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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinsko vijeće 

KLASA: 024-01/22-02/01 
URBROJ: 2198-19-02-22-2 
Sv. Filip i Jakov, 16.veljače 2022. godine 

ZAPISNIK 
 

Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 16. veljače 2022. 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, Mirjana Zalović – ravnateljica Dječjeg vrtića „CVIT“, Tomislav 
Majnarić – konzultant na projektu razvoja širokopojasnog interneta, Roko Vodopija 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 3. sjednice Općinskog vijeća 
2. Vijećnička pitanja i odgovori 
3. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine 
4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu 
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
6. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
8. Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od               
interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu 
9.Prijedlog Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje 
protupožarnih   putova 
10. 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 
11. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu 
12. Prijedlog Operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2022. 
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva KOTAR NET, društva s ograničenom 
odgovornošću 
14. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine 
15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće djelatnika „Dječjeg vrtića“ CVIT 
16. Prijedlog Plana upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „CVIT“ Sveti Filip i 
Jakov za pedagošku 2022/2023. godinu 
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Nakon što je Predsjednik Općinskog vijeća predložio dnevni red, upitao je ima li na isti primjedbi ili dopuna, te 
je nakon što nitko nije imao niti primjedbi niti dopuna, predložio sljedeću dopunsku točku, za koju je radni 
materijal dostavljen na samoj sjednici: 
 
17. Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov 
 
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 3. 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 treće 
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 2021. GODINE 
Po ovoj točki dnevnoga reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić i naveo kako je prihod u 
razdoblju od srpnja do prosinca 2021. godine iznosio oko 21 milijun kuna, a rashod oko 19 milijuna kuna, sve 
kako se može iščitati iz izvješća dostavljenog vijećnicima. Iz navedenog proizlazi da se radi o plusu od 2 
milijuna kuna, međutim zbog obaveza koje čekaju Općinu u daljnjem razdoblju, ovaj plus nije dovoljan, zbog 
čega se mora još više raditi. Bitno je za istaknuti kako Općina nije u nekom većem sudskom sporu  budući su svi 
veći sporovi, zahvaljujući Vijeću, riješeni izvansudskim ili sudskim nagodbama. Što se tiče broja zaposlenih, 
unutar Općine je direktno ili indirektno pod plaćom 90 ljudi, počevši od zgrade Uprave, Vlastitog pogona, DVD-
a, vrtića, programa ZAŽELI, kuharica u osnovnoj školi pa sve do sezonaca kojih se zapošljava radi naplate 
parkinga. Nadalje, iz izvješća Vlastitog pogona se vidi da se na terenu dosta radi. Izdvojio je čišćenje šume u 
Svetom Filipu i Jakovu u površini od 3,5 hektara iznad tzv. „Banovih bora“ za formiranje buduće park – šume, 
zatim sanaciju deponija, čišćenje zgrade Zagrebačkog holdinga kako bi istu kupili radi pružanja smještaja 
putem trgovačkog društva Rogovo d.o.o. Spomenuo je i Kulu na Vr' sela koja je otkupljena i započelo se sa 
saniranjem. Što se tiče Turnja, naveo je čišćenje privatnih terena uz naplatu, zatim u Svetom Petru, čišćenje 
terena i proširenje ulice i javnu rasvjetu na istoj. U Sikovu je napravljeno 6 priključaka za vodu, rekonstrukcija 
malonogometnog igrališta, gradnja zvonika uz crkvu, brušenje i lakiranje klupa te postavljanje tapeta u crkvi. U 
Raštanima Donjim je napravljeno 8 priključaka za vodu, a u Raštanima Gornjim je uređeno i rekonstruirano 
malonogometno igralište kod Osnovne škole iako je isto pod ingerencijom Osnovne škole Biograd na Moru, kao 
i vanjsko dječje igralište, a u cijelosti je izgrađen i opremljen dječji vrtić. U Viterincima je postavljeno 9 
rasvjetnih tijela i to na granici sa Općinom Sukošan. Isto je odrađeno bez koncesionara odnosno Marex 
Elektrostroja d.o.o. što je velika ušteda. Nadalje, što se tiče izgradnje komunalne infrastrukture, radi se na 
proširenju groblja u Turnju, kao i izgradnje lovačkog doma u Turnju, završavaju se radovi na POS stanovima u 
Svetom Filipu i Jakovu. Od prostorno planske dokumentacije najvažnije je donošenje UPU Rabatin 2 kao 
preduvjet za izgradnju Doma za starije i nemoćne Zadar, nove zgrade dječjeg vrtića, zgrade DVD-a . Što se tiče 
prihoda spominje katastarsku izmjeru u iznosu od 277.000,00 kuna, te naglašava kao bez obzira na zastoj u 
postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Turanj, Općina plaća sve obveze prema Općinskom sudu i DGU, 
počevši od smještaja, prehrane djelatnika, dnevnica itd. Općina sufinancira područje zdravstva, dječjih vrtića, 
škola, stipendija, socijalne skrbi itd. Od razvoja društvenih djelatnosti navodi izgradnju dječjeg vrtića Cvitić u 
Turnju gdje je Republika Hrvatska putem Agencije za plaćanja dužna za isplatu oko 4 milijuna kuna sredstava. 
Što se tiče anglomeracije Sukošan i razvoja širokopojasnog interneta naglašava da je u bijelom području 
planirano 2920 kućanstava, a taj broj je i u sivom području. Što znači oko 6 tisuća kućanstava. Za usporedbu sa 
zbrinjavanjem otpada, imamo 3173 spremnika za reciklabilni otpad, što znači da određeni broj ljudi ne plaća 
odvoz otpada i time čini štetu svima ostalima. Naposljetku navodi i projekt ZAŽELI koji je završio u prosincu, a 
sa radom započinje Udruga Centar za pomoć u kući koju će financirati Općina od 01. travnja 2022. godine. 
 
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 Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – 
prosinac 2021. godine. 
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AD/4 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2021. 
GODINU 
Po ovoj točki dnevnoga reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić i naveo kako se radi o 
akcijskom planu zbrinjavanja otpada sve kako bi smanjili penalizaciju od strane Fonda za zaštitu okoliša za 
poticajnu naknadu. Napominje kako u ovom izvješću postoje greške koje će se ispraviti prije objave i slanja 
istog. Što se tiče zacrtanih ciljeva u razdoblju od 2015. godine do 2022. godine, Općina ne raspolaže točnim 
podacima jesu li isti ispunjeni u cijelosti ili djelomično ili jesu li uopće ispunjeni, kao što je npr. cilj da se 
reciklabilni otpad izdvoji u postotku od 60%, međutim za neke se zna da su ispunjeni, a to je izgradnja 
reciklažnog dvorišta. Smatra da je najveći problem broj spremnika koji iznos 2500 komada što je puno manji  
broj od broja kućanstava  te smatra da bi trebalo izvršiti provjeru tih podataka sa Čistoćom Zadar d.o.o. Navodi 
kako je prema dostupnim podacima u 2021. godini prikupljeno 1.933,05 tona miješanog komunalnog otpada 
odnosno 97,87 % ,a reciklabilnog 42,03 tone odnosno oko 2% . U cijeloj godini je ispisano 6 kazni, što nije 
dovoljno. Općina je uklonila 290 m3 otpada sa divljih odlagališta. Što se tiče podjele spremnika za reciklabilni 
otpad, rok je do 03. travnja 2021. godine, u protivnom se plaćaju penali. Treba se spremiti razdoblje 2023-2030 
i učiti na greškama iz prijašnjih razdoblja.  
 
Općinski vijećnik Marin Colić: Imamo akcijski plan kojeg se trebamo držati. Moramo samo u svom okruženju 
iskomunicirati sa žiteljima da odvajaju otpad. Moramo vršiti edukaciju na svim razinama, počevši od vrtića do 
škola i domaćinstava. Moramo ljude informirati putem letaka i plakata kako bi razdvajali otpad pa čak i 
zaposliti ljude na edukaciji. 
 
Općinska vijećnica Ingrid Klarica: Puno ljudi nije educirano pa smatraju da se svako podizanje kante 
naplaćuje. Ne znaju da se reciklabilni otpad ne naplaćuje, pa čak i skrivaju kante kako im se ne bi slučajno 
naplatile dvije kante. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Igor Pedisić: Predlažem da se letci o odvajanu otpada stavljaju u poštanske 
sandučiće kako bi se ljudi informirali. 
 
Općinska vijećnica Josipa Mrkić:  U Sikovu postoji drugi veliki problem, a to je da poneki ljudi uopće nemaju 
kantu nego pale komunalni otpad oko kuća što je neprihvatljivo.  
 
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 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu. 
 
AD/5 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. 
GODINU 
Po ovoj točki dnevnoga reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić i naveo kako će uz 
dopuštenje Predsjednika Vijeća spojiti izvješća o programu održavanja i o programu građenja komunalne 
infrastrukture, dok će se glasati odvojeno za svaku pojedinu točku. 
 
Navodi kako je za održavanje plaža utrošeno 1.378.000,00 kuna, od čega na nasipavanje plaže Iza Banja u 
Svetom Filipu i Jakovu 600.000,00 kuna i tuševe 178.000 kuna, a na preostale plaže 600.000,00 kuna. Zatim na 
održavanje cesta u Turnju i Svetom Filipu i Jakovu 1.282.000,00 kuna, sanaciju deponija 220.000,00 kuna, 
poljske puteve 1.620.000,00 kuna od čega 420.000 kuna za održavanje i 1.200.000 kuna na probijanje novih 
puteva. Za građenje groblja u Turnju i Svetom Petru je utrošeno 880.000,00 kuna, a još se moraju izgraditi tri 
centralna križa i to na mjesnim grobljima u Turnju, Svetom Petru i Sikovu. Za projektnu dokumentaciju su 
planirana određena financijska sredstva ali ista nisu realizirana te će se realizirati u ovoj godini. Sveukupno je 
utrošeno oko 10 milijuna kuna na održavanje i građenje komunalne infrastrukture.  
 
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 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu. 
 
AD/6 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 
Kako je sve pojašnjeno u prijašnjoj točki, prešlo se odmah na vijećanje i glasovanje pa 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 Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 
godinu. 
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AD/7   PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI 
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić i rekao da kako je Općina zaprimila pismo namjere 
od strane stanovnika Svetog Filipa i Jakova koji su istome naveli da je tijekom obnove zemljišne knjige dio 
njihovog dvorišta postao dio nerazvrstane ceste. Isti su ishodili parcelacijski elaborat i proveli ga u zemljišnoj 
knjizi i na taj način izdvojili dio nekretnine koji je njihovo dvorište. Ujedno su predali svu dokumentaciju iz koje 
proizlazi da su njihovi pravni prednici ranije bili upisani kao vlasnici nekretnine prije obnove zemljišne knjige 
pa bi bilo shodno ukinuti status javnog dobra kako bi se moglo raspolagati tim dijelom nekretnine. 
 
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/8  PRIJEDLOG PLANA OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH 
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD  INTERESA ZA OPĆINU SVETI FILIP I JAKOV ZA 2022. GODINU 
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas i naveo kako je temeljem Programa aktivnosti 
Vlade RH, Općina u obvezi donijeti Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara. Glavni 
akteri i izvršitelji je DVD Općine Sveti Filip i Jakov te općinski načelnik. Isti su u obvezi koordinirati rad DVD-a i 
Hrvatske vatrogasne zajednice te sastavljati redovita izvješća u propisanim rokovima, a sve sukladno Zakonu o 
šumama, Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Zakonu o komunalnom gospodarstvu.  
 
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 Plana operativne provedbe Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu 
 
AD/9  PRIJEDLOG PLANA KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA ŽURNU IZRADU 
PROSJEKA I PROBIJANJE PROTUPOŽARNIH   PUTOVA 
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas i naveo kako u odnosu na prošlu godinu nema 
promjena u pogledu mehanizacije kojom se koristi Vlastiti pogon Općine 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 Plana korištenja teške građevinske 
mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih   putova. 
 
AD/10 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 obrazloženje je dao Darko Mikas i naveo kako su se u suradnji sa Šumarijom Biograd na Moru 
ažurirali podaci i uskladili sa stanjem na terenu  pa je promjena u broju interventnih grupa kojih je sada jedna. 
 
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 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. 
 
AD11/ ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 
2021. GODINU 
Po ovoj točki obrazloženje je dao Darko Mikas i rekao kako je Stožer Civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov 
podnio izvješće o radu civilne zaštite za prošlu godinu. Naveo je kako je u 2021. godini izvršen nadzor od strane 
inspekcije civilne zaštite koja je dala pozitivno mišljenje na rad i akte civilne zaštite sa ponekim preporukama 
koje su usvojene i donesene. Svi podaci su ažurirani. Što se tiče izvješća DVD-a, bilo je 43 intervencije i 401 
cisterna vode  je isporučena kućanstvima.  
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Nadamo se da ćemo dobiti još jednu cisternu na korištenje od strane RH. 
 
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 Analizu stanja sustava civilne zaštite na 
području Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu 
 
AD/12 PRIJEDLOG OPERATIVNOG PLANA EVAKUACIJE I ZBRINJAVANJA TURISTA ZA SEZONU 2022. 
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Po ovoj točki obrazloženje je dao Darko Mikas i  naveo kako je došlo do promjena u apartmanskom naselju 
„Croatia“ pa predlaže da se iz kapaciteta za smještaj izbaci apartmansko naselje „Croatia“, a da se ostali ostave. 
 
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 Operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja 
turista za sezonu 2022. 
 
AD/13 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva KOTAR NET, društva s 
ograničenom odgovornošću 
Po ovoj točki obrazloženje je dao konzultant na projektu razvoja širokopojasnog interneta Tomislav Majnarić i 
rekao kako je projekt razvoja širokopojasnog interneta u provedbi već oko dvije godine. Izabran je i izvođač 
radova sa sistemom „ključ u ruke“ koji podrazumijeva projektiranje i izvođenje radova na svjetlovodnoj mreži. 
U toj fazi je nužno osnivanje trgovačkog društva jer jedino trgovačko društvo može biti nositelj prava na 
infrastrukturi. Infrastruktura može ići nadzemno ili podzemno, o čemu se sklapa ugovor sa HEP ODS-om ako je 
infrastruktura nadzemna odnosno preko stupova, ili sa Hrvatskim telekomom ako je infrastruktura podzemna 
odnosno unutar postojećih kanala. Ugovore može sklopiti samo trgovačko društvo, a ne i jedinica lokalne 
samouprave. Odluka o osnivanju trgovačkog društva je donesena u rujnu prošle godine, no u istoj su bili 
pogrešno određeni udjeli u nominalnim iznosima, budući da isti prema Zakonu o trgovačkim društvima  ne 
mogu biti izraženi u decimalnim brojevima već u nominalnim iznosima od 200 kuna, računajući prema broju 
kućanstava u bijeloj zoni. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Što se tiče samih postotaka, smatram da nije problem u nekoliko 
postotaka i povećanom udjelu pojedinih općina. Upitno je po meni, zašto se ovo pitanje nije postavilo ranije jer 
su rokovi kratki. Ne znam kako će se ponašati Hrvatski telekom i HEP ODS sa postavljanjem komunalne 
infrastrukture. Niti znamo kakva je dinamika rada izvođača radova.  
 
Tomislav Majnarić: Što se tiče postavljanja kabela, to nisu veliku projekti koji se mogu odraditi vrlo brzo. Što 
se tiče vaše Općine radi se od oko 50 km mreže. Što se tiče projektanta, oni se drže rokova no opet čekaju 
osnivanje trgovačkog društva jer će to društvo sklapati ugovore. Najkompleksnije će biti dovesti infrastrukturu 
do otoka Babca  jer će za taj pothvat trebati ishoditi lokacijsku dozvolu. Sa Hrvatskim telekomom i HEP ODS-om 
ne bi trebalo biti problema jer su isti pod regulativom HAKOM-a. Što se tiče penalizacije, iste skoro pa i nema. 
Koliko se metara mreže izgradi, toliko se dobije bespovratnih sredstava.  
 
Općinski vijećnik Marin Colić: Mene zanima tko je utvrdio broj korisnika u bijeloj i sivoj zoni? 
 
Tomislav Majnarić: Mi smo odredili prilikom pripreme projekta na način da na jedno kućanstvo ide jedno 
vlakno svjetlovodne mreže. Podatke o broju kućanstava smo dobili od Državne geodetske uprave odnosno 
katastra, dijelom od vaše baze podataka i podataka MUP-a. Ujedno smo obavili i vizualno snimanje na terenu. 
Broj je u praksi nešto veći jer su korisnici i vlasnici stambenih jedinica u zgradama, stalni stanovnici i vlasnici 
kuća za odmor. Bijela zona je ona koja ima pristup brzini manjoj od 30 mbps, a siva zona je ona koja ima pristup 
brzini iznad toga, stoga ona nije prihvatljiva prema projektu iz 2019. godine. Izvođač ima obvezu proći kroz 
glavnu trasu voda, a korisnici daju suglasnost na priključak . Izvođač je dužan spojiti korisnike ako su dali 
suglasnost na priključenje.  
 
Općinski vijećnik Marin Colić:  Mi bi trebali znati ciljana područja odnosno koja su to prihvatljiva područja 
gdje bi trebalo konkurirati.  
 
Tomislav Majnarić: Za sada je oko 10% korisnika dalo suglasnost na priključenje. Što je više korisnika to je 
više prihoda za trgovačko društvo. Održavanje mreže nije skupo i rješava se na način kao što se rješava 
održavanje kabela. KOTAR NET d.o.o. će biti operater tih kabela ali će se kasnije sklopiti ugovori sa ostalim 
operaterima. KOTAR NET-u će ostati čisti prihod od 60 kuna po kućanstvu mjesečno. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Najveće pitanje je financiranje. Smatram kako projekt neće proći bez 
kreditiranja. Ugovor o financiranju je potpisao samo načelnik Općine Sukošan, a iz Ministarstva financija su me 
uputili  da su trebale potpisati sve četiri Općine. Pitanje je hoće li Općina Sukošan moći dignuti kredit na 50 
milijuna kuna. Međutim, prema nekim saznanjima iz Ministarstva financija, postoji mogućnost da će sve četiri 
Općine moći podignuti kredit  na način da svaka snosi svoj teret. Naš udio bi bio 19 milijuna kuna.  
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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 izmjeni Odluke o 
osnivanju trgovačkog društva KOTAR NET, društva s ograničenom odgovornošću. 
 
AD/14 PRIJEDLOG ODLUKE O KUPNJI NEKRETNINE 
Po ovoj točki obrazloženje je dao Jure Jelenić i naveo kako se radi o nekretnini ispod čestice na kojoj se nalazi 
Dječji vrtić Cvitak u Raštanima Gornjim i koja je po položaju idealna za širenje vrtića. U vlasništvu je Republike 
Hrvatske, a u posjedu fizičkih osoba koje su stavile prigovor u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. 
Raštane. Kada se riješi pitanje vlasništva, kupit će se nekretnina. 
 
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 kupnji nekretnine. 
 
AD 15/ PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 
DJELATNIKA „DJEČJEG VRTIĆA“ CVIT 
 Po ovoj točki obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako se radi o usklađenju sa uredbom Vlade 
RH o minimalnim plaćama u RH. Na ovaj način se podiže koeficijent za radno mjesto spremačice u dječjem 
vrtiću te se izjednačava sa spremačicama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.  
 
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 djelatnika „Dječjeg vrtića“ CVIT. 
 
AD/16 PRIJEDLOG PLANA UPISA DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 
DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“ SVETI FILIP I JAKOV ZA PEDAGOŠKU 2022/2023. GODINU 
Po ovoj točki obrazloženje je dala ravnateljica Mirjana Zalović i navela kako se radi o planu upisa u dječji vrtić u 
pedagoškoj 2022/2023 godini. Planirani su upisi u tro vrtićka objekta, a trebali bi imati devet odgojnih 
programa. Provodi se cjelodnevni i poludnevni program, program predškolskog odgoja i program ranog 
integriranog učenja engleskog jezika. Upisi će se provoditi u svibnju. Prednost pri upisu je propisana Zakonom 
o predškolskom odgoju i obrazovanju. Ima i naknadnih prijava za upis ali nema liste čekanja. Odluku o upisu 
donosi Povjerenstvo. 
 
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 Plana upisa djece u programe predškolskog 
odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „CVIT“ Sveti Filip i Jakov za pedagošku 2022/2023. godinu 
 
AD/17 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 obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako se radi o usklađenju sa uredbom Vlade 
RH o minimalnim plaćama u RH. Na ovaj način se podiže koeficijent za radno mjesto namještenika telefonista  u 
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine. 
 
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. 
 
 
S ovim je dnevni red završen. 
    
Završeno u 21.20 sati. 
Zapisničar:                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Katarina Ralić. mag.iur.                         Igor Pedisić 
          
            
 

 


