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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/21-01/04 
URBROJ: 2198-19-02-22-2 
Sv. Filip i Jakov, 14. prosinca 2021. godine 

ZAPISNIK 
 

Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 14. prosinca 2021. godine  u 
prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Zelina Kadija, Marijana Mrvičić, Željko Serdarović, Anamarija Matešić, 
Renata Batur, Nina Pedisić, Rafael Baričić, Josipa Mrkić, Marin Colić i Ingrid Klarica 
 
NENAZOČNI VIJEĆNICI: Marin Katuša i Veljko Galešić 
 
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, Darko Mikas – Voditelj 
Odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti, Vlatka Budanović – Voditelj Odsjeka za financije i računovodstvo, , 
Martin Brkljača 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 11 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 2. sjednice Općinskog vijeća  
2. Vijećnička pitanja i odgovori 
3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje 
financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2021. godini za razdoblje lipanj - prosinac 
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje 
financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2022. godini 
5. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022. godini 
6. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu (2. rebalans) 
a)  Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
b) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
c) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021.  godinu 
d) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu u 2021. godini 
e) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2021. godinu 
f) Prijedlog 1. izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađene zgrade u 
prostoru za 2021. godinu  
g) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2021. godini 
h) Prijedlog 2. izmjena Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2020. -2023. 
i) Prijedlog Odluke o raspodijeli rezultata poslovanja za 2020. godinu 
7. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu (Opći i Posebni dio, Posebni dio prema 
funkcijskoj klasifikaciji) i Projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu  
a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu  
b) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu  
c) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu 
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d) Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2022. godini 
e) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini 
f) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 
g) Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 
2022. godinu  
h) Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2022. godini 
i) Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2022. godine do 2024. godine 
j) Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu 
k) Prijedlog Odluke o pokriću manjka iz prethodnih razdoblja 
8. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke u 2022. godini 
9.  Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i Programa rada u pedagoškoj 2020./2021. godini 
10. Godišnji Plan i Program rada Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov za pedagošku 2021./2022. godinu 
11. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
12. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
13. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rabatin 2 (UPU 15) 
14. Prijedlog Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Svetom 
Petru 
15. Prijedlog Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Sveti Filip i 
Jakov 
16. Financijski izvještaji Komunalca d.o.o. za 2020. godinu 
17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta 
18. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima 
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj „Izgradnja i opremanje 
Poduzetničkog akceleratora Općine Sveti Filip i Jakov“  
20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj „Izgradnja javne 
infrastrukture za unapređenje turističke ponude Sv. Filip i Jakova“ 
21. Prijedlog Odluke o financiranju programa „Pomoć u kući“  udruge „Centar za obuku Sveti Filip i Jakov“ 
22. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2021. – 2027.  godina na 
temelju koncepta „pametna općina“ 
23.  Prijedlog Odluke o uzimanju u zakup nekretnine  
24. Prijedlog Odluke u osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću  
25. Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov 
 
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: 
 
26. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti 
27. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 
 
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 2. 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 11 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa druge 
sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/2 VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI  
1. Općinska vijećnica Ingrid Klarica: Kada će početi radovi na izgradnji priključaka za vodu u zaseoku Gračak 
i Strmote u Raštanima Donjim? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Smatram da je to nulta točka što se tiče vodovodizacije  u Raštanima 
Donjim. Problem je zapravo nadmorska visina na određenim pozicijama i nedostatak potrebnog tlaka. 
Povijesno gledano, taj se problem mogao riješiti ranije ali određene obitelji u Raštanima Donjim nisu dopustile 
da se preko njihovih nekretnina osnuje pravo služnosti za postavljanje cijevi za vodu što bi nam sada uvelike 
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olakšalo priključivanje kućanstava na vodu. Bez obzira na to, rješavamo taj problem u suradnji sa tvrtkom 
Komunalac d.o.o. Biograd na Moru kroz projekt aglomeracije, ali također razmatramo mogućnost da se 
izdvojimo iz tog projekta u dijelu vodovodizacije i da to samo financiramo. Iako je već uloženo oko 17 milijuna 
kuna u sam projekt, od čega je udio Općine Sveti Filip i Jakov 5-6 milijuna kuna, ako bude kasnio sam projekt 
aglomeracije, morat ćemo se izdvojiti, te se o istome već započeti pregovori sa ostalim lokalnim samoupravama 
koje sudjeluju u projektu, a sve u cilju da riješimo pitanje vodovodizacije zaseoka Strmote i Gračak. 
 
Općinski vijećnik Marin Colić: Molio bih sve vijećnike da se uključe u rješavanje tog problema u Raštanima 
Donjim, a naravno radi se o imovinskopravnim problemima. Imali smo problem sa priključcima i u zaseoku 
Jurjevići , ali smo to, u suradnji sa samim žiteljima djelomično riješili na način da žitelji sami financiraju 
priključke, uz naravno pomoć Općine i Komunalca d.o.o. 
 
2. Općinska vijećnica Ingrid Klarica: Moje pitanje je postavljeno iz razloga što konkretno moja obitelj ima 
kuću u Strmotama i bavimo se turizmom, a ljeti se zna čekati i po nekoliko dana da dođu vatrogasci da dovedu 
vodu kako bi napunili bazen. 
 
Općinski vijećnik Marin Colić: Trebate znati da je izgradnja komunalne infrastrukture veliki problem u Općini 
koja iziskuje mnoga ulaganja i odricanja, a kao što je načelnik ranije naglasio, povijesno gledano, neke obitelji u 
Raštanima Donjim nisu dopustile da se preko njihovih nekretnina osnuje pravo služnosti za postavljanje cijevi 
za vodu pa sada imamo problem za priključivanjem na vodu. Ali, kako što sam ranije naglasio, izgrađen je velik 
broj priključaka pa će se sada zasigurno smanjiti i broj kućanstava kojima treba dovoziti vodu u ljetnim 
mjesecima, a tako ćete prije doći na red.  
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Morate znati da naš DVD ima samo jednu cisternu za vodu koju nam je 
darovao Grad Zagreb. Ljeti su prioritet naravno požari i isporuka vode za piće. Smatram da su kuće s bazenima 
luksuz ali i posao, stoga su iste zadnje na listi prioriteta kad je u pitanju isporuka vode za punjenje bazena, a 
najveći prioriteti su naravno opskrba vodom za piće i gašenje požara.  
 
Općinska vijećnica Anamarija Matešić: Prema Zakonu o vodama, onaj tko ima mogućnost priključka, nema 
pravo na dovoz vode, međutim ima ljudi koji se jednostavno, iz nekih razloga, ne žele priključiti na vodu. 
 
3. Općinska vijećnica Ingrid Klarica: Postoji li mogućnost postavljanja ležećih policajaca u Strmotama? 
 
Općinska vijećnica Josipa Mrkić: Smatram da treba pronaći način da se postavljeni ležeći policajci ne mogu 
izvaditi jer dobivam pozive kako su na pojedinim ležećim policajcima uklonjeni tako da se može opet brže 
voziti. 
 
Općinska vijećnica Anamarija Matešić: Imamo preko sto zahtjev za postavljanje ležećih policajaca međutim 
kako nisu sve ceste u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov, županijske ceste nam trebaju dati suglasnost na 
postavljanje istih.  
 
AD/3  PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I 
JAKOV ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI STRANAKA U 2021. GODINI ZA 
RAZDOBLJE LIPANJ - PROSINAC 
 Po ovoj točki dnevnoga reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako se ova odluka odnosi na 
financiranje aktivnosti političkih stranaka u razdoblju od konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća do kraja 
ove godine u kojem će se rasporediti preostala sredstva koja su ostala do Odluke Vlade RH od raspisivanju 
lokalnih izbora. Tako će se HDZ-u isplatiti još 11.014,80 kuna,  a HSP-u 3.304,44 kune. 
 
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 11 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz 
Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2021. 
godini za razdoblje lipanj – prosinac. 
 
AD/4 PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI STRANAKA U 2022. GODINI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako se radi o tekućem 
financiranju političkih aktivnosti stranaka koje je predviđeno u Proračunu za 2022. godinu u ukupnom iznosu 
od 26.000,00 kuna za obje političke opcije koje čine saziv ovog Vijeća i to na način da će se HDZ financirati sa 



 

 4  
Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, OIB: 57113796391, Tel: 023 389 800, Fax: 023 389 802, protokol@opcina-svfilipjakov.hr 

 
  

20.000 kuna za 10 članova (4 muška i 6 ženskih članova), a HSP sa 6000,00 kuna za 3 člana (dva muška i jednog 
ženskog člana). Ujedno, za naglasiti je kako u ovom sazivu nema podzastupljenog spola pa nema niti dodatne 
naknade za isti. 
 
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 11 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz 
Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2022. 
godini. 
 
AD/5 PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA U 2022. 
GODINI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako se svake godine, pred kraj 
godine, donosi ova Odluka koja propisuje zabranu izvođenja građevinskih radova u ljetnom periodu i to u 
razdoblju od 01. srpnja do 01. rujna za sve građevinske radove,  a u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna zabrana 
je za zemljane radove i betonske radove odnosno strojnu betonažu. Iznimku čine radovi odnosno gradnja onih 
građevina koje su u javnom interesu i koji ne trpe odgodu. 
 
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 11 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja 
građevinskih radova u 2022. godini. 
 
AD/6 PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2021. 
GODINU (2. REBALANS) 
a)  Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
b) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
c) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021.  godinu 
d) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu u 2021. godini 
e) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2021. 
godinu 
f) Prijedlog 1. izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađene 
zgrade u prostoru za 2021. godinu  
g) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2021. godini 
h) Prijedlog 2. izmjena Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2020. -2023. 
i) Prijedlog Odluke o raspodijeli rezultata poslovanja za 2020. godinu  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović i navela kako se plan Proračuna 
smanjio i sada iznosi 65.198.910,00 kuna odnosno 3%. Korekcije su rađene kod određenih projekata i 
aktivnosti i to financiranje redovnih aktivnosti, obilježavanje dana Općine, spomendani i obljetnice, groblja, 
nogostup Sikovo, Luke otvorene za javni promet Sveti Filip i Jakov, probijanje, uređenje i sanacija javnih 
površina, vodovod, modernizacija javne rasvjete, spomenici, izgradnja i opremanje DV Cvitić, poslovne zgrade, 
rekonstrukcija zgrade Općine, Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Filip i Jakov, ulaganja u škole, tekuće 
donacije športskim klubovima, biciklističke staze uz D8, lovački domovi, kulturne manifestacije, božićna 
događanja, obnova kule Fortica na otoku Babcu, sanacija sanitarnog čvora u kinu, rekonstrukcija i opremanje 
društvenog centra Stara škola, financiranje turističke zajednice, promocija ruralnog turizma, razvoj 
širokopojasnog interneta, odmorište Otok ljubavi, ZAŽELI faza II,protupožarna zašita, zaštita životinja, 
prometno redarstvo, sustav parkinga, donacije, zvonik Sikovo, uređenje vidikovca Crni krug, sređivanje 
zemljišnih knjiga, redovne aktivnosti Vlastitog pogona, održavanje poljskih puteva, plaža i cesta. 
 
Sastavni dio su i korekcije kod proračunskih korisnika Dječjeg vrtića CVIT i kod Centra za pružanje usluga u 
zajednici. Ujedno su neke izmjene dodatne rađene i nakon slanja radnih materijala i to analitička knjiženja u 
Odluci o raspodjeli rezultata u 2020. godini, program održavanja i rebalansu, a radi se o povećanju stavki 
božićna događanja, održavanje poljskih puteva, spomenik i zvonik Sikovo.   
 
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 10 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ (Ingrid Klarica) usvojilo prijedlog 2. izmjena 
i dopuna Plana Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu (2. rebalans) sa dodatnim točkama. 
 
AD/7   PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2022. GODINU (OPĆI I POSEBNI DIO, 
POSEBNI DIO PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI) I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU  
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a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu  
b) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu  
c) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu 
d) Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2022. godini 
e) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini 
f) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 
g) Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 
prostoru za 2022. godinu  
h) Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2022. godini 
i) Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2022. godine do 2024. 
godine 
j) Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu 
k) Prijedlog Odluke o pokriću manjka iz prethodnih razdoblja 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić i rekao da projekcija 
Proračuna za 2022. godinu nikad nije bila veća a ona iznosi 100 milijuna kuna. U njoj su prikazani EU projekti 
koji se moraju prikazati u punom iznosu ali naravno ne moraju se svi ostvariti u slijedećoj godini. Planirani 
prihodi su od poreza i prireza u iznosu od 14 milijuna kuna, poreza na imovinu u iznosu od 14 milijuna kuna, 
EU projekti 22 milijuna kuna, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3 milijuna kuna, komunalnog 
doprinosa i komunalne naknade u iznosu od 16 milijuna kuna, prihoda po posebnim propisima u iznosu od 4 
milijuna kuna, prihoda od nematerijalne imovine 18 milijuna kuna, prihoda od kupnje grobnica 1 milijun kuna i 
naravno zaduživanja 4 milijuna kuna. Što se tiče rashodovne strane načelnik navodi kredite i kamate u iznosu 
od 7 milijuna kuna, plaće i ugovori u iznosu od 6 milijuna kuna, novo trgovačko društvo u iznosu od 50.000,00 
kuna za temeljeni kapital a milijun kuna za troškove i sam početak rada, električna energija 470.000,00 kuna, 
javna rasvjeta 500.000,00 kuna (1400 rasvjetnih tijela), javna rasvjeta kapitalne investicije 800.000,00 kuna, 
groblje 1.755.000,00 kuna. Naglasio je kako je zadnje proširenje koje je imala Općina, ono u Turnju, iznosilo 
425.000,00 kuna za izgradnju deset grobnica, a žitelji su za iste uplatiti 199.000,00 kuna što znači da Općina 
sufinancira i kupnju grobnih mjesta. Sada se kreće u izradu novih 20 grobnica. Zatim je naveo nogostup u 
Sikovu za koje izvođenje radova postoji dugovanje prema ŽUC-u u iznosu od 400.000,00 kuna, zatim 
nerazvrstane ceste u iznosu od 600.000,00 kuna, izgradnja novih nogostupa 475.000,00 kuna, luka u Svetom 
Filipu i Jakovu u iznosu od 3 milijuna kuna. Naveo je kako smo blizu ulaska u Proračun Zadarske županije s 
kojima bi, sa učešćem od 33% odnosno 1,5 milijuna kuna, ušli u projekt rekonstrukcije velikog mandraća 
odnosno luke, dok bi sa drugih 1,5 milijuna kuna pristupili javno privatnom partnerstvu sa investitorom i 
Županijskom lučkom upravom. Naglasio je i probijanje poljskih puteva u iznosu od 620.000,00 kuna te dodatno 
naveo kako je u ovoj godini probijeno 7,5 km poljskih puteva. Što se tiče šumskih područja načelnik naglašava 
da je planirano stvaranje i formiranje park šuma u dogledno vrijeme na području od Tustice prema maloj 
Makarskoj odnosno Sukošanu. Kupljeni su kvalitetniji strojevi te se krenulo na čišćenje oko 3,4 ha terena u tzv. 
Banovim borima gdje je također planirana park šuma. Što se tiče Sv. Petra naglasio je izgradnju pristupne ceste 
sa D8 do luke što je preduvjet za natječaj i to u iznosu od 1.250.000,00 kuna. Rekonstrukcija ulice Kuntrata u 
iznosu od 4.229.000,00 kuna što je ukupna vrijednost EU projekta na koji se misli aplicirati, a o čemu će se 
govoriti kasnije. Općina nastavlja s projektom Vransko polje u iznosu od 50.000,00 kuna, opskrbom pitkom 
vodom u iznosu  od 250.000,00 kuna, opskrbom vodom na plažama u iznosu od 250.000,00 kuna, vodovod 
2.100.000,00 kuna, kanalizacija 2.200.0000,00 kuna, sanacija deponija 150.000,00 kuna, Reciklažno dvorište 1 
milijun kuna, a u to ulazi i kupnja zemljišta oko postojećeg reciklažnog dvorišta radi otvaranja odlagališta za 
krupni otpad,modernizacija javne rasvjete u iznosu od 300.000,00 kuna, spremnici za otpad.  
Što se tiče Centra za pružanje usluga u zajednici odnosno pomoći u kući, načelnik iskazuje kako se nada da će 
natječaj započeti sljedeće godine jer imamo sve preduvjete, a što se tiče dječjeg vrtića u Raštanima Gornjim isti 
iznosi 697.000,00 kuna sa dječjim igralištem. Na području socijalne tematike posebno ističe izgradnju Doma za 
starije i nemoćne koja će iznositi 30-40 milijuna kuna, a radi se o potpuno institucionaliziranom objektu  u 
vlasništvu Zadarske županije i biti će Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe na „Sfingi“. 
U odnosu na nekretnine ističe kupnju kule na Vr' sela u Svetom Filipu i Jakovu i uređenje iste za koju je 
predviđeno 600.000,00 kuna. Kupoprodajna cijena je djelomično isplaćena, a u siječnju će se izraditi projektna 
dokumentacija. Nadalje ističe izgradnju nove zgrade općinske uprave pa u tom dijelu navodi kako je, a sve u 
cilju privlačenja potencijalnih investitora za izgradnju luke u Svetom Filipu i Jakovu, planirano iznajmiti zgradu 
općinske uprave za potrebe administracije, kako bi se izbjeglo postavljanje kontejnera za potrebe investitora. 
Zbog toga je potrebno pronaći lokaciju za ovu zgradu općinske uprave, a to je na predjelu Rabatin pokraj zgrade 
osnovne škole, nove zgrade DVD-a  i Doma za starije i nemoćne osobe. Što se tiče obrazovanja naglašava kako je 
ove godine pristiglo 50-ak molbi za stipendije od kojih 13 ima prosjek veći od 4,5, što je najviše do sada. Ujedno 
Općina sufinancira produženi boravak i prehranu u osnovnoj školi u iznosu od 220.000,00 kuna, a preostalo je 



 

 6  
Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, OIB: 57113796391, Tel: 023 389 800, Fax: 023 389 802, protokol@opcina-svfilipjakov.hr 

 
  

još za platiti 350.000,00 kuna za malu školu u Turnju. Ulaže se u sportska igrališta sa 330.000,00 kuna te u 
lovačke domove sa 450.000,00 kuna. Slijedi sanacija wc-a u kinu u iznosu od 120.000,00 kuna, a za naglasiti je 
da je do sada u kino uloženo 3-4 milijuna kuna. Jedan od većih rashoda je i širokopojasni internet u iznosu od 
1.532.000,00 kuna. Planira se nastavak rekonstrukcije plaže Morovićka u Turnju sa 1 milijun kuna od čega je 
udio Općine 50%, a ostatak će financirati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a što se tiče plaže Iza 
Banja u Svetom Filipu i Jakovu, planira se proširenje i to od Mustafe do prvog poluotoka  u suradnji sa udrugom 
Napredak. Protupožarna zaštita je planirana u iznosu od 450.000,00 kuna, a civilna zaštite u iznosu od 
261.000,00 kuna. Za socijalnu skrb planirano je 188.000,00 kuna, a posebno se ističe pomoć u  kući koji je 
svojevrsni nastavak projekta ZAŽELI koji će isključivo financirati Općina, budući da se i do sada brine za 50 
korisnika pa je za taj projekt predviđeno 400.000,00 kuna. Isplata potpora za novorođenu djecu je planirana sa 
200.000,00 kuna, umirovljenici sa božićnicama, DDD sa 150.000,00 kuna, donacije zdravstvenim ustanovama 
sa 120.000,00 kuna,a zaštita životinja sa 160.000,00 kuna. U pogledu prometa planirano je 2.300.000,00 kuna 
što obuhvaća autobusni kolodvor i pothodnik, uređenje parkirališta u suradnji sa udrugom Napredak, sustav 
parkinga. Zatim je dodao radio BnM koji sufinanciramo sa 275.000,00 kuna, zatim sufinanciranje rada DV 
Latica, Crvenog križa. Spominje izgradnju zvonika u Sikovu u iznosu od 350.000,00 kuna, a što se tiče zemljišta 
kao kapitalnih projekata ističe kako Općina podmiruje 1 milijun kuna Hrvatskim šumama d.o.o. za izdvajanje 
predjela Rabatin iz šumsko gospodarske osnove u jednakim mjesečnim obrocima prema potpisanoj nagodbi. Na 
predjelu Rabatin financira se 4.437.000,00 kuna poticajna stanogradnja odnosno izgradnja ceste i oborinske 
odvodnje, a u tzv. Poduzetničkoj zoni sa 1.525.000,00 kuna će se financirati probijanje puteva. U planu je i 
poduzetnički akcelerator kao svojevrsna druga faza u razvoju poduzetništva  namijenjena poduzetnicima koji iz 
inkubatora počinju razvijati poduzeće i na taj način stvaraju veća i jača trgovačka društva. Za obnovu zemljišnih 
knjiga predviđeno je 500.000,00 kuna. Ističe kako je odlukom resornog Ministarstva odlučeno kako će 
postupak obnove zastati s radom, međutim navodi kako je Općina poduzela sve  predradnje kako bi se obnova 
mogla nastaviti i to na način da se sufinancira u cijelosti rad Komisije. Što se tiče Vlastitog pogona ističe 
posebno nabavu kamiona s korpom, daljnje čišćenje i krčenje poljskih puteva, održavanje javnih površina, 
objekata, javne rasvjete (Marex d.o.o.), održavanje nerazvrstanih cesta (Golemi), održavanje groblja (Lantana) i 
održavanje plaža.  
 
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 10 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ (Ingrid Klarica) usvojilo prijedlog 
Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu (Opći i Posebni dio, Posebni dio prema funkcijskoj 
klasifikaciji) i Projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu sa dodatnim točkama. 
 
AD/8  PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU KOD POSLOVNE BANKE U 2022. GODINI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala  Vlatka Budanović i navela kako se ovom odlukom daje 
suglasnost načelniku za eventualno zaduženje kod poslovne banke u ukupnom iznosu od 4 milijuna kuna radi 
održavanja i likvidnosti poslovanja. 
 
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 11 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju kod 
poslovne banke u 2022. godini. 
 
AD/9  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA RADA U PEDAGOŠKOJ 2020./2021. 
GODINI 
 Po ovoj točki obrazloženje je dala Anamarija Matešić i navela kako se u travnju 2020. godine otvorio 
Područni odjel Cvitić u Turnju, a do travnja je centralni vrtić radio u 4 odgojne skupine. Naglašava kako je u 
vrtić upisano 164 djece te da nema liste čekanja, a s otvorenjem vrtića u Turnju oformljena je i jaslička skupina. 
Navodi kako je do otvaranja vrtića u Turnju zaposleno 19 ljudi. 
 
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 11 glasova „ZA“ usvojilo Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada u 
pedagoškoj 2020./2021. godini 
 
AD/10 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“ SVETI FILIP I JAKOV ZA PEDAGOŠKU 
2021./2022. GODINU 
 Po ovoj točki obrazloženje je dala Anamarija Matešić i navela još jednom kako je 19. travnja 
2020.godine započeo s radom vrtić u Turnju te da je u cijelosti isplaćen što se tiče same Općine, no naglašava 
kako nisu u cijelosti isplaćena EU sredstva te da Općina očekuje oko 4 milijuna kuna koji se trebaju isplatiti iz 
EU fondova. Iz Proračuna Općine je za plaće isplaćeno 3 milijuna kuna. Roditelji su sufinancirali 1.125.000,00 
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kuna koji se koriste za svakodnevne potrebe. Što se tiče vrtića u Raštanima Gornjim navodi kako se vrtić 
prijavio na natječaj LAG LAURE za nabavu opreme i te je prošao na istome.  
 
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 11 glasova „ZA“ usvojilo Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „CVIT“ Sveti 
Filip i Jakov za pedagošku 2021./2022. godinu. 
 
AD11/ PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI 
 Po ovoj točki obrazloženje je dao Jure Jelenić i naveo kako je provedbom geodetskog elaborata, a 
sukladno Zakonu o cestama formirana nova prometnica u Svetom Filipu i Jakovu, ispod trajnih nasada. Radi se 
o bijelom putu duljine 400 metara koji nije evidentiran u novoj izmjeri. 
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 11  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi. 
 
AD/12 PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI 
 Po ovoj točki obrazloženje je dao Jure Jelenić i naveo kako se radi o inicijativama vlasnika budući da 
čestice koje su sada javno dobro u naravi nisu već predstavljaju maslinike ili dijelove dvorišta. Npr. u Svetom 
Petru je čestica koja vodi samo do obiteljske kuće, u Svetom Filipu i Jakovu je maslinik, a u Podvršju također 
nije javno dobro. 
 
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 11  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi. 
 
AD/13 PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RABATIN 2 (UPU 15) 
 Po ovoj točki obrazloženje je dao Jure Jelenić i naveo kako se radi o donošenju Urbanističkog plana za 
predio Rabatin u Svetom Filipu i Jakovu na kojem je predviđena izgradnja nove zgrade DVD-a, općinske uprave 
i Doma za starije i nemoćne osobe. Provedena je potreban procedura i ishođena suglasnost resornog 
Ministarstva.  
 
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 11  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja Rabatin 2 (UPU 15). 
 
AD/14 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI 1. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
PROŠIRENJA GROBLJA U SVETOM PETRU 
 Po ovoj točki obrazloženje je dao Jure Jelenić i naveo kako se radi o donošenju Urbanističkog plana za 
proširenje groblja u Svetom Petru. Naveo je kako je plan donesen prije dvije godine  no isti nije konzumiran pa 
se samo ponavlja formalni 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 11  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Svetom Petru. 
 
AD 15/ PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
OBALNOG POJASA SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki obrazloženje je dao Jure Jelenić i naveo kako se radi o dijelu obalnog pojasa od granice sa 
naseljem Turanj do luke otvorene za javni promet u Svetom Filipu i Jakovu. U planu su dvije sportske luke i luka 
otvorena za javni promet te manji dio plaže, no isto ne odgovara stvarnom stanju pa je potrebno izraditi 
izmjene kako bi se uskladilo sa stvarnim stanjem. 
 
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 10  glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN „ (Ingrid Klarica) usvojilo prijedlog Odluke o 
izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/16 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI KOMUNALCA D.O.O. ZA 2020. GODINU 
 Po ovoj točki obrazloženje je dao Marin Colić  i naveo da je financijsko izvješće javno objavljeno na FINI 
te da nije potrebno da se dostavlja u radnim materijalima, s obzirom na opsežnost istog. Nadalje, naveo je kako 
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su prihodi smanjeni za nekih 20%, a sve bog pandemije koronavirusa. Što se tiče fizičkih osoba, one su ostale na 
istoj razini plaćanja i tu nije bilo promjena, a pravne osobe, osobito hoteli i ugostiteljski objekti te drugi koji 
pružaju usluge smještaja imaju smanjenju potrošnju. Napravljen je aplikacijski paket za aglomeraciju Biograd – 
Pašman – Tkon i ishođene su sve građevinske dozvole, stoga su napravljeni svi preduvjeti za javnu nabavu.  
Tvrtka ima pozitivno mišljenje na poslovanje od strane državne revizije. Nadalje, iskazuje kako je pokrenuto 
dosta sudskih postupaka radi krađe vode ili prijespoja, ali i ovršnih postupaka radi naplate dugovanja. Navodi 
kako je pred Vladom izmjena Uredbe kojom bi se Komunalac Biograd d.o.o trebao udružiti sa Vodovodom 
Benkovac, međutim kako se Komunalac Biograd tome pokušava oduprijeti budući je Vodovod Benkovac u 
velikim dugovanja i financijskim gubicima što bi im samo otežalo poslovanje i opteretilo društvo. Nadalje 
navodi kako kontinuirano provode planove razvoja i poslovanje tvrtke. 
 
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 11  glasova „ZA“ usvojilo Financijsko izvješće Komunalca d.o.o. za 2020. godinu. 
 
AD/17 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA DODJELU 
GROBNOG MJESTA 
 Po ovoj točki obrazloženje je dao Jure Jelenić  i naveo kako se radi o izmjeni Odluke iz 2013. godine  
odnosno povećanju postojeće cijene grobnih mjesta a sve radi porasta cijena građevinskih radova. 
 
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 10  glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN „ (Ingrid Klarica) usvojilo prijedlog Odluke o 
izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za dodjelu grobnih mjesta. 
 
AD/18 PRIJEDLOG ODLUKE O ISPLATI PRIGODNOG DARA (BOŽIĆNICE) UMIROVLJENICIMA 
 Po ovoj točki obrazloženje je dala Anamarija Matešić i navela kako se radi o isplati božićnice 
umirovljenicima s mirovinom manjom od 3.000,00 kune. Naglašava kako je na području Općine evidentirano 
1100 umirovljenika, a za njih će se izdvojiti oko 150.000,00 do 200.000,00 kuna iz Proračuna. 
 
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 11  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) 
umirovljenicima. 
 
AD/19 PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA I PRIJAVU NA NATJEČAJ 
„IZGRADNJA I OPREMANJE PODUZETNIČKOG AKCELERATORA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV“ 
 Po ovoj točki obrazloženje je dao Darko Mikas i naveo kako se izgradnja akceleratora planira u Zoni 
zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov. Naveo je kako je poduzetnički akcelerator druga faza u 
razvoju poduzeća koje iz inkubatora gdje se osniva odnosno gdje djeluje kao tzv. „startup“ dolazi u akcelerator 
kako bi kasnije prešlo u razvijeno trgovačko društvo. Radi se o davanju suglasnosti na prijavu na natječaj kao i 
za provedbu ulaganja. 
 
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 11  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu 
ulaganja i prijavu na natječaj „Izgradnja i opremanje Poduzetničkog akceleratora Općine Sveti Filip i Jakov“. 
 
AD/20 PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA I PRIJAVU NA NATJEČAJ 
„IZGRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE SV. FILIP I JAKOVA“ 
 Po ovoj točki obrazloženje je dao Darko Mikas i naveo kako se radi o odluci kojom se daje suglasnost 
načelniku na prijavu na natječaj za rekonstrukciju  i revitalizaciju ulice Kuntrata u Svetom Filipu i Jakovu. Ovaj 
projekt je i ranije bio apliciran ali je bilo nedovoljno bodova pa se sada isti ponavlja. 
 
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 11  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu 
ulaganja i prijavu na natječaj „Izgradnja javne infrastrukture za unapređenje turističke ponude Svetog Filipa i 
Jakova.“ 
 
AD/21 PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU PROGRAMA „POMOĆ U KUĆI“  UDRUGE „CENTAR ZA 
OBUKU SVETI FILIP I JAKOV“ 
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 Po ovoj točki obrazloženje je dao Darko Mikas i naveo kako se radi o svojevrsnom nastavku projekta 
ZAŽELI odnosno ZAŽELI faza III koju u cijelosti financira Općina i za koju je predviđeno oko 300.000,00 kuna. 
Radi se o poboljšanju socijalne uključenosti i kvalitete života  korisnika i zapošljavanje gerontodomaćica. 
 
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 11  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o financiranju programa „Pomoć u 
kući“ udruge „Centar za obuku Sveti Filip i Jakov“. 
 
AD/22 PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PLANA RAZVOJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE 
2021. – 2027.  GODINA NA TEMELJU KONCEPTA „PAMETNA OPĆINA“ 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić i rekao kako se radi o 
planu razvoja Općine za sedmogodišnje razdoblje na temelju EU koncepta. EU fondovi iz programa za oporavak 
i otpornost dodijelili su Republici Hrvatskoj 9,6 milijardi EUR-a do 2027. godine, od čega veliki  dio za obnovu 
Grada Zagreba i Banovine. Općina će pokušati, u suradnji s Komunalcem d.o.o. i Hrvatskim vodama iz ovog 
Programa povući dio sredstava za komunalnu infrastrukturu (vodovod i fekalnu odvodnju) u Poduzetničkoj 
zoni. Vrijednost investicije je 10 milijuna kuna, a omjer financiranja je 20% lokalna samouprava, 80% 
Komunalac d.o.o. i Hrvatske vode. U ovom trenutku najbitnije je aktiviranje Poduzetničke zone u najkraćem 
roku jer je broj zaposlenih na neodređeno vrijeme u Općini 670 ljudi, a broj stanovnika 4.606. Što se tiče samog 
poduzetništva, ovom trenutku na području Općine je registrirano 199 pravnih subjekata i to 133 obrta i 66 
poduzeća  od kojih su čak 63 mikro poduzeća, 3 mala (Čirjak d.o.o., More Mandić d.o.o. i Maxima san d.o.o.) a ni 
jedno srednje i veliko poduzeće, pa se može reći da je najveći poslodavac na području Općine sama Općina, 
zatim Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov i Osnovna škola Sveti Filip i Jakov. 
 
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 11  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja Općine Sveti 
Filip i Jakov za razdoblje 2021. – 2027.  godina na temelju koncepta „pametna općina“. 
 
AD/23 PRIJEDLOG ODLUKE O UZIMANJU U ZAKUP NEKRETNINE 
 Po ovoj točki je obrazloženje dala Katarina Ralić i navela kako se radi o uzimanju u zakup zgrade tzv. 
Zagrebačkog vodovoda koja je u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., koja bi služila za potrebe KUD-ova  
odnosno za smještaj osoba koje dolaze na ljetovanje preko raznih udruga, gradova prijatelja i sl., a u slučaju 
osnivanja trgovačkog društva služila bi za eventualni smještaj turista. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Samo bih se nadovezao da se radi o poveznici sa sljedećim prijedlogom 
odluke koja je na dnevnom redu a to je osnivanje trgovačkog društva i lepeza poslovanja tog društva. Naime, s 
obzirom da se turističkoj zajednici smanjuju prihodi, cilj je da se ostvare prihodi kroz tvrtku ROGOVO d.o.o. 
raznim djelatnostima – ugostiteljstvo, hotelski smještaj, naplaćivanje bova, dizalica za brodove, suhi vez, kamp 
odmorište, prijevoz putnika (autobus i brod) itd. Prvih par godina će Općina morati investirati u tvrtku 
ROGOVO d.o.o., ali u konačnici se nadamo, iz iskustva susjednih općina i gradova koji su pokrenuli isto to, da će 
tvrtka početi ostvarivati dobit, koju ćemo usmjeriti na najpotrebitije, što i je cilj lokalne samouprave. 
 
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 11  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o uzimanju u zakup 
nekretnine. 
 
AD/24 PRIJEDLOG ODLUKE U OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić i rekao kako je sve već 
ranije obrazloženo u prijašnjoj odluci te dodao kako bi se ovom odlukom osnovalo trgovačko društvo ROGOVO 
d.o.o. za turizam i usluge. 
  
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 11  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o osnivanju društva sa ograničenom 
odgovornošću. 
 
AD/25 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki je obrazloženje dao Jure Jelenić i naveo kako se radi o izmjeni odluke odnosno usklađenju 
sa Uredbom Vlade na način da se jednog grupi komunalnih radnika podigne koeficijent i izjednači sa drugima 
istog klasifikacijskog ranga. 
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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 11  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o izmjenama  Odluke  o koeficijentima 
za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov.  

AD/26 PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić i rekao kako se radi o 
sporu pokrenutom po tužbi fizičke osobe koja je tvrdila da joj je nekad u povijesti pripadalo pravo služnosti 
puta na  čestici koja je predmet spora (ta osoba je priložila ugovor potpisan 1972. godine od strane NK Nova 
Zora kojim se njegovom predniku dozvoljava, kad se ne igraju utakmice, da se može koristiti kao put). 
Vrijednost predmeta spora je 4 milijuna kuna. Ujedno, imamo i investitora koji je uredno na natječaju kupio 
zemljište na kojem je izgradio sedam objekata sa po šest stanova. Zbog ovog spora, blokirana je jedna zgrada, te 
je trebala ići tužba prema Općini, u vrijednosti od 7 milijuna kuna.  S obzirom na danu situaciju, angažirali smo i 
vanjske odvjetnike, koji utvrđuju da, u maratonskom suđenju, postoji vjerojatnost da ćemo spor izgubiti. Zato bi 
bilo dobro, a radi financijske stabilnosti Općine, da se sklopi sudska nagodba. 

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 11  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o davanju suglasnosti.  
 
AD/27 PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI  
 Po ovoj točki je obrazloženje dao Jure Jelenić i naveo kako se radi o izmjeni odluke o komunalnoj 
naknadi na način da je za cijelu Općinu odnosno za sva naselja predviđena jedna zona.  
  
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 11  glasova „ZA“ usvojilo prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.  
 
 
S ovim je dnevni red završen. 
    
Završeno u 21.15 sati. 
Zapisničar:                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Katarina Ralić. mag.iur.                         Igor Pedisić 
          
            
 

 


