REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPA IJA ZADARSKA
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/13-011 \'52.
Urbroj: 2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 1.08.2013.godine

ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 1. kolovoza
2013.godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.
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NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić,
Tomislav Demo, Renata Batur, Ivan Baričić, Vedran Zrilić, Mile Čirjak, Joško Jukić, Ana Marija
Marešić, Vid Pedisić i Igor Pedisić.
ENAZOČ

1:-

Ostali nazočni: načelnik Općine Zoran Pelicarić, zamjenik načelnika Marin Katuša, pravnik
Nikica Matuško i Suzana Prtenjača.
Započeto: u 18,00 sati.
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl.prav.
Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne, zahvalio se na odazivu pozivu za ovu sjednicu te
je zamolio da se utvrdi kvorum i nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je nazočno svih 13
vijećnika.
Predsjednik Vijeća predložio je za ovu sjednicu slijedeći
D NE VNI
RED:
l. Verifikacija Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov
2. Vijećnička pitanja i odgovori
3. Polugodišnje izvješće Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za rzdoblje siječanj -lipanj
2013 .godine
4. Imenovanje Povjerenstva za Staut, Poslovnik i normativnu djelatnost
5. Statut Općine Sv. Filip i Jakov - pročišćeni tekst
6. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov - pročišćeni tekst
7. Imenovanje Povjerenstva za dodjelu Općinskih priznanja i svečanog obilježavanja Dana
Općine
8. Prijedlg Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine Sv.
Filip i Jakov
9. Prijedlog Izmjene i dopune Plana operativne provedbe aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od posebnog interesa RH u 2013.godini.
Nakon što nitko nije imao primjedbe niti dopune dnevnog reda predsjednik je predložio da se
točkla 5. i 6. skinu s dnevnog reda budući se pročišćeni tekst donosi samo kao "alat za lakše

služenje tekstom" te nema potrebe isto ostaviti na dnevnom redu. Zato točka 7. postaje točka
5., toka 8. postaje točka 6 i točka 9. postaje točka 7.
Zatim je predložio kao dopunske točke:
AD/8 Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
AD/9 Prijedlog Odluke o priključenju na vodne građevine
ADI1 O Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja
Dnevni red s nadopunom jednoglasno je usvojen te se prišlo raspravi po istom.

ADI1 USVAJANJE ZAPISNIKA SA KONSTITUIRAJUĆE
OPĆINSKOG VIJEĆA

I PRVE SJEDNICE

Po ovoj točki dnevnog reda vijećnik Vedran Zrilić je dao primjedbu na Zapisnik te
istakao da pod točkom AD17 nije unesena njegova primjedba koja se odnosila na sastava
Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, jer je on izjavio u diskusiji po toj točki da nije
primjereno da član ovog Vijeća bude netko tko ima dugovanja prema Općini (misli na
jednog člana), a rad u Vijeću je vrlo zahtjevan posao te Vijeće nema legitimitet ukoliko
takva osoba sudjeluju u njegovom radu. Stoga moli da se ovo unese u Zapisnik.
Vijećnica Jovita Pirović je zamolila još jednom da joj se dostavi pročišćeni tekst
Odluke o kornunalnom doprinosu, budući da je isto zatražila već nekoliko puta, ali do
danas joj nije dostavljen.
Nakon kraće diskusije Zapisnik s Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća i
Zapisnik s prve sjednice s ovim primjedbama jednoglasno je usvojen.
AD/2 VIJEĆNIČKA

PITA

JA I ODGOVORI

Za vijećnička pitanja prijavili su se:
l.Vijećnik Mile Čirjak - postavio je pitanje u kojoj je fazi donošenje Prostornog
plana uređenja Općine i drugo pitanje kad se može očekivati izgradnja protupožarnih
i poljskih puteva koji su zapušteni i neodržavani.
Predsjednik Vijeća mu je odgovorio da se dobio traktor od grada Biograda te da se
počelo raditi.
No, vijećnik je rekao da ne misli na asfaltirane puteve, te mu je predsjednik
odgovorio da je za Općinu to do sada radio Mile Mikas, koji je imao saobraćajnu
nesreću te će se imenovati drugi ljudi s mehanizacijom
Načelnik je odgovorio na drugo pitanje u svezi Prostornog plana i rekao da samo
nedostaje suglasnost Hrvatskih voda zbog nekih tehničkih formulacija, ali do 15. 08.
Plan će biti na stolu, a do 20.08. u Zadru gdje je već zakazan sastanak s Zavodom za
prostorno planiranje i to s ravnateljicom i njenim timom. Prostorni plan je inače živo
tijelo i nemamo ga od 2006.godine, a želja nam je kad donesemo Izmjene i dopune
odmah krenuti dalje s istim.
Vijećnik se zahvalio na odgovorima,
te je naglasio da je šteta što putevi nisu
ucrtani, jer je u tijeku katastarska izmjera za k.o. Raštane, pa ljudi neće moći graditi
jer se za iste nema lokacijskih dozvola.
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Načelnik je odgovorio da se intezivno radi na dovođenju suca koji će nakon
provedene katastarke izmjere knjižiti sve nekretnine. Upravo je to u prioritetu
Općine.
Vijećnik Vedran Zrilić je upitao da li su sve institucije dale svoje suglasnosti na
prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana.
Načelnik je odgovorio da su sve suglasnosti uredno stigle, osim Hrvatskih voda zbog
nekih tehničkih termina u tekstualnom dijelu plana (npr. umjesto zbirna jama treba
popraviti sabirnajama).
Vijećnik Vedran Zrilić nadalje Je upitao zašto nije raspisan javni natječaj za
ugostiteljske objekte (kafiće).
Načelnik je odgovorio da je uložena ogromna energija za sve javne površine, te da je
samo ostalo još riješiti isto za ugostitelje. Upravo se radi na tome.
Vedran Zrilić je upitao koje su mjere poduzete protiv svih ilegalnih korisnika javnih
površina jer ljeto će brzo proći, a velika je odgovornost na Općini da to pitanje riješi,
naročito sada kadaje Općina kadrovski pojačana.
Također ga zanima koje su mjere poduzete za naplatu korisnika pomorskog dobra, te
ga zanima tko je pravni zastupnik Općine.
Načelnik je odgovorio da je pitanje pomalo provokativno, ali da je istekao ugovor o
pravnom zastupanju odvjetnici Dajani Bjedov, te da će se naći novi odvjetnici .
Inače predmete su zapisnički od odvjetnice preuzeli pročelnica i pravnik Nikica
Matuško.

Vijećnica Jovita Pirović je postavila pitanje na temelju koje odluke
kriterije su primljeni novi zaposlenici u Općini.

uz koje

Predsjednik Vijeća je odgovorio da se radi o stručnom osposobljavanju mladih ljudi
bez zasnivanja radnog odnosa (inače primaju od Zavoda za zapošljavanje 1.600,00
kn naknadu), a potrebni su Općini i radi projekata EU fondova. U savkom slučaju
obrazovani ljudi nam trebaju.
Jovita Pirović je zamolila da se u tom slučaju vodi računa da to budu i mlade osobe s
područja Općine, te je upitala da li je odluka da stručne službe Općine i subotom
sukladna zakonu.
Predsjednik vijeća je odgovorio da je to odluka općinskog načelnika isključivo u
cilju poboljšanja rada, a s obzirom na tekuću turističku sezonu.
Vedran Zrilić zamolio je da se radi sukladno propisima, a osobno smatra da je rad
subotom nepotreban jer ne radi niti jedna institucija.
Vijećnica Jovita Pirović upitala je , uz dužno poštovanje i cjeneći trud načelnika, do
kada će suradnja s Mjesnim odborom Turanj biti loša, jer je očito da načelnik ima
koordinatora za Turanj, zbog čega se rad Mjesnog odbora Turanj kritizira
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Načelnik je odgovorio da mu nije bila namjera zaobilaziti Mjesni odbor, te da
će poštivati isti.
Vijećnica je inzistirala na imenu i prezimenu koordinatora te je zanima po
kojem kriteriju je isti izabran.
Vijećnik Tomislav Demo je rekao da se stječe dojam da se načelnika kritizira
za rad.
Vijećnik Vedran Zrilić kritički se osvrnuo na ovu primjedbu vijećnika
Tomilsava Đeme koji je uputio na odredbe Statuta glede nadležnosti Mjesnog
odbora.
Vijećnica Jovita Pirović je rekla da ova pitanja upravo i postavlja jer vrlo
dobro poznaje odredbe Statuta, stoga je logično da ukoliko se zaobilazi suradnja s
istima, da se onda ne bi trebalo niti prozivati Mjesni odbor nego da se jasno kaže
imenom i prezimenom tko je taj koordinator.
Načelnik je odgovorio da je već dva puta odrtŽ® sastanak s Mjesnim odborom
~
i da je već rečeno da će se suradnja nastaviti.
l;'J 4OV
(b~~ J
'q
.,) .
Vijećnik '~l'an ?ici:ttć upitaći]
ime 1(1. - .,A-.
,-~eĆnika što je s kulturnim
programom za zao bal na mjesta i r o pitanje što je poduzeto za sređivanje
imovinsko pravnog statusa stare škole u Sv. Filip i Jakovu.

J

f

,'*0, 'ft

-A

Predsjednik vijeća je odgovorio da je stara škola knjižena na Nadbiskupiju,
kao posjednik daje knjižena škola.
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Viejćnik Vedran Zrilić je odgovorio da Crkva nije knjižena 111 te da bi se
trebalo obratiti Županiji da se od nje dobije nešto zauzvrat u odnosu na desetak
milijuna kuna koje Općina kroz kredit otplaćuje za novu školu i dvoranu.
Načelnik je odgovorio da dolaskom na dužnost je u Općini zatečeno samo tri
predmeta koja su u ime Općine predana u postupak legalizacije, te da su se zatim
predali naknadni zahtjevi i to njih sedamnaest. Rok predaje je bio 30. lipnja.
Vijećnik Vedran Zrilić komentirao je ovu napomenu načelnika na način da je
rekao da svaka čast ako se smatra uspjehom odnijeti sedamnaest papira u Ured u
Biograd.
Zamjenik načelnika Marin Katuša je rekao da se ranije dao odgovor da je
zahtjev za nogometno igralište predan, no to nije bilo učinjeno. Također napominje
da vijećnik ne može postaviti više od dva pitanja.
Vijećnica Jovita Pirović je rekla da se pitanja postavljaju sukladno Poslovniku
i moli da se odgovori da li se u Program kulturnog ljeta predvidio i Turanj, a smatra
da nije krivnja na Općini, već na Turističkoj zajednici.
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Načelnik je odgovorio da je već poradio na tome i da će se prebacti 1-2
nastupa bendova u Turanj te da će pomoći i KUD "Sv. Roko":
Vijećnik Marin Colić je zamolio da se smanje tenzije među vijećnicima te da
se povede računa o dostojanstvenosti raspravljanja.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE PRORAČUNA OPĆINE SV. FILIP I
JAKOV ZA RAZDOBLJE SIJEČA J -LIPANJ 2013.GODINE
AD/3

Po ovoj točki obrazloženje je dala Mijovilka Barbaroša, računovodstveni referent te
istakla da se ovdje nema što elaborirati jer su svi podaci u Izvješću.
U diskusiji je vijećnik Joško Jukić konstatiro daje financisjka slika Općine jako
loša. Zamjera na velikom postotku (44,5%) koji se odnosi na plaće i ne zna kako će
se uspostaviti ravnoteža prihoda i rashoda za slijedeće polugodište.
Primjećuje daje naplata od koncesijskih odobrenja jako loša kao i od poreza na
vikendice. Stoga smatra da treba raditi na sanacijskom planu.
Vijećnik Leonardo Mikulić je zamolio predsjednika vijeća da se ova točka ne raširi u
nedogled u raspravi i to stoga što je pitanje financija vrlo kompleksno. Budući da se
radi o materiji kojaje regulirana Zakonom o proračunu može se zasebno raspravljati
o tome na tematskoj sjednici, jer bi nas sada daleko odvela rasprava.
Nakon diskusije Izvješće je dato na glasovanje i isto je prihvaćenosa 12
glasova "ZA" i 1 glasom suzdržan.

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA
STATUT, POSLOVNIK I NORAMTIVNU DJELATNOST

AD/4

ZA

Po ovoj točki predloženo je da se u Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost imenuju:
1. Leonardo Mikulić
2. Vid Pedisić
3. Marin Colić
Ovaj prijedlog dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno.

AD/5 PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVA

JU POVJERENSTVA ZA
DODJELU OPĆINSKIH PRIZ A JA I SVEČANOG OBILJEŽAVANJA
DANA OPĆI E
Po ovoj točki predloženo je da se u Povjerenstvo za dodjelu općinskih
priznanja i svečanog obilježavanja Dana Općine imenuju:
1. Ivaan Eškinj a
2. Joško Jukić
3. Renata Batur
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4. Ivan Baričić
5. Tomislav Demo
Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno.
AD/6 PRIJEDLOG PROGRAMA MJERA POTICANAJA MALOG
GOSPODARSTV A
Po ovoje točki obrazloženje je dao načelnik i istakao da se ovim Programom
želi dati poticaj kako postojećim tako i novim poduzetnicima. Budućnost je na
ulaganju u znanja, obrazovanje i infrastrukturu, a ovim Programom se želi osigurati
poticajne mjere kroz komunalnu naknadu, komunalni doprinos i osiguranje
komunalne infrasturkture.
Nakon kraće diskusije Program je dat na glasovanje i usvojen je jednoglasno.
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ADI7 PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PLANA OPERATIVNE
PROVEDBE AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE
OD POŽARA OD POSEBNOG INTERESA ZA RH
Po ovoj točki obrazloženje je dao predsjednik Vijeća i istakao da se radi o
izmjeni Plana u dijelu koji se odnosi na korištenje teške mehanizacje u slučaju
požara. Do sada je bio angažiran Mile Mikas, ali smo morali pronaći nove ljude i to
su tvrtke "FOSA" i "GOMILICA".
Izmjene i dopune date su na glasovanje i usvojene jednoglasno.
AD/8 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
KOMUNALNOJ NAKNADI
Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik te je predložio da se zbog zaštite
socijalno ugroženog dijela stanovništva omogući plaćanja komunalne naknade
obročno prema kriterijima kako su predloženi.
Ova Odluka data je na glasovanje i usvojena jednoglasno.

AD/9 PRIJEDLOG ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA NOVE VODNE
GRAĐEVINE
Po ovoj točki obrazloženje je dao predsjednik vijeća te je istakao da se radi
odluci koja se treba primjeniti naročito na objekte u Sikovu i Raštanima gdje će se
uskoro pustiti vodovod.
Nakon kraće diskusije Odlukaje stavljena na glasovanje i usvojena
jednoglasno.

AD/lO PRIJEDLOG

ODLUKE O DODJELI
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OPĆINSKIH

PRIZNANJA

"

.

Po ovoj točki nakon kraće diskusije donesena je jednoglasno odluka da se
općinska priznanja dodjele kako slijedi:
1. Zlatni grb - učiteljici Mihoviki Prtenjača iz Turnja
2. Srebrni grb - DVD Sv. Filip i Jakov
3. Brončani grb - Nokoli Deković iz Turnja.
Plakete dodijeliti: 1. Dječji crkveni zbor Župe Sv. Filip i Jakov
2. Klapa "KARMEL" iz Turnja
3. Ivan Katuša iz Raštana Donjih
4. Mate Vitali iz Sv. Filip i Jakova
Ova Odluka je data na glasovanje i ista je usvojena jednoglasno.

S ovim je dnevni red dovršen.

Završeno u 21,00 sati.
Zapisničar:
Darinka Zorić, dipl.iur.
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