANO za 

2023. g. (kn) 

1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

1.1.  Stožer civilne zaštite 70.000,00 50.000,00 00,00 

1.1.1. Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožera    

1.2.  Postrojbe civilne zaštite    

1.2.1. Postrojbe civilne zaštite – osiguranje, zdravstveni pregled 5.000,00 5.000,00 00,00 

1.2.2. Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu 270.000,000 00,00 00,00 

1.2.3. Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom 47.000,00 117.000,00 00,00 

1.3. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite    

1.3.1. Osposobljavanje, opremanje    

 UKUPNO 392.000,00 172.000,00 00,00 

2.  VATROGASTVO 

2.1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Filip i Jakov 380.000,00 380.000,00 380.000,00 

 UKUPNO 380.000,00 380.000,00 380.000,00 

3.  PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK 

3.1.  Osobna i skupna oprema za pravne osobe u sustavu civilne zaštite    

3.2.  HGSS – Stanica Zadar 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

3.3.  Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru 81.000,00 81.000,00 81.000,00 

 UKUPNO 91.000,00 91.000,00 91.000,00 

4.  IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE 

4.1.  Izrada planske dokumentacije (Procjena, planova, operativnih planova) 00,00 00,00 00,00 

 UKUPNO    
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SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA 863.000,00 643.000,00 471.000,00 

 
 
KLASA: 810-03/21-01/04 
URBROJ: 2198/19-02-21-01 
Sv. Filip i Jakov, 14. lipnja 2021. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 

 

  Predsjednik Općinskog vijeća 

  Igor Pedisić 

*** 
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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine 82/15, 118/18, 31/20, 

20/21) i članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakova (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 02/14-pročišćeni 

tekst i 6/14, 1/18, 1/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 1. sjednici održanoj dana 14. 

lipnja 2021. godine donosi 

 
 

ODLUKU 
 O USVAJANJU SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE 
 
 

Članak 1. 

Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  na području Općine Sveti Filip i Jakov za 

razdoblje od 2021. do 2025. godine. 

 

Članak 2. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  na području Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 

2021. do 2025. godine čine sastavni dio ove Odluke . 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov. 

 
KLASA: 810-05/21-01/05 
URBROJ: 2198/19-02-21-2 
Sveti Filip i Jakov, 14. lipnja 2021. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Igor Pedisić 

 
*** 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članaka 
54., 55., 56., 57. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te 
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN br. 49/17) i članka 32. Statuta Općine Sv. Filip 
i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/1, 1/18, 1/20 i 2/21), 
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 1. sjednici, održanoj 14. lipnja 2021. godine, donosi 

 
SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 
na području Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2021. do 2025. godine 

1. UVOD 
 
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite definiraju se pojedinačni ciljevi i sveukupni cilj, 

konkretni koraci, potrebne mjere poradi kojih se ti koraci utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite za rok 

od 4 godine i to na svim subpodručjima sustava civilne zaštite. Smjernicama se utvrđuje i način provođenja 

kontinuiranog nadzora njihovog provođenja s nositeljima, način izvješćivanja odgovorne osobe te izrada, 

predlaganje i usvajanje interventnih mjera kada se utvrde značajna odstupanja koja ugrožavaju ostvarivanje 

pojedinačnih ili sveukupnog cilja na području civilne zaštite. 
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Ciljevi Smjernica utvrđuju se na temelju Procjene rizika od velikih nesreća Općine Sveti Filip i Jakov i Plana 

djelovanja civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov, s naglaskom na preventivne mjere, odnosno povezivanje s 

javnim politikama i nositeljima kako bi se omogućilo odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih 

sudionika s lokalne razine sustava civilne zaštite te razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih 

kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama. 

2. CILJEVI SMJERNICA 
 
CILJ: Razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim 
nesrećama 
 
Operativne snage sustava civilne zaštite koje trebaju djelovati na području Općine Sveti Filip i Jakov su: 

1. Stožer civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov 
2. DVD Sveti Filip i Jakov 
3. Gradsko društvo Crveni križ Biograd na Moru 
4. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Zadar 
5. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Sveti Filip i Jakov 
6. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov 
7. Udruge od značaja za sustav civilne zaštite 
8. Koordinatori na lokaciji 
9. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 
Stožer civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov 

Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov je Odlukom osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, zamjenika 

načelnika i članove stožera civilne zaštite. Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov za osnovani Stožer je donio 

Poslovnik o radu Stožera CZ Općine kojim se definira način rada Stožera. Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov je 

donio odluku o donošenju sheme mobilizacije Stožera CZ. Obavljeno je osposobljavanje dijela članova Stožera 

civilne zaštite.  

 

Za unaprjeđenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je: 

- kontinuirani rad svih članova Stožera civilne zaštite 

- redovito održavanje sjednica Stožera civilne zaštite 

- pravodobno reagiranje i odlučivanje 

- osoposobiti ostatak članova Stožera 

- kontinuirano uvježbavanje i opremanje 

- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima 

- upoznavanje sa izmjenama  u normativnom uređenju i promjenama u planskim dokumentima u području 

civilne zaštite 

 

DVD Sveti Filip i Jakov 

Vatrogastvo Općine Sveti Filip i Jakov je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, 

najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom području. 

Na području Općine Sveti Filip i Jakov djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Filip i Jakov. 

Na području općine održavani su protupožarni putovi sukladno financijskim mogućnostima i Planu održavanja.  

 

Za unaprjeđenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je: 

- na godišnjoj bazi ažurirati Plan zaštite od požara  

- redovito donositi dokumentaciju iz područja zaštite od požara 

- provoditi opremanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova 

- nastaviti s održavanjem protupožarnih putova sukladno financijskim mogućnostima  

 



Stranica 19                                                   „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“                                           7/2021 

___________________________________________________________________________ 

Gradsko društvo Crveni križ Biograd na Moru 

Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru – DDK aktiv Sveti Filip i Jakov svojim aktivnostima djeluje na 

području Općine Sveti Filip i Jakov. Općina Sveti Filip i Jakov svake godine iz proračuna izdvaja sredstva za 

financiranje GDCK. 

 

Za unaprjeđenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je: 

- nastaviti sa sufinanciranjem djelatnosti GDCK-a u okviru planiranih proračunskih sredstava  

 
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – stanica Zadar 

HGSS – Stanica Zadar djeluje na području Općine Sveti Filip i Jakov. 
 

Za unaprjeđenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je: 

- nastaviti sa djelatnosti HGSS-a  
 
Postrojba civilne zaštite opće namjene te povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Sveti Filip i 

Jakov 

Općina Sveti Filip i Jakov je donijela Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na 

području općine u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća Sveti Filip i Jakov. 

Općina Sveti Filip i Jakov je donijela Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene na području 

općine u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća Sveti Filip i Jakov. 

Popunjavanje i revidiranje postrojbi CZ te povjerenika CZ, provodi se pozivanjem dragovoljaca, volontera kao i 

pripadnika specijaliziranih udruga u sustavu civilne zaštite. 

 
Tablica 1. Prikaz popune civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov 

Ukupno Stožer civilne zaštite 
Povjerenici i 

zamjenici 
Postrojba civilne zaštite opće 

namjene 

48 14 12 22 

 

Za unaprjeđenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je: 

- utvrditi materijalno – tehnički ustroj 

- izvršiti osposobljavanje članova postrojbe te ih osigurati i opremiti 

- vršiti smotru i provjeru mobilizacijske spremnosti te ih sukladno Planu vježbu uključiti u organizirane 

pokazne vježbe 

- osposobiti i opremiti povjerenike i njihove zamjenike 

 

Koordinatori na lokaciji 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne 

zaštite Općine Sveti Filip i Jakov iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.  

 

Za unaprjeđenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je: 

- Odlukom je potrebno imenovati koordinatore na lokaciji za najočekivanije rizike u skladu s Procjenom rizika 

od velikih nesreća Sveti Filip i Jakov. 

 

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite te udruge od značaja za sustav civilne zaštite 

Općina Sveti Filip i Jakov je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne 

zaštite na temelju potrebnih kapaciteta određenih Procjenom rizika od velikih nesreća Sveti Filip i Jakov. 

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu se definiraju pravne osobe koje bi 

sudjelovale u provođenju pojedinih mjera civilne zaštite, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju 

posljedica katastrofa i velikih nesreća. Pravne osobe o tom moraju biti obaviještene. Navedene pravne osobe 

kojima civilna zaštita nije redovna djelatnost, izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju mjere, 
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postupci i način realizacije operativnih zadaća.  

Udruga koja ima zadaće u sustavu civilne zaštite, ima obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu 

djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Procjeni i Planu civilne zaštite na području Općine Sveti 

Filip i Jakov. Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite pričuvni su dio operativnih snaga sustava 

civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim 

sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga te se uključuju u provođenje mjera i 

aktivnosti sustava civilne zaštite u skladu s odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 

31/20, 20/21) i planovima Općine Sveti Filip i Jakov. Udruge ne izrađuju operativne planove, ali imaju obvezu 

načelniku dostaviti podatke propisane Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenata u civilnoj zaštiti, te načinu informiranja javnosti postupku njihovog donošenja (NN br. 49/17.). 

 

Za unaprjeđenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je: 

- sklopiti ugovore s pravnim osobama 

- odnos s udrugom definirati sporazumom 

- utvrditi materijalno – tehničku opremljenost, raspoloživost ljudskih snaga, smještajne kapacitete pravnih 

osoba 

- utvrditi materijalno – tehničku opremljenost udruga 

- udruge samostalno provesti osposobljavanje svojih članova  

 

Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Sveti Filip i Jakov utvrđuje se stvarna razina i vrsta ugroženosti i 

mogućih opasnosti, kao i njihovih posljedica na stanovništvo, materijalna i kulturna dobra na području Općine 

Sveti Filip i Jakov. Procjena je osnova za utvrđivanje potrebnih snaga, sredstava i opreme (svih resursa), kojima 

će se na učinkovit način spriječiti nastajanje ili umanjiti posljedice moguće nesreće ili katastrofe.  

Prema Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Sveti Filip i Jakov iz 2018. godine, spremnost sustava civilne 

zaštite na temelju razvijenosti ranog upozoravanja, razmjene informacija i njihovog korištenja za podizanje 

spremnosti sustava civilne zaštite kroz pripreme za provođenje mjera i aktivnosti u svrhu smanjivanja 

posljedica neposrednih i nastupajućih prijetnji procjenjuje se visokom. Pravilnikom o vođenju evidencija 

pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16) propisuje se vođenje evidencije osobnih 

podataka za operativne snage civilne zaštite. 

Općina Sveti Filip i Jakov je ustrojila navedene evidencije. 

Prema Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Sveti Filip i Jakov iz 2018. godine, procjena ukupne spremnosti 

sustava civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov u području provođenja preventivnih mjera i aktivnosti 

usmjerenih na zaštitu svih kategorija društvenih vrijednosti koje su potencijalno izložene štetnim utjecajima 

velikih nesreća je niska kao i ukupna razina spremnosti operativnih kapaciteta na području Općine Sveti Filip i 

Jakov i to posebno zbog spremnosti najvažnijih operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u 

cjelini. Sukladno tome, u promatranom razdoblju potrebno je poraditi na povećanju spremnosti operativnih 

kapaciteta provođenjem planiranih aktivnosti navedenih u tablici 2. 

 
Planom djelovanja civilne zaštite Općine Filip i Jakov utvrđuje se optimalna organizacija, aktiviranje i djelovanje 

sustava civilne zaštite, preventivnih mjera i postupaka, zadaća sudionika, a posebno operativnih snaga u 

provedbi mjera sustava civilne zaštite. Planom djelovanja osigurava se učinkovito, ali i racionalno korištenje 

svih raspoloživih resursa. 

 

CILJ: Odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne razine sustava 

civilne zaštite 

 

Načelnik Općine Filip i Jakov koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za 

područje općine u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Filip i 

Jakov. Općina Filip i Jakov, građani, pravne osobe i udruge te svi nositelji prava i obveza u civilnoj zaštiti na 
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području općine, dužni su provoditi temeljne zadaće sustava civilne zaštite, a to su: 

- praćenje i prosudba aktivnosti od nastanka i razvoja katastrofe i veće nesreće, 
- prevencija, organiziranje i pripremanje aktivnosti i mjera kojima je svrha povećati i unaprijediti 

pripravnost postojećih operativnih snaga i institucionalnih snaga za reagiranje u katastrofama i većim 
nesrećama, 

- trajno organiziranje, pripremanje, osposobljavanje, uvježbavanje i usavršavanje sudionika civilne 
zaštite, 

- uzbunjivanje građana i priopćavanje uputa o ponašanju glede mogućih prijetnji, 
- obavješćivanje sudionika civilne zaštite o prijetnjama te mogućnostima, načinima, mjerama i 

aktivnostima civilne zaštite, 
- aktiviranje operativnih snaga civilne zaštite (službi i postrojbi pravnih osoba i tijela državne i lokalne 

uprave koji se civilnom zaštitom  bave u svojoj redovitoj djelatnosti, vatrogasnih zapovjedništava i 
postrojbi, Stožera civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite) 

- otklanjanje posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, terorizma i ratnih 
razaranja 

 

CILJ: Uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite izradom dokumenata iz područja 
civilne zaštite prema zakonskim propisima (usvajanje općih akata, planovi djelovanja, vanjski i 
operativni planovi civilne zaštite i dr.) te provođenjem aktivnosti sustava civilne zaštite 
 
Tablica 2. Pregled planiranih planskih dokumenata i aktivnosti sustava civilne zaštite u periodu od 2021. – 

2025. godine 

 

Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 
donošenja 

ovog 
dokumenta 

Napomena 

Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada 
DVD-a 

Načelnik  DA / 

Plan djelovanja u području prirodnih 
nepogoda za 2021. godinu 

Općinsko vijeće 
Jednom 

godišnje do 
30.11. 

NE  

Godišnja analiza stanja sustava civilne 
zaštite za 2020. godinu 

Općinsko vijeće na 
prijedlog 
Načelnika 

Jednom 
godišnje 

DA / 

Godišnji plan razvoja sustava civilne 
zaštite za 2021. godinu  s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje 

Općinsko vijeće na 
prijedlog 
Načelnika 

Jednom 
godišnje 

DA / 

Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite za period od 

2018. – 2022. godine 

Općinsko vijeće na 
prijedlog 
Načelnika 

Jednom u 4 
godine 

DA / 

Procjena rizika od velikih nesreća za 
Općinu Sveti Filip i Jakov (2018. godina) 

Općinsko vijeće na 
prijedlog 
Načelnika 

U roku 
određenom 

Zakonom 
DA 

Izrada min. jednom u 3 
godine 

Plan djelovanja civilne zaštite za Općinu 
Sveti Filip i Jakov 

Načelnik 

6 mjeseci od 
donošenja 

Procjene rizika 
od velikih 

nesreća 

DA 

Ažuriranje 
kontinuirano jednom 
godišje, a po potrebi i 

češće 

Odluka o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite 

Općinsko vijeće na 
prijedlog 
Načelnika 

Po donošenju 
Procjene rizika 

od velikih 
nesreća 

DA Potpisati ugovore 

Stožer civilne 
zaštite Općine 

Sveti Filip i Jakov 
Osnivanje Načelnik 

Nakon svakih 
lokalnih izbora 

najkasnije u 
roku od 30 

dana 

DA / 
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Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 
donošenja 

ovog 
dokumenta 

Napomena 

Osposobljavanje Načelnik 

Članovi Stožera 
u roku od 

godine dana od 
imenovanja 

djelomično 
- još dio članova treba 

osposobiti 

Poslovnik o radu 
Stožera civilne 

zaštite 
Načelnik 

Po donošenju 
temeljnih akata 

DA / 

Shema mobilizacije 
Stožera civilne 

zaštite 
Načelnik 

Po donošenju 
temeljnih akata 

DA / 

Redovito godišnje 
sazivanje sjednica 

Stožera civilne 
zaštite 

  DA / 

Postrojba civilne 
zaštite opće 

namjene Općine  

Odluka o osnivanju 
postrojbe civilne 

zaštite opće 
namjene 

Općinsko vijeće na 
prijedlog 
Načelnika 

Po donošenju 
Procjene rizika 

od velikih 
nesreća 

DA / 

Rješenje o 
rasporedu u 

postrojbu  civilne 
zaštite opće 

namjene 

Načelnik 

Po donošenju 
Odluke o 
osnivanju 
postrojbe 

civilne zaštite 
opće namjene 

NE / 

Operativni 
postupovnik 

Načelnik Stožera 
civilne zaštite 

Po donošenju 
Rješenja o 

rasporedu u 
postrojbu 

civilne zaštite 
opće namjene 

NE / 

Osposobljavanje 
pripadnika 
postrojbe 

Načelnik 

Po donošenju 
Rješenja o 

rasporedu u 
postrojbu 

civilne zaštite 
opće namjene 

 

NE Ovlaštena ustanova 

Provedba smotre Načelnik 

Po donošenju 
Odluke o 
osnivanju 
postrojbe 

civilne zaštite 
opće namjene 

NE / 

Osiguranje od 
posljedica 

nesretnog slučaja te 
zdravstveni pregled 

Načelnik 

Po donošenju 
Odluke o 
osnivanju 
postrojbe 

civilne zaštite 
opće namjene 

NE / 
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Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 
donošenja 

ovog 
dokumenta 

Napomena 

Povjerenici 
civilne zaštite te 
njihovi zamjenici 

Imenovanje 
povjerenika 

Načelnik 

Po donošenju 
Procjene rizika 

od velikih 
nesreća 

DA 
U skladu s Procjenom 

rizika od velikih 
nesreća 

Osposobljavanje Načelnik Kontinuirano NE Ovlaštena ustanova 

Koordinatori na lokaciji 
Načelnik Stožera 

civilne zaštite 
Općine  

 NE 

sukladno 
specifičnostima 

izvanrednog događaja 
imenuje se iz redova 

operativnih snaga 
sustava civilne zaštite 

Osposobiti načelnika za obavljanje 
poslova civilne zaštite 

 

U roku od 6 
mjeseci od 
stupanja na 

dužnost 

DA / 

Plan vježbi civilne zaštite  za 2021. 
godinu 

Načelnik 
Jednom 
godišnje 

DA / 

Izvješće o stanju zaštite od požara za 
2020. godinu 

Općinsko vijeće 
Jednom 
godišnje 

DA / 

Program aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara za područje 

Općine za 2021. godinu 
 

Općinsko vijeće na 
prijedlog Stožera 

civilne zaštite 
Općine i Načelnika 

Općine 

Na godišnjoj 
bazi 

DA / 

Poduzimati preventivno – planske 
aktivnosti za reagiranje u slučaju 

izvanrednih događaja uzrokovanim 
nepovoljnim vremenskim uvjetima u 

zimskom razdoblju 

 Kontinuirano NE / 

Plan motriteljsko-dojavne službe za 
2021. godinu 

Načelnik 
Jednom 
godišnje 

DA / 

Plan korištenja teške građevinske 
mehanizacije za žurnu izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja 
protupožarnih putova za 2021. godinu 

Načelnik 
Jednom 

godišnje u 
slučaju izmjena 

DA / 

Plan unaprjeđenja zaštite od požara za 
2021. godinu 

Načelnik 
Jednom 
godišnje 

NE / 

Plan aktivnog uključenja svih subjekata 
zaštite od požara za 2021. godinu 

Načelnik 
Jednom 
godišnje 

NE  

Aktivno sudjelovanje u radu Platforme 
hrvatskih gradova i županija za 
smanjenje rizika od katastrofa 

Općinsko 
vijeće/Načelnik 

Kontinuirano NE / 

Odluka o imenovanju teklića Načelnik 

Po donošenju 
Procjene rizika 

od velikih 
nesreća 

NE / 

Godišnji plan nabave (u plan uključiti 
materijalna sredstva i opremu civilne 

zaštite) 
Načelnik 

Jednom 
godišnje 

DA  

Odluke iz svog samoupravnog 
djelokruga radi osiguranja materijalnih, 

financijskih i drugih uvjeta za 
financiranje i opremanje operativnih 

snaga sustava civilne zaštite 

Načelnik Kontinuirano DA  
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Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 
donošenja 

ovog 
dokumenta 

Napomena 

Vođenje i ažuriranje baze podataka o 
pripadnicima, sposobnostima i 

resursima operativnih snaga sustava 
civilne zaštite 

Načelnik Kontinuirano DA 

Sukladno Pravilniku o 
vođenju evidencija 

pripadnika operativnih 
snaga sustava civilne 
zaštite (NN 75/16) 

Sufinancirati programe i projekte za 
razvoj civilne zaštite 

Općinsko vijeće Kontinuirano DA / 

Osiguranje uvjeta za premještanje, 
sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te 
izvršavanje zadaća u provedbi drugih 

mjera civilne zaštite 

Načelnik Kontinuirano DA / 

Informiranje stanovništva s ciljem 
edukacije o pravilnom postupanju u 
slučaju katastrofa i velikih nesreća 

 Kontinuirano DA / 

 
 
CILJ: Financiranje sustava civilne zaštite u cilju racionalnog, funkcionalnog i učinkovitog djelovanja 
sustava civilne zaštite 
 
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) potrebno je utvrditi izvore i 

način financiranja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov. U Proračun je potrebno 

osigurati sredstva za financiranje sustava civilne zaštite imajući u vidu odredbe Zakona o sustavu civilne zaštite 

(NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)  i odredbe posebnih propisa. Ova sredstva će se u Proračunu planirati 

analitički – prema segmentima sustava civilne zaštite. Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je 

postići racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. 

Slijedom rečenog potrebno je osigurati financijska sredstva za vatrogastvo, sredstva za provođenje mjera iz 

sustava civilne zaštite, sredstva za redovne službe i djelatnosti u sustavu civilne zaštite te sredstva za 

provođenje mjera sustava civilne zaštite (edukacija, opremanje, intelektualne usluge, promidžba, vježbe, 

djelovanje snaga i slično). 

3. ZAKLJUČAK 
 

U svrhu ostvarivanja sveukupnog cilja, odnosno uspostave organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite, 

povezivanja svih sudionika operativnih snaga sustava civilne zaštite, žurnih službi i građana u jedinstvenu 

cjelinu radi smanjenja rizika od velikih nesreća i katastrofa, pružanju brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i 

opasnosti nastanka te ublažavanju posljedica velike nesreće i katastrofe, neophodno je da i dalje operativne 

snage, svi subjekti civilne zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov u koordinaciji sa Stožerom 

civilne zaštite, Službom civilne zaštite Zadar sudjeluju u: 

- praćenju svih ugroza i događanja putem jedinstvenog komunikacijskog centra 112,  
- izrađivanju i ažuriranju baze podataka za procjenjivanje ugroženosti i izradi Procjene rizika od velikih 

nesreća i godišnjeg ažuriranja Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov kao i 
operativnih planova civilne zaštite pravnih osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa, 

- vođenju kvalitetne baze podataka o ljudskim i materijalnim resursima, kao i o kritičnoj infrastrukturi,  
- pripremi organizacije za preventivno djelovanje u cilju podizanja pripravnosti i sposobnosti sustava na svim 

razinama,  
- podizanju načina informiranosti o osobnoj i uzajamnoj zaštiti, te utvrđivanju načina  obavješćivanja građana 

i sudionika civilne zaštite, 
- provedbi usvojenih standardnih operativnih postupaka i primjeni privremenih provedbenih naputaka 
 

Ove Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite, objavit će se u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov. 
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KLASA: 810-03/21-01/05 
URBROJ: 2198/19-02-21-01 
Sv. Filip i Jakov, 14. lipnja 2021. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Igor Pedisić 

*** 
Na temelju članka 15. Odluke o dodjeli općinskih priznanja („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 
02/95) i članka 8., 9. i 10. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov broj 
02/14, 06/14, 1/18, 1/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na  1. sjednici održanoj dana 14. 
lipnja 2021.  godine donosi  
 

ODLUKU O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA 
 OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 

 
Priznanja 
1. UČENIČKA ZADRUGA ĐARDIN  – za izniman uspjeh i priznanje kao najbolja učenička zadruga Zadarske 
županije koja promiče i razvija ekološku svijest učenika, financijsku pismenost, poduzetništvo, motoričke 
vještine, praktična znanja, važnost zdrave prehrane i radne navike 
2. VOLONTERI  - BICIKLISTI– za nesebičan doprinos razvoju cikloturizma na području Općine Sveti Filip i 
Jakov kroz stvaranje novih biciklističkih staza 
3. NOGOMETNI KLUB „NOVA ZORA“ – za osvojeno prvo mjesto u 3. Međužupanijskoj nogometnoj ligi za mlađe 
uzraste (TIĆI) 
4. ATLETSKI ŠPORTSKI KLUB „ROGOVO“ – za iznimne rezultate postignute na natjecanjima u atletskim 
disciplinama 
5. VATERPOLO KLUB  „GUSAR“- za iznimna postignuća na području športa te  za osvajanje Treće hrvatske lige 
u 2020. godini  
6. LUKA MILAT - za iznimne rezultate postignute tijekom akademske godine 2019/2020 
7. LUCIJA BANIĆ - za iznimne rezultate postignute tijekom akademske godine 2019/2020 
8. TEA BATUR - za iznimne rezultate postignute tijekom akademske godine 2019/2020 
9. MAGLDALENA EŠKINJA - za iznimne rezultate postignute tijekom akademske godine 2019/2020 
10. ANĐELO DUŠKOVIĆ -  za iznimne rezultate postignute tijekom akademske godine 2019/2020 
12. DANIJELA PEDISIĆ - za iznimne rezultate postignute tijekom akademske godine 2019/2020 
13. BARTOL BRZIĆ - za iznimne rezultate postignute tijekom akademske godine 2019/2020 
14. TIN ŽUPANOVIĆ- za iznimne rezultate postignute tijekom akademske godine 2019/2020 
15. ANĐELA VODOPIJA - za iznimne rezultate postignute tijekom akademske godine 2019/2020 
 
KLASA: 061-01/21-01/02 
URBROJ: 2198/19-02-21-4 
Sveti Filip i Jakov, 14. lipnja 2021. godine  
                             

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
            

          Predsjednik Općinskog vijeća 
           Igor Pedisić     

*** 
Na temelju članka 7. stavak 1. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu 
Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 12/19) i članka 32. Statuta Općine 
Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14,. – pročišćeni tekst, 2/14, 1/18, 1/20 i 
1/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine 
donijelo je 
 

O D L U K U 
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o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov  
(K.O. SVETI FILIP I JAKOV) 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se prodaja nekretnina u naselju Sveti Filip i Jakov kako slijedi: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Članak 2. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da provede natječajni postupak za prodaju nekretnina iz članka 1. ove Odluke, 
donese odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i zaključi s istim Ugovor o kupoprodaji nekretnina. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
KLASA: 944-01/21-02/03 
URBROJ: 2198/19-02-21-1 
Sveti Filip i Jakov, 14 .lipnja 2021. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 

                                                                                                                            Predsjednik Općinskog  vijeća 
                                                                                                               Igor Pedisić 

*** 

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i 
članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišć 
tekst, 6/14, 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 1. sjednici održanoj dana 14. 
lipnja 2021. godine donosi 

 
O D L U K U  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području 
Općine Sveti Filip i Jakov  

 
Članak 1. 

Na temelju rezultata provedenog postupka nabave radova „Održavanje javne rasvjete na području 
Općine Sveti Filip i Jakov“  i prijedloga ovlaštenih predstavnika Naručitelja izabire se kao najpovoljnija ponuda  
ponuditelja MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Franje Krežme 6, OIB: 85315313291. 
 

Članak 2. 
Povjeravanje poslova iz članka 1. ove  Odluke daje se na rok od 1 (jedne) godine računajući od dana 

sklapanja Ugovora. 
Članak 3. 

Međusobna prava i obveze između Općine i odabranog ponuditelja uređuju se Ugovorom o 
povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Sveti Filip i Jakov koji će sklopiti 
predstavnik ponuditelja i općinski načelnik. 

 
Članak 4. 

Broj kat. čestice Katastarska 
općina 

Površina m2 

 
2720 

 
Sveti Filip i Jakov 

 
6768 

2729 Sveti Filip i Jakov 13473 
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
KLASA: 406-01/1-06/13 
URBROJ:2198/19-02-21-4 
Sveti Filip i Jakov, 14. lipnja 2021. godine  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 

                                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća 
 Igor Pedisić 
 *** 

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i 
članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišć 
tekst, 6/14, 1/18,1/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 1. sjednici održanoj dana 14. 
lipnja 2021. godine donosi 

 
O D L U K U  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja groblja na području Općine 
Sveti Filip i Jakov  

 
Članak 1. 

Na temelju rezultata provedenog postupka nabave usluga „Održavanje groblja  na području Općine Sveti 
Filip i Jakov“  i prijedloga ovlaštenih predstavnika Naručitelja izabire se kao najpovoljnija ponuda  ponuditelja 
LANTANA d.o.o. sa sjedištem u Svetom Filipu i Jakovu, Ante Starčevića 5, OIB: 08968015352. 
 

Članak 2. 
Povjeravanje poslova iz članka 1. ove  Odluke daje se na rok od 1 (jedne) godine računajući od dana 

sklapanja Ugovora. 
Članak 3. 

Međusobna prava i obveze između Općine i odabranog ponuditelja uređuju se Ugovorom o 
povjeravanju poslova održavanja groblja na području Općine Sveti Filip i Jakov koji će sklopiti predstavnik 
ponuditelja i općinski načelnik. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
KLASA: 406-01/21-05/06 
URBROJ: 2198/19-02-21-4 
Sveti Filip i Jakov, 14. lipnja 2021. godine  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 

                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 
        Igor Pedisić 

 *** 
Na temelju članka 27. i članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine „ broj 68/18, 110/18 
i 32/20) i članka  32.  Statuta Općine Sveti  Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov broj  02/14 – 
pročišć. tekst, 6/14, 1/18, 1/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na 1. sjednici održanoj dana 
14. lipnja 2021. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o komunalnim djelatnostima na području Općine Sveti Filip i Jakov 

 
I. OPĆE ODREDBE 

              Članak 1. 
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Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području  Općine Sveti  Filip i Jakov, 
način i uvjeti njihovog  obavljanja, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti  na 
području Općine Sveti Filip i jakov. 
 

Članak 2. 
Na području Općine Sv. Filip i Jakov obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:  
 1. komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture: 
              a)  održavanje i čišćenje javnih površina: 

b) održavanje nerazvrstanih cesta, 
c) održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 
d) održavanje groblja 
e) održavanje javne rasvjete 
f) prigodno ukrašavanje naselja  
g) održavanje i čišćenje plaža 
h) izgradnja i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 
opreme 
i) održavanje javnih i zelenih površina 

2. uslužne komunalne djelatnosti: 
a) održavanje, upravljanje i naplata parkirališnim prostorom, 
b) deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 
c) održavanje odlagališta krupnog otpada 
d) odlaganje komunalnog otpada 
e) usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

 
Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje 
obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje 
košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave. 
Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na 
nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i 
tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog 
poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti 
prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. 
Održavanje građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, 
uređaja i predmeta. 
Održavanje groblja podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te 
uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. 
Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući 
podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. 
Prigodno ukrašavanje naselja na području Općine podrazumijeva ukrašavanje i osvjetljenje Općinskih naselja 
za blagdane, te održavanje prigodnih manifestacija. 
Održavanje i čišćenje plaža obuhvaća redovno čišćenje i izvanredno čišćenja plaža te održavanje pomorskog 
dobra sukladno propisima kojima se uređuje pomorsko dobro . 
Izgradnja i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme 
podrazumijeva izgradnju kabelske kanalizacije, cijevi, zdenaca, stupova i druge pasivne elektroničke 
komunikacijske opreme 
Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s 
javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i 
nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za 
potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. 
Održavanje, upravljanje i naplata parkirališnim prostorom podrazumijeva obavljanje poslova u skladu s 
posebnom odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Sveti Filip i Jakov. 
Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija (DDD)podrazumijeva obavljanje poslova koji se provode s ciljem 
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, odnosno provodi se radi suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih 
člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano, pravovremeno i sustavno suzbijanje mjerama 
DDD od javnozdravstvene važnosti  za Općinu Sveti Filip i Jakov. 



Stranica 29                                                   „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“                                           7/2021 

___________________________________________________________________________ 

Održavanje odlagališta krupnog otpada podrazumijeva poslove odlaganja, zbrinjavanja i sortiranja krupnog 
otpada  na reciklažnom dvorištu. 
Dimnjačarski poslovi podrazumijevaju čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u 
građevinama. 
 
II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
 

Članak 3. 
(1) Komunalne djelatnosti na području Općine Sveti Filip i Jakov obavljaju: 

1. Pravne i  fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova i to: skupljanje i 
odvoz komunalnog otpada, održavanja groblja, održavanja javne rasvjete, usluge održavanja 
nerazvrstanih cesta, usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, usluge obavljanja dimnjačarskih 
poslova. 

2. Vlastiti pogon Općine Sveti Filip i Jakov obavlja poslove održavanja i čišćenja javnih površina, 
održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, prigodno ukrašavanje naselja, održavanje i 
čišćenje plaža, održavanje odlagališta krupnog otpada i održavanje, upravljanje i naplatu parkirališnim 
prostorom. 

3. Komunalnu djelatnost poslova izgradnje i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
druge povezane opreme (izgradnja kabelske kanalizacije, cijevi, zdenaca, stupova i druge pasivne 
elektroničke komunikacijske opreme) povjerava se trgovačkom društvu koje će, za obavljanje tih 
poslova, osnovati Općine Sukošan, Galovac, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja. 

4. Komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina može se  povjeriti pravnoj i fizičkoj osobi na 
temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, a istu može obavljati i Vlastiti pogon 
Općine Sveti Filip i Jakov. 

(2) Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, te 
 sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi. 
 
III. NAČINI I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU PISANOG UGOVORA 

Članak 4. 
Odluku o objavi prikupljanja ponuda i/ili javnog natječaja donosi načelnik Općine Sveti Filip i Jakov. 
Odluka o prikupljanju ponuda i /ili javnog natječaja mora sadržavati: 

- Djelatnost za koju se sklapa ugovor, 
- Vrijeme za koje se sklapa ugovor, 
- Vrstu i opseg poslova, 
- Rok plaćanja, 
- Jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora, 
- Način i vrijeme i rok za podnošenje ponuda, 
- Rok važenja ponuda, 
- Isprave koje je potrebno podnijeti kao prilog ponudi, 
- Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, 
- Druge uvjete koje odredi Naručitelj. 

      Članak 5. 
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: Ugovor) iz članka 3. točka 1. ove Odluke može 
se zaključiti najdulje na vrijeme od 1 godine. 
Opis, opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne 
infrastrukture iz članka 28. Stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i troškovnika sačinjenog na 
temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka 
roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni naprijed navedenim godišnjim Programom i troškovnicima 
za predmetne poslove.  
U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen 
ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora  kojega odobrava načelnik Općine Sveti Filip i Jakov. 
Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje 
ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova. 

 
Članak 6. 
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Postupak odabira osobe kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora provodi se 
temeljem važećeg Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave odnosno odredi Zakona o javnoj 
nabavi. 

Članak 7. 
Postupak prikupljanja ponuda i javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje imenuje načelnik Općine Sveti 
Filip i Jakov, posebno za svaki postupak glede pojedinih komunalnih poslova iz članka 2. ove Odluke. 
 
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana. 

 
Članak 8. 

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponuda za najmanje  tri (3) ponuditelja.  
Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje načelnik Općine na prijedlog Povjerenstva iz članka 7. ove 
Odluke. 

Članak 9. 
Na temelju Odluke Općinskog vijeća o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih 
poslova Općinski načelnik sklapa ugovor o povjeravanju komunalnih poslova koji obvezatno sadrži: 

- djelatnost za koju se sklapa ugovor, 
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,  
- vrstu i opseg poslova, 
- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja, 
- jamstvo izvršitelja ispunjenju ugovora 
- te druge bitne uvjete. 

 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 10. 
Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na 
koji su zaključeni ili do raskida istih. 

 
Članak 11. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Sv. 
Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 8/19 i 2/21). 

 
Članak  12. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov. 
 

KLASA: 363-02/21-01/03 
URBROJ: 2198/19-02-21-1 
Sv. Filip i Jakov, 14. lipnja 2021.godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI  FILIP I JAKOV 

             
                                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                                     Igor Pedisić 

 *** 
Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), 
članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišć. 
tekst, 06/14, 1/18, 1/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na  1. sjednici održanoj dana 14. 
lipnja 2021. godine donosi  

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine 
Sveti Filip i Jakov 

 
Članak 1. 
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U Odluci o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i 
Jakov („Službenik glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 12/19) mijenja se članak 10. stavak 1. na način da isti 
sada glasi: 

 
„Članak 10. 

Osobe koje namjeravaju sudjelovati u postupku javnog prikupljanja ponuda, dužne su uplatiti jamčevinu u 
iznosu od 20% utvrđene početne cijene.“ 

 
Članak 2. 

  U preostalom dijelu Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu 
Općine Sveti Filip i Jakov („Službenik glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 12/19) ostaje nepromijenjena. 

 
Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
KLASA: 940-01/19-01/17 
URBROJ: 2198/19-02-21-2 
Sveti Filip i Jakov, 14. lipnja 2021. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 

                                                                                                                            Predsjednik Općinskog  vijeća 
 Igor Pedisić 
 

*** 
Temeljem odredbe članka 62. stavak 1., a u svezi članka 60. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 
Novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti 
Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišć. tekst, 6/14, 1/18, 1/20 i 2/21) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na 
svojoj  1. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi 
 

ODLUKU O PROGLAŠENJU STATUSA 
JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI 

 
Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se status javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Sv. Filip i 

Jakov za sljedeće nekretnine upisane kod Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel u Biogradu na Moru, 

k.o. Turanj, a kroz postupak obnove zemljišnih knjiga: 

 

1. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake k.č.2130 k.o. Turanj u Svetom Petru 

2. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake k.č.2144 k.o. Turanj u Svetom Petru 

3. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake k.č.2254 k.o. Turanj u Svetom Petru 

4. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake k.č.2341 k.o. Turanj u Svetom Petru 

5. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake k.č.2350 k.o. Turanj u Svetom Petru 

6. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake k.č.2956 k.o. Turanj u Turnju 

7. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake k.č.4042/1 i 4042/2 k.o. Turanj u Svetom Petru 

8. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake k.č.4317, 4318, 4319, 4320 k.o. Turanj u Svetom Petru 

9. Javna prometna površina na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima, Kontrata, katastarske 

oznake k.č. 4730 i 4740 k.o.Turanj u Turnju 

10. Javna prometna površina na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima, Trg Gospe Karmelske, 

katastarske oznake k.č. 4755 k.o.Turanj u Turnju 

11. Javna prometna površina na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima, , katastarske oznake k.č. 

4939 k.o.Turanj u Turnju 

12. Nerazvrstana cesta, Ulica kralja Tomislava, katastarske oznake k.č.4948 k.o. Turanj u Turnju 
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13. Nerazvrstana cesta, Ulica kralja Zvonimira, katastarske oznake k.č.4957, 4981, 4989 k.o. Turanj u 

Turnju 

14. Nerazvrstana cesta, Zrilići, katastarske oznake k.č.5195 k.o. Turanj u Sikovu 

15. Nerazvrstana cesta, Mrkići, katastarske oznake k.č.5203 k.o. Turanj u Sikovu 

16. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake k.č. 5210 k.o. Turanj u Sikovu 

17. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake k.č.5215 k.o. Turanj u Svetom Petru 

18. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake k.č.5222 k.o. Turanj u Svetom Petru 

19. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake k.č.5224 k.o. Turanj u Svetom Petru 

20. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake k.č.5227 k.o. Turanj u Svetom Petru 

21. Nerazvrstana cesta, Put Lokvenjaka, katastarske oznake k.č.5233 k.o. Turanj u Turnju 

22. Nerazvrstana cesta, Ivana Gundulića, katastarske oznake k.č.5236 k.o. Turanj u Turnju 

23. Nerazvrstana cesta, Velebitska ulica, katastarske oznake k.č.5237 k.o. Turanj u Turnju 

24. Nerazvrstana cesta, Zadarska ulica, katastarske oznake k.č.5238 k.o. Turanj u Turnju 

25. Nerazvrstana cesta, Budanova ulica, katastarske oznake k.č.5242 k.o. Turanj u Turnju 

26. Nerazvrstana cesta, Splitska ulica, katastarske oznake k.č.5243 k.o. Turanj u Turnju 

27. Nerazvrstana cesta, Trg Vlaka, katastarske oznake k.č.5254 k.o. Turanj u Turnju 

28. Nerazvrstana cesta, Ivana Gundulića, katastarske oznake k.č.5236 k.o. Turanj u Turnju 

29. Nerazvrstana cesta, Dalmatinska ulica, katastarske oznake k.č.5250 i 5257 k.o. Turanj u Turnju 

30. Nerazvrstane cesta, ulica Ljudevita Gaja, katastarske oznake k.č.5259 k.o. Turanj u  Turnju 

31. Nerazvrstana cesta, Babčanska ulica, katastarske oznake k.č.5260 k.o. Turanj u Turnju 

32. Nerazvrstana cesta, Don Frane Šoše, katastarske oznake k.č.5261 i 5264 k.o. Turanj u Turnju 

33. Nerazvrstana cesta, Trg bana Jelačića, katastarske oznake k.č.5263 k.o. Turanj u Turnju 

34. Nerazvrstana cesta, Pedisićeva ulica, katastarske oznake k.č.5265 k.o. Turanj u Turnju 

35. Nerazvrstana cesta, Ante Starčevića, katastarske oznake k.č.5267 k.o. Turanj u Turnju 

36. Nerazvrstana cesta, Stjepana Radića, katastarske oznake k.č.5269 k.o. Turanj u Turnju 

37. Nerazvrstana cesta, Karlovačka ulica, katastarske oznake k.č.5268 i 5270 k.o. Turanj u Turnju 

38. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake k.č.2186 k.o. Turanj u Svetom Petru 

39. Javna zelena površina, katastarske oznake k.č. 2221 k.o.Turanj u Svetom Petru 

40. Nerazvrstana cesta, Put Kaštela, katastarske oznake 5258 k.o.Turanj u Turnju 

41. Nerazvrstana cesta, Krš, katastarske oznake 5232 k.o.Turanj u Turnju 

42. Nerazvrstana cesta, Zagrebačka ulica, katastarske oznake 5231 k.o.Turanj u Turnju 

43. Nerazvrstana cesta, Trsina, katastarske oznake 5230 k.o.Turanj u Turnju 

44. Nerazvrstana cesta, Dubravica, katastarske oznake 5229 k.o.Turanj u Turnju 

45. Nerazvrstana cesta, Široki put, katastarske oznake 5228 k.o.Turanj u Turnju 

46. Nerazvrstana cesta, Ulica Marina Držića, katastarske oznake 5239 k.o.Turanj u Turnju 

47. Nerazvrstana cesta, Biogradska ulica, katastarske oznake 5240/1 k.o.Turanj u Turnju 

48. Nerazvrstana cesta, Trg Svetog Križa, katastarske oznake 5241 k.o.Turanj u Turnju 

49. Nerazvrstana cesta, katastarske oznake 5235 k.o.Turanj u Turnju 

50. Nerazvrstana cesta, Zelenike, katastarske oznake 714 i 5225 k.o.Turanj u Svetom Filip i Jakovu 

51. Nerazvrstana cesta, Varoška ulica, katastarske oznake 5244 k.o.Turanj u Turnju 

52. Nerazvrstana cesta, Vukovarska ulica, katastarske oznake 5245 i 5252  k.o.Turanj u Turnju 

53. Nerazvrstana cesta, Ulica Ivana Merza, katastarske oznake 5246, 5249 i 5256 k.o. Turanj u Turnju 

54. Nerazvrstana cesta, Petra Zoranića, katastarske oznake 5246 k.o.Turanj u Turnju 

55. Nerazvrstana cesta, Mandićeva ulica, katastarske oznake 5251 k.o.Turanj u Turnju 

56. Nerazvrstana cesta, Jačanova ulica, katastarske oznake 5266 k.o.Turanj u Turnju 

57. Nerazvrstana cesta, Tustica, katastarske oznake 5200/1 k.o.Turanj u Svetom Petru 

  

Članak 2. 
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Temeljem ove Odluke u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama provest će se uknjižba na predmetnim 

česticama.  

Članak 3. 

Ova odluka stupa na osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
KLASA: 940-01/21-01/08 
URBROJ: 2198/19-02-21-1 
Sveti Filip i Jakov,  14. lipnja 2021 . godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
                                
             Predsjednik općinskog vijeća 
                                   Igor Pedisić 

*** 
Temeljem odredbe članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

68/18,110/18, 32/20) i članka 32. statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i 

Jakov“ broj 02/14 – pročišć. tekst, 06/14, 1/18, 1/20 i 2/21) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 

1. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi 

 
O D L U K U  

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se da je trajno prestala potreba za korištenjem javnog dobra te se ukida status javnog 

dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov za nekretninu označenu kao čest. kat. 

broj 1233 Vrtlaci pašnjak površine 2886 m2 k.o. Sveti Filip i Jakov.  

Članak 2. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage članak 1. alineja 1. Odluke o proglašenju statusa javnog 

dobra u općoj uporabi („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/21) u dijelu koji se odnosi na 

nekretninu opisanu u članku 1. ove Odluke.  

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
KLASA: 940-01/21-01/03 
URBROJ:2198/19-02-21-7 
 Sveti Filip i Jakov,  14. lipnja 2021. godine 
                          

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 

                                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                                             Igor Pedisić 

*** 
Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne Novine” br. 28/10) a u svezi sa Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14) i članka 32. statuta Općine Sveti Filip i Jakov 
(„Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišć. tekst, 06/14,  1/18, 1/20 i 2/21), a na 
prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 1. sjednici održanoj dana 14. 
lipnja 2021. godine donosi 
 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE  
O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM 

ODJELU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV  
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Članak 1. 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 1/20, 3/20, 5/20, 9/20 i 2/21) mijenja se 

članak 2. na način da se briše redni broj  7.5.2. 

        Članak 2. 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 1/20, 3/20, 5/20, 9/20 i 2/21) mijenja se 

članak 2. redni broj 7.5.1. na način da se u rubrici „Koeficijent“ brojevi:“1,50“ zamjenjuju brojevima :“1,75“.  

 
Članak 3. 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 1/20, 3/20, 5/20, 9/20 i 2/21) mijenja se 
članak 2. redni broj 7.6.1. na način da se u rubrici „Koeficijent“ brojevi:“1,40“ zamjenjuju brojevima :“1,70“. 
 

Članak 4.  
U preostalom dijelu Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Sveti Filip i („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 1/20, 3/20, 5/20, 9/20 i 
2/21) ostaje nepromijenjena. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
KLASA: 120-02/20-01/06 
URBROJ: 2198/19-02-21-16 
U Svetom Filipu i Jakovu, 14. lipnja 2021. godine  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
       Predsjednik Općinskog vijeća 

       Igor Pedisić 
*** 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br.33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. 
Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/1, 1/18, 
1/20 i 2/21) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 1. sjednici 14. lipnja 2021. godine donosi 
 

O D L U K U 
 o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj projekta 

„Rekonstrukcija i opremanje društveno-kulturnog centra Stara škola“ 
  

Članak 1. 
Daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Općina Sveti Filip i Jakov za 
investiciju „Rekonstrukcija i opremanje društveno-kulturnog centra Stara škola“. 
 

Članak 2. 
Ulaganje iz članka l. ove Odluke će se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020., Mjera 07, Podmjera 7.4., Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu“. 

Članak 3. 
Ovom Odlukom se daje suglasnost za prijavu ulaganja „Rekonstrukcija i opremanje društveno-kulturnog centra Stara 
škola“ na natječaj naveden u članku 2. ove Odluke. 

Članak 4. 
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta „Opis projekta“ koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
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Članak 5. 
Ova suglasnost izdaje se u svrhu prijave ulaganja iz članka l. ove Odluke na natječaj za Mjeru 07, Podmjera 7.4., Tip 
operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. te usvojenog Programa ukupnog razvoja 
Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2016.-2020., KLASA: 302-02/16-01/13, URBROJ: 2198/19-02-16-01. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov. 
KLASA: 612-01/21-01/04 
URBROJ: 2198/19-02-21-01 
Sv. Filip i Jakov, 14. lipnja 2021. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Igor Pedisić 

*** 

Na temelju članka 20. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov 
(„Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 13/17)  i čl. 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni 
glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 2/14, 6/14,1/18, 1/20 i 2/21) općinski načelnik dana 15. lipnja 2021. 
godine donosi 

ODLUKU 
o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom se uređuje radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, te raspored 
radnog vremena tijekom tjedna i radnog dana, uredovni dani, vrijeme za rad sa strankama i druga pitanja u vezi 
sa radnim vremenom.  
 

Članak 2. 
U Jedinstvenom upravnom odjelu radno vrijeme traje 40 sati tjedno, od ponedjeljka do petka.   
 

Članak 3. 
Službenici su dužni započeti sa radom svaki dan u vremenu od 7.00 do 9.00 sati (klizni početak radnog 
vremena, odnosno klizno radno vrijeme). Dnevno radno vrijeme je 8 sati. 
 
Stranke se primaju svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 12.00 sati.  
 

Članak 4. 
Dnevni odmor službenika tijekom radnog vremena traje 30 minuta i to svakog radnog dana u razdoblju od 
11,00 do 13.00 sati. 
 
Na dnevni odmor službenici Jedinstvenog upravnog odjela odlaze u smjenama, tako da za  vrijeme dnevnog 
odmora u zgradi Općine uvijek ostaje barem jedan službenik.  
 
U slučaju spriječenosti korištenja dnevnog odmora u za to predviđenom razdoblju, službenik može koristiti 
dnevni odmor u drugom razdoblju uz obavezan dogovor sa Pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 5. 
Odredbe članka 3. i 4. ove Odluke se ne primjenjuju na namještenike čije radno vrijeme ovisi o rasporedu 
poslova, sezonskom karakteru poslova i iznimnim situacijama te se može kroz godinu mijenjati općim aktom o 
unutarnjem redu ili aktom čelnika tijela. 

 
Članak6. 
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Iznimno od odredaba iz članka 2., 3. ove Odluke, ovisno o potrebama, za pojedine službenike i namještenike 
može se općim aktom o unutarnjem redu ili aktom čelnika tijela odrediti i drugačiji raspored tjednog radnog 
vremena i primanja stranaka, te dnevni odmor djelatnika. 
 

Članak 7.  
Obavijest o radnom vremenu utvrđenom ovom Odlukom izvjesit će se na ulaznim vratima Općine Sveti Filip i 
Jakov i oglasiti na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov. 

 
Članak 8. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 9/18). 
 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov.  
 
KLASA: 113-01/21-01/01 
URBROJ: 2198/19-01-21-1 
Sveti Filip i Jakov 15. lipnja 2021. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                              Zoran Pelicarić 

*** 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 
.pročišć. tekst, 6/14, 1/18, 1/20 i 2/21) postupajući po službenoj dužnosti Općinski načelnik donosi  
 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama 

Plana  korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov 
(Sveti Filip i Jakov, Turanj i Sveti Petar na Moru) 

 
Članak 1.  

U Planu korištenja javnim površina na području Općine Sveti Filip i Jakov ( Sveti Filip i Jakov, Turanj i Sveti 
Petar na Moru) („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 4/21 i 5/21) mijenja se točka 3. pod točka 3.1. 
stavak 3.1.1 Sveti Filip i Jakov u dijelu koji se odnosi na Plan rasporeda ugostiteljskih terasa na način da se 
dodaje pozicija UT 30 tako da isti sada glasi:  
 
„ 

3.1.1 Sveti Filip i Jakov 

 
*** 

 
TABLICA 5. PLAN RASPOREDA UGOSTITELJSKIH TERASA 

 

Oznaka pozicije Lokacija Namjena 

Početna cijena  
(mjesečno po 

m2) 
01.06.-30.09. 

Početna cijena  
(mjesečno po m2) 

01.10.-31.05. 

UT30 Kod Mustafe Ugostiteljska terasa 28,00  13,00 

„ 
 

Članak 2.  
 U preostalom dijelu Plan korištenja javnim površina na području Općine Sveti Filip i Jakov ( Sveti Filip i Jakov, 
Turanj i Sveti Petar na Moru) („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 4/21 i 5/21) ostaje 
nepromijenjen.  
 

Članak 3.  
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Ove Izmjene i dopune Plana  korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov 
(Sveti Filip i Jakov, Turanj i Sveti Petar na Moru) stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Općine Sveti Filip i Jakov.  
 

KLASA: 363-05/21-01/05 
URBROJ: 2198/19-01-21-4 
Sv. Filip i Jakov, 15. lipnja 2021. godine 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zoran Pelicarić 

 

*** 
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*** 

Glavni i odgovorni urednik: Jure Jelenić, dipl. ing. građ. 
Izradio: Katarina Ralić, mag.iur. 

Izdavač: Općina Sveti Filip i Jakov, 
Tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov 

Obala kralja Tomislava 16, 
23207 Sveti Filip i Jakov, 

Telefon: 023/389-800, 
Fax: 023/389-800, 

E-pošta: opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr, protokol@opcina-svfilipjakov.hr 
Službena Web stranica : www.opcina-svfilipjakov.hr

mailto:opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr
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