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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/21-01/01 
URBROJ:  
Sv. Filip i Jakov, 08. ožujka 2021. godine 

ZAPISNIK 
 

Sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 08. ožujka 2021. godine  u 
prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Zelina Kadija, Marijana Mrvičić, Matej Mikulić, Željko Serdarović, Josipa 
Skazlić, Marin Colić, Anamarija Matešić, Renata Batur, Jovita Pirović, Tomislav Demo i Romano Raspović 
 
NENAZOČNI VIJEĆNICI: Snježana Raspović 
 
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, Darko Mikas – Voditelj Odsjeka za razvoj i društvene 
djelatnosti, 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 12 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 20. sjednice Općinskog vijeća 
2. Vijećnička pitanja i odgovori 
3. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine 
4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu 
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti Filip i Jakov 
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
7. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
8. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine 
a) Izvješće o izvršenim preraspodjelama na proračunskim stavkama za razdoblje siječanj – prosinac 2020. 
godine 
b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2020. godinu 
c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu 
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu 
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2020. godinu 
f) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2020. godini 
g) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 
prostoru za 2020. godinu 
h) Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu 
9. Prijedlog Odluke o produljenju roka otplate kredita 
10. Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 
2021. godinu  
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11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
12. Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od               
interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu 
13.Prijedlog Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje 
protupožarnih putova 
14. Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara i plan rada izviđačko –preventivnih ophodnji 
15. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu 
16. Prijedlog Operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2021. 
17. Prijedlog Odluke o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov 
18. Prijedlog Odluke o izradi  Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke  (T1- 
T3) Sveti Petar 
19. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja Zone zanatskih i servisnih 
djelatnosti Sveti Filip i Jakov 
20. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sveti Filip i Jakov 
21. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva zemljišta u korist Agencije za pravni promet i posredovanje 
nekretninama za potrebe realizacije Programa POS-a 
22. Prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja 
nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 
23. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov  
24. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov 
25. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov 
26. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov 
27. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Opremanje dječjeg vrtića u naselju Gornje 
Raštane“ i prijavi na natječaj 
 
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: 
 
 28. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u naselju Sikovo 
29. Prijedlog Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov 
30. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
31. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 
 
Dnevni red sa dopunskim točkama je stavljen na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno. 
 
Pristupilo se raspravi po dnevnom redu. 
 
AD/1   VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 20. 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 12 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 
dvadesete sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/2  VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI 
PO ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja. 
 
AD/3 IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2020. GODINE 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić te naveo kako su u 
razdoblju od srpnja do prosinca 2020. godine prihodi Općine Sveti Filip i Jakov iznosili 24.620.729,38 kuna, a 
rashodi 23.399.263,24 kuna. Posebno je istaknuo broj službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu a to je 16, 
zatim u namještenika u Vlastitom pogonu 28 te istaknuo kako Općina financira i zaposlenik Dječjeg vrtića „Cvit“ 
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koji je 20, te djelatnike na projektu „ZAŽELI“ kojih je 7. Ujedno je nadodao kao je projekt „ZAŽELI“ financiran od 
strane EU fondova, međutim između projekta“ ZAŽELI“ i  projekta „ZAŽELI- faza II.“ Općina je u cijelosti 
financirala rad djelatnika budući da su projekti ograničenog trajanja ali se želio nastaviti kontinuitet rada.  
Ujedno je dodao kako se financira i rad dva djelatnika DVD-a te 4 djelatnika postrojbe civilne zaštite, što čini 
sveukupno 73 osobe.  
 
U pogledu rada Vlastitog pogona istaknuo je kako pored redovnih djelatnosti, isti sudjelovao u organizaciji i 
radu turnira u Gornjim Raštanima koji se održao za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih 
branitelja. Također je napomenuo kako Vlastiti pogon sudjeluje u izgradnji priključaka za vodu u Raštanima 
Donjim, te posebno ističe kako je Komunalac d.o.o. Biograd preuzeo od Vodovoda Zadar taj dio vodovodne 
mreže. Nadalje, Vlastiti pogon je u suradnji sa Udrugom mladih Turanj organizirao nogometni turnir u Turnju u 
spomen na dva prerano preminula mladića iz mjesta Turanj. Zatim, treba spomenuti čišćenje poljskih puteva, 
posebno zapadni dio Turnja od križa prema Svetom Petru u duljini od oko 500 metara i pute prema MBM-u od 
Mandićevih kuća do Zgona.  Ističe kako su postavljeni usporivači prometa u Donjim Raštanima 3 komada i u 
Sikovu,zaseok Zrilići 2 komada. Sudjelovali su i u uređenju dvorišta kod Stančića, nasipavanju i ravnanju zemlje 
na ulazu u Turanj (trokut) za koji se čeka rješavanje imovinskopravnih odnosa sa vlasnicima. Ujedno su 
popravljali rivu u Svetom Filipu i Jakovu i Svetom Petru koje su stradale u nevremenu.  
 
Općinski načelnik također naglašava kako je bitna i izgradnja komunalne infrastrukture od koje posebno ističe 
asfaltiranje prometnice od Turnja do škole u Svetom Filipu i Jakovu, izgradnju nogostupa i kolnika u Sikovu, 
izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića „Cvitić“ u Turnju za koji se čeka dozvola za početak rada od resornog 
Ministarstva, izgradnja i opremanje vrtića u Gornjim Raštanima za koje smo od Osnovne škole Biograd na Moru 
dobili suglasnost za iskop septičke jame. Nadalje, ističe kako smo dobili uporabnu dozvolu za cestu na Krču u 
Turnju, međutim nismo dobili sva sredstva od EU fonda za isto. Od ostalog spominje sanaciju Konteovog mula u 
Svetom Filipu i Jakovu, izgradnju javne rasvjete i nogostupa u Raštanima Donjim, izgradnju javne rasvjete u 
Jurišićima u Svetom Petru. 
 
Istaknuo je kao je komunalni doprinos naplaćen u iznosu od milijun kuna, međutim isto tako oslobođenja 
iznose 66%( 2 milijuna kuna) čime smo u županiji na prvom mjestu zajedno sa Općinom Pakoštane. Komunalna 
naknada je uredno naplaćena, dok je naplata naknade za zakup javne površine i koncesijska odobrenja u padu, 
a imajući u vidu Odluku Vijeća o oslobađanju od plaćanja 30% iznosa.  
 
Z isto razdoblje srpanj - prosinac je za novorođenu djecu isplaćeno 25.000,00 kuna, socijalne pomoći 90.000,00 
kuna, božićnice umirovljenicima 120.000,00 kuna, za osnovno školstvo 600.000,00 kuna koji iznos uključuje 
500.000,00 kuna za kredit koji je time u cijelosti isplaćen te 100.000,00 kuna za sufinanciranje produženog 
boravka, stipendije 200.000,00 kuna, šport 156.000,00 kuna, kultura 95.000,00 kuna te kulturne manifestacije 
65.000,00 kuna.  
 
U pogledu razvoja posebno ističe razvoj širokopojasnog interneta sa iznosom od približno 20 milijuna kuna od 
čega općinski udio približno 5 milijuna kuna, projekt uređenja vidikovca Crni krug ukupne vrijednosti 
623.935,00 kuna, opremanje Kino dvorane Sveti Filip i Jakov, nastavak projekta „ZAŽELI“ s nazivom „ZAŽELI, 
faza 2“ i „ZAŽELI – BOLJI ŽIVOT“ (15 milijuna kuna – zgrada u Raštanima Gornjim), PROJEKT „Gušti mora“.  
 
Na kraju svog izlaganja izvješćuje o radnjama koje su uslijedile nakon potresa koji je pogodio područje 
Banovine. Naglašava kako ga je Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio kako bi se, u suradnji sa općinskim 
vijećnicima, isti odrekli svoje vijećničke naknade za 2020. godinu te da se taj iznos uplati potrebitima čije su 
kuće stradale u potresu. Vijećnici su prihvatili taj prijedlog kao i službenici koji sudjeluju u radu Vijeća te je isti 
iznos ( 27.000,00 kuna brutto) uplaćen stradalima u potresu. Nadalje, načelnika Stožera, gđa. Renata Batur je 
stupila u kontakt sa gđom. Ivanom Ivša, koja ju je uputila koje obitelji su najpotrebitije odnosno kome je 
potrebna pomoć u vidu namirnica, građevinskog materijala i sl. Kupljene su potrepštine te je sve dodijeljeno 
obiteljima na području Grada Siska o čemu je sastavljen primopredajni zapisnik. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – 
prosinac 2020. godine. 
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AD/4 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2020. 
GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas te istaknuo kako je Čistoća d.o.o  Zadar 
2018. godine preuzela prikupljanje i odvoz miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 
Sveti Filip i Jakov. Ujedno ističe kako je već godinu dana u punoj upotrebi  Reciklažno dvorište. Nadalje ističe 
kako, s obzirom na činjenicu kako je  Čistoća d.o.o. dužna upisivati podatke o prikupljenom otpadu u registar 
Fonda, možemo imati potpuni uvid o prikupljenom otpadu. Potpisan je Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša o 
prijenosu prava vlasništva nad spremnicima te je na taj način osigurano 49 spremnika od 1100 litara 
zapremnine za pravne osobe, nakon čega će uslijediti podjela tzv. „narančastih“ spremnika za reciklabilni otpad. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 
Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu 
 
AD/5 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić te navela kako je Statut potrebno 
izmijeniti u dijelu koji se odnosi na odredbe o referendumu na način da se  u članku 19. brišu stavci 3., 4., 5. i 6. 
koji se ponavljaju u novom članku 20. jer se radi o istim odredbama odnosno o odredbama koje se ponavljaju, 
dok je člankom 21. uređeno pitanje opoziva načelnika putem referenduma.  Ujedno se mijenjaju odredbe o 
zborovima građana na način da se iste pojednostavljuju i usuglašavaju sa Zakonom. U odredbi članka 28. koja se 
tiče sudjelovanja građana u odlučivanju dodaje se i mogućnost podnošenja peticija. Nadalje, a što se tiče 
mandata općinskih vijećnika mijenjana je odredba koja se tiče izostanka s posla vijećnika radi sudjelovanja u 
radu Vijeća. Naime, ranijom odredbom vijećnik je imao pravo na neplaćeni izostanak s posla, a Zakonom i 
Statuom je izmijenjena mogućnost korištenja opravdanog izostanka u sporazumu s poslodavcem.  Ujedno, 
uočeno je da Statut nije sadržavao odredbe o načinu glasovanja na sjednicama Vijeća kao i prisutstva javnosti 
stoga je isto dodano u Statut i to odredbama članka 40 a. i 40. b.  S obzirom na izmjene Zakona koje više ne 
predviđaju zamjenika općinskog načelnika budući Općina Sveti Filip i Jakov ima manje od 10.000 stanovnika, u 
cijelosti su izmijenjene odredbe članka 50. i 51. Statuta na način da su dodane odredbe koje se tiču zamjenika 
načelnika u slučaju odsutnosti te raspisivanje prijevremenih izbora, zatim odredbe koje se tiču prestanka 
mandata prije isteka mandata. Dodane su odredbe članka 81 a. koje se tiču transparentnosti javnih financija i 
namjera obvezivanja Općine na javnu odnosno internetsku objavu potrošenog javnog novca, na način da 
informacije budu lako dostupne i pretražive, a navedena objava obavljat će se u skladu s odredbama zakona 
kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva 
nadležnog za financije.Isto tako, detaljnije se uređuju odredbe u dijelu koji se odnosi na predlaganje odluke o 
privremenom financiranju te se proširuje krug predlagatelja na ovlaštene predlagatelje utvrđene poslovnikom 
Općinskog vijeća. Vezano uz financiranje, detaljnije se uređuju i odredbe o izvršavanju nužnih rashoda i 
izdataka u situacijama kada u jedinici nema proračuna ni privremenog financiranja. Ujedno, uređuju se pitanja 
koja se odnose na financiranje kada nije donesen proračun, financiranje za vrijeme trajanja obustave proračuna 
u postupku nadzora zakonitosti općih akata te ukidanja proračuna u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pri 
Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske. 

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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti 
Filip i Jakov. 
 
AD/6  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. 
GODINU  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić te naveo kako je 
ostvareno 2 milijuna kuna od čega 463.000,00 kuna na održavanje deponija. Dio otpada se odvozi u Zadar, dio u 
Jagodnju a dio u Obrovac. Naveo je kako su problem Općine divlja odlagališta otpada na koja  Općina ulaže 
dodatna sredstva za saniranje koja minimalno iznose pola milijuna kuna godišnj. Što se tiče javne rasvjete, 
načelnik navodi kako Općina puno ulaže u izgradnju i održavanje iste, što se vidi iz brojki. Prema dostupnim 
podacima imamo 3 rasvjetna tijela po jednom čovjeku, čime je standard u tom dijelu vrlo visoko postavljen. 
  
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 12 glasova „ZA“ usvojilo izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu. 
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AD/ 7 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić te naveo kako se radi o 
novim materijalnim vrijednostima koje se stvaraju u zajednici. Od planiranih 27 milijuna kuna ostvareno je 16 
milijuna kuna što je 60%. Javna rasvjeta je ostvarena u iznosu od 600.000,00 kuna, poslovna zgrada u Turnju 
koja obuhvaća rekonstrukciju krovišta i unutarnje uređenje sveukupno 3 milijuna kuna, biciklistička staza od 
Svetog Petra do Turnja, sportska igrališta (rekonstrukcija malonogometnog igrališta u Donjim Raštanima i 
postavljanje dva reflektora u Svetom Filipu i Jakovu na velikom igralištu NK Nova Zora). U pogledu stavke 
zemljišta radi se o plaćanju naknade za izdvajanje iz šumsko gospodarske osnove predjela Rabatin u Svetom 
Filipu i Jakovu. Taj iznos od milijun kuna nije trebao biti plaćen zbog pogreške Ministarstva, međutim, resorno 
Ministarstvo uvjetuje darovanje Poduzetničke zone. Zemljište je najveći potencijal Općine i postoji puno 
prostora za širenje u tom smislu. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo Izvješće o izvršenju programa izgradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 
AD/8  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. GODINE DO 
31.12.2020. GODINE 
a) Izvješće o izvršenim preraspodjelama na proračunskim stavkama za razdoblje siječanj – prosinac 
2020. godine 
b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2020. godinu 
c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu 
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu 
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2020. godinu 
f) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2020. godini 
g) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru za 2020. godinu 
h) Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović  te navela kako su ukupni primici u 
2020. godini iznosili 36.208.000,00 kuna, a rashodi 38 milijuna kuna što čini manjak od 1.883.000,00 kuna. 
Prihodi su manji za 3,3 milijuna kuna a rashodi za 2,7 milijuna kuna. Investicije su pale za oko 3%. Centar za 
pružanje usluga u zajednici nije ostvario prihode već samo rashode za tekuće održavanje u iznosu od 845 kuna. 
Naglašeno su tri bitne stavke a to su zatvaranje kredita za Reciklažno dvorište, sportsku dvoranu Osnovne škole 
u Svetom Filipu i Jakovu te za izgradnju prometnice Krč u Turnju. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 
01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine sa izvješćima od izvršenju Programa. 
 
AD/9 PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU ROKA OTPLATE KREDITA 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović  te navela kako se daje suglasnost na 
moratorij na revolving kredit u slučaju da se ne uspije vratiti 2,8 milijuna kuna na rok od godine dana. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o produljenju roka otplate kredita. 
 
AD/10 PRIJEDLOG ODLUKE O 1. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2021. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović  te se radio tehničkoj odluci vezanoj 
uz raniju odluku. 
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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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Odluke o 
izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu. 
 
AD/11 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG 
DOBRA U OPĆOJ UPORABI  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić i naveo kako se radi o tehničkoj 
odluci prema naputku DGU radi provedbe elaborata nerazvrstane ceste a izmjena se odnosi na identifikaciju 
čestica.  
 
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 12  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  odluke o 
proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi. 
 
AD/12 PRIJEDLOG PLANA OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH 
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD   INTERESA ZA OPĆINU SVETI FILIP I JAKOV ZA 2021. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako je Plan donesen na temelju 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatska u 2020. 
godini. Radi se o dokumentu koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti organizacija i tijela uključenih u 
provedbu mjera zaštite od požara. Plan je izvršni dokument s ciljem smanjenja broja požara, šteta i zaštite ljudi 
i imovine. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Plana operativne provedbe programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od  interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov za 2021. 
godinu. 
 
AD/13 PRIJEDLOG PLANA KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA ŽURNU IZRADU 
PROSJEKA I PROBIJANJE PROTUPOŽARNIH PUTOVA 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako se radi o planu korištenja 
opreme nužne za probijanje puteva i prosjeka u slučaju požara. Izmjena je u pogledu odgovorne osobe Vlastitog 
pogona a to je sad Ivan Kadija.  
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Plana korištenja teške građevinske 
mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova. 
 
AD/14 PRIJEDLOG PLANA MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA 
KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA I PLAN RADA IZVIĐAČKO –
PREVENTIVNIH OPHODNJI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako se radi o planu motrenja 
čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u razdoblju širenja šumskih požara. Određeno je tko provodi aktivnosti 
a to je DVD Općine u suradnji sa Šumarijom Biograd na Moru i JVP Zadar. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog 
prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i plan rada izviđačko –
preventivnih ophodnji. 
 
AD/15  ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 
2020. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako se radi analizi sustava 
civilne zaštite u 2020. godini. U istoj su popisane aktivnosti Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov, s 
posebnim osvrtom na organizaciju istog u borbi protiv virusa COVID-19, zatim rad DVD-a Sveti Filip i Jakov, 
popis intervencija i aktivnosti na kojima su isti sudjelovali. Analiza je izrađena u suradnji sa Stožerom civilne 
zaštite Općine Sveti Filip i Jakov te DVD-om Općine Sveti Filip i Jakov. 
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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 12 glasova „ZA“ usvojilo Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine 
Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu. 
AD/16 PRIJEDLOG OPERATIVNOG PLANA EVAKUACIJE I ZBRINJAVANJA TURISTA ZA SEZONU 2021. 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako se radi o planu evakuacije i 
zbrinjavanja turista u slučaju elementarnih nepogoda u 2021. godini. Sadrži popis objekata sa kapacitetom 
gostiju te popis i zadatke sudionika evakuacije.  
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Prijedlog Operativnog plana evakuacije i 
zbrinjavanja turista za sezonu 2021. 
 
AD/17 PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU 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 provedena 
procedura, ishođeno mišljenje Ministarstva o potrebi strateške ocjene utjecaja na okoliš i provedena javna 
rasprava, a u petak je stigla i suglasnost Ministarstva pa se predlaže donošenje istog. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o donošenju VIII. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov. 
 
AD/18  PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI  IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE 
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE  (T1- T3) SVETI PETAR 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić i naveo kako je provedena 
procedura, međutim Ministarstvo nije izdalo suglasnost te je trebalo ponovno provesti javnu raspravu koja je 
odrađena. No, nakon provedene procedure ponovno nije dana suglasnost jer su protekli rokovi i utvrđene su 
pogreške u pojedinim odredbama Odluke. Plan je u cijelosti financiran od strane potencijalnih investitora, a 
sada je potrebno ponovno provesti proceduru. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o izradi  Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke  (T1- T3) Sveti Petar. 
 
AD/19  PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE 
ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić i naveo kako su 2019. godine 
donesene izmjene i dopune ovog Plana, međutim kako smo dobili naputak Ministarstva da nekretnine ne 
možemo koristiti za izgradnju solarne elektrane, stavljaju se izvan snage ove izmjene i dopune i na snazi ostaje 
izvorni Plan. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog 
plana uređenja Zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/20 PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU 
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas i naveo kako se dopunjuje postojeća 
Odluka na način da se dodaje djelatnost širokopojasnog interneta a to je izgradnja opreme, kabelske 
kanalizacije i dr. Dodaje se točka o osnivanju trgovačkog društva sa partnerima na projektu radi obavljanja 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o dopunama odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Općine Sveti Filip i Jakov 
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AD/21 PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA ZEMLJIŠTA U KORIST AGENCIJE ZA 
PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA ZA POTREBE REALIZACIJE PROGRAMA POS-A 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić i naveo kako se odluka veže na 
Predugovor potpisan sa APN-om u kojem je definirano da je obveza Općine ishoditi projektnu dokumentaciju i 
građevinsku dozvolu za izgradnju 4 zgrade sa po 6 stanova. Dozvole za dvije zgrade se pravomoćne a za 
preostale dvije će biti do kraja tjedna. Općina prenosi vlasništvo na APN koji će zatražit promjenu investitora i 
provesti javnu nabavu za građenje. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva zemljišta u 
korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za potrebe realizacije Programa POS-a. 
 
AD/22 PRIJEDLOG ODLUKE O ODRICANJU OD POTRAŽIVANJA PREMA REPUBLICI HRVATSKOJ U SVRHU 
REALIZACIJE DAROVANJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić i naveo je 2016. godine podnesen 
zahtjev za darovanje Poduzetničke zone u Svetom Filipu i Jakovu te se kroz godine prikupljana dokumentacija. 
Ovo je jedna od zadnjih odluka koje se trebaju donijeti a to je odricanje od potraživanja prema RH radi 
realizacije projekta. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja prema 
Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
AD/23 PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU 
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI 
FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako je Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Filip i Jakov donesen od strane 
Županije te potvrđen od strane Ministarstva poljoprivrede. Kako bi se proveo javni natječaj za zakup potrebno 
je da se formira Povjerenstvo za provođenje natječaj za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta koje se 
formira od 5 članova, po jednog predstavnika pravne, agronomske i geodetske struke te dva člana Općinskog 
vijeća. Povjerenstvo zaprima ponude i analizira iste te predlaže Općinskom vijeću najpovoljnijeg ponuditelja. 
U Povjerenstvo se predlaže Krste Turčinov kao geodet, Valentin Rukavina kao pravnik te Tanja Đurđek kao 
agronom, a od članova Općinskog vijeća Igor Pedisić i Marijana Mrvičić. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva 
za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i 
Jakov. 
 
AD/24  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U POSJED 
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI 
FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako se nakon provedenog 
postupka javnog natječaja i donošenja odluke o odabiru napovoljnijeg zakupnika te ishođenja potvrdi od strane 
nadležnih tijela pristupa uvođenje zakupnika u posjed čestice za što je potrebno osnivanje Povjerenstvo za 
uvođenje u posjed a koje se formira od 3 člana, po jednog predstavnika pravne, agronomske i geodetske struke.  
U Povjerenstvo se predlaže Krste Turčinov kao geodet, Valentin Rukavina kao pravnik te Tanja Đurđek kao 
agronom. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva 
za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip 
i Jakov. 
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AD/25 PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG 
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV  
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako se radi o nekretninama koje su u 
Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem određene za zakup. Cijela procedura provođenja javnog 
natječaja je određena Zakonom, Pravilnikom i Uredbom, od postupka do cijene po hektru. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/26 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN 
PLAĆA 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 prema naputcima 
Ministarstva usklađuje Odluka sa uredbom. Ukida se radno mjesto Domara i namještenika se premješta na 
radno mjesto Skladištar. To su minimalne izmjene u pogledu opisa poslova bez izmjene koeficijenta. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i 
Jakov. 
 
AD/27 PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA „OPREMANJE DJEČJEG 
VRTIĆA U NASELJU GORNJE RAŠTANE“ I PRIJAVI NA NATJEČAJ 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas i naveo kako se daje suglasnost za ulaganje 
u projekt opremanja dječjeg vrtića u Raštanima Gornjim. U pitanju je namještaj, didaktika i kuhinja. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu 
ulaganja „Opremanje dječjeg vrtića u naselju Gornje Raštane“ i prijavi na natječaj. 
 
AD/28 PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE U NASELJU SIKOVO 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić i naveo kako je izrađeno idejno 
rješenje u kojem je zamišljen dvojni objekt, jedan dio za potrebe mještana i Općine a drugi za trgovačke 
djelatnosti. Ovom Odlukom bi se ponudilo na prodaju 675 m2 navedenog objekta. 
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Kao mještanin Sikova se ne slažem s ovom Odlukom jer smatram da je 
identifikacija pogrešna, odnosno da se radi o čestici na kojoj je nogometno igralište i boćalište. 
 
Pročelnik Jure Jelenić: Radi se o čestici pokraj čestice gdje je nogometno igralište. Predlažem da se u Odluku 
ugradi odredba o identifikaciji čestice stare i nove izmjere budući je prikazana samo stara izmjera. 
 
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 10 glasova „ZA“ , 1 glas „PROTIV“ (Tomislav Demo) i 1 glas 
„SUZDRŽAN“ (Matej Mikulić) usvojilo prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u naselju Sikovo. 
 
AD/29 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IX. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE 
SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić i naveo kako se radi o Odluci koja 
se uvijek donosi nakon donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana. Postoji već sada dosta zahtjeva mještana 
za izmjenama pa će se provesti procedura izrade. Ujedno predlaže da se u članku 4. doda odredba usklađenja u 
k.o. Turanj. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov. 



NEVERIFICIRANO 

 10 
Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, OIB: 57113796391, Tel: 023 389 800, Fax: 023 389 802, protokol@opcina-svfilipjakov.hr 

 
  

 
AD/30 PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako se kroz ispravni postupak 
za k.o. Sveti Filip i Jakov utvrdilo da određene čestice, koje se nalaze u prijedlogu Odluke dostavljene u 
materijalima, nisu proglašene javnim dobrom u općoj uporabi stoga bi se iste uknjižile kroz navedeni postupak. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi. 
 
AD/31 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI ZA OPREMU 
NOVOROĐENOG DJETETA 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić i naveo kako se radi o 
prijedlog povećanja naknade za novorođenu djecu na način da se za prvo dijete isplati 2.000,00 kuna, za drugo 
3.000,00 kuna, treće 6.000,00 kuna, četvrto 12.000,00 kuna, a za peto i svako sljedeće 48.000,00 kuna. 
 
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 12 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o jednokratnoj 
novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta. 

 
S ovim je dnevni red završen. 
 
Završeno u 19.55 sati. 
Zapisničar:                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Katarina Ralić. mag.iur.                          Igor Pedisić 
 

 

 

 




