REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/13-011 I':}-~
Urbroj: 2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 18. prosinca 2013.godine

ZAPISNIK
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 24. listopada
2013. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić,
Tomislav Demo, Renata Batur, Ivan Baričić, Vedran Zrilić, Mile Čirjak, Joško Jukić, Ana Marija
Matešić, Igor Pedisić.
NENAZOČNI: Vid Pedisić
Ostali nazočni: načelnik Općine Zoran Pelicarić, zamjenik načelnika Marin Katuša, Darinka
Zorić - pročelnik JUO.
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 12
vijećnika.
Predsjednik Vijeća predložio je za ovu sjednicu slijedeći
D
l.
2.
3.
4.

EVNI

RED:

Verifikacija Zapisnika sa druge sjednice Općinskog vijeća
Vijećnička pitanja i odgovori
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnorn doprinosu
Prijedlog Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području
Općine Sv. Filip i Jakov
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli studentskih stipendija
6. a) Prijedlog Odluke o grobljima
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade pri dodjeli grobnih mjesta i godišnje grobne
naknade
7. Davanje suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića "CVIT"
8. a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini cijena usluga Dječjeg vrtića "CVIT"
b) Prijedlog uvođenja integriranog programa ranog učenja engleskog jezika za djecu od 3-7
godina u Dječjem vrtiću "CVIT"
9. Prijedlog Odluke o sufinanciranju avio kompanije Ryanair
10. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za određivanje naziva ulica, trgova i parkova
Il. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

12. Donošenje smjernica za izmjenu i dopunu Društvenog ugovora o usklađenju J.P. Komunalac
Biograd sa Zakonom o trgovačkim društvima

Nakon što nitko nije imao primjedbe niti dopune dnevnog reda predsjednik je predložio da se
uvrsti:
Prijedlog Odluke o izvoru sufinanciranja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih
knjiga
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga
Informacija o vrtiću u Raštanima Gornjim.
Dnevni red s nadopunom jednoglasno je usvojen te se prišlo raspravi po istom.

AD/1 USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE
Po ovoj točki dnevnog reda nakon kratkog
glasovanje i isti je jednoglasno usvojen.

ADI2 VIJEĆNIČKA PITA

OPĆINSKOG VIJEĆA
obrazloženja

Zapisnik je dat na

JA I ODGOVORI

Za vijećnička pitanja prijavili su se:
l.Vijećnik Ivan Baričić - postavio je pitanje u kojoj je fazi donošenje Prostornog
plana uređenja Općine.
Načelnik je odgovorio da je na prošloj sjednici rekao da se aktivno radi na proceduri
donošenja Plana. Od tada je on osobno odnio Plan u Zagreb i sada se čeka suglasnost
Ministarstva. Cijeli tim je puno doprinio ovoj problematici i blizu smo kraja.
Vijećnik Vedran Zrilić je upitao da li su dobivene sve suglasnosti na Plan, odnosno
da li je Zavod dao pozitivno mišljenje.
Načelnik je odgovorio da su sve suglasnosti pribavljene i da se samo čeka suglasnost
Ministarstva.
Vijećnik Ivan Baričić upitao je da li se poduzima nešto na ulici "kod kovača" koja
nije asfaltirana i puna je zemlje nakon kiša.
Predsjednik vijeća je odgovorio da mu je poznata ta situacija. Komunalni redar je
napravio foto zapis i zatražena je ponuda od "Golema" za asfaltiranje, ali trenutno
zbog financijskih razloga nije moguće to uzeti u prioritet zbog nekih drugih ulica.
No, povesti će se računa o tome i zasigurno riješiti.
Vijećnik Mile Čirjak upitao je da li se nešto može poduzeti za ubrzanje dovršetka
izgradnje vodovoda Tičevo - Raštane Gornje, jer smo jedino mjesto u Ravnim
kotarima koje nema vode.
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Načelnik je odgovorio da je mnogo razgovora imao u Hrvatskim vodama na ovu
temu u Zagrebu. Trebaju raspisati novi natječaj, a Općina može samo požurivati
postupak budući daje riječ o državnom projektu kojegje nostielj Vodovod Zadar.
Vijećnik Mile Čirjak upitao je što će ljudima odgovoriti na pitanje kada će dobiti
pitku vodu.
Načelnik je odgovorio da je odgovoran Vodovod Zadar i Hrvatske vode i to Ivan
Kolovrat i Miljana Brkić kod kojih je bio više puta, a oni su objasnili da je u toj 5.
fazi Istočnog kraka Zemunik izvođač radova odustao, pa Hrvatske vode zajedno s
Vodovodom Zadar pokušavaju naći rješenje, ana nama je da zajedno s Komunalcem
pratimo situaciju i požurujemo je.
Vijećnik Mile Čirjak nadalje je upitao da li se točno zna koliko je koja udruga,
kako športska tako i kulturna dobila novaca iz proračuna Općine. Naime, postoje
svakakve priče, pa molim u pisanom obliku dostaviti točno podatke isplata od 2009.
do 2012.godine i to da se dostavi svakom vijećniku. Molim i obrazloženje ukoliko je
neka udruga dobila više novca, zbog kojih aktivnosti.
Vijećnik Vedran Zrilić je zamolio da mu se odgovori da li su plaćene naknade za
vijećnike.
Načelnik je odgovorio da je htio namjerno isplatu prolongirati zbog toga što želi
svima ili nikome isplatiti.
Vijećnica Jovita Pirović je zamolila da se to požuri s obzirom da je zakonski rok 6
mjeseci kada oni trebaju zatvoriti svoje račune.
Vijećnik Vedran Zrilić postavio je drugo pitanje i to da li je u Općini osnovano
gospodarsko vijeće.
Načelnikje odgovorio daje Gospodarsko vijeće imenovano u sastavu: Ivan Eškinja,
Marin Colić, Vid Pedisić, Joško Jukić i Marin Katuša.
Vijećnica Jovita Pirović je upitala da li se planira sagraditi ogradni zid na igralištu
u Podvršju.
Načelnik je odgovorio da je bio u Podvršju i da smatra da nema opasnosti, jer je
igralište uvučeno u odnosu na cestu, a predsjednik vijeća je dopunio da će se
razgovarati s Mjesnim odborom, izaći na teren i vidjeti što se može napraviti.
Zatim je upitala da li su stigli novci za ogrijev socijalno ugroženim domaćinstvima.
Načelnik je odgovorio da su stigli i da se već počela vršiti isplata.
Treće pitanje koje je vijećnica postavila je da li se može osigurati prostor klubu
vijećnika HSP-AS
Načelnik je odgovorio da klub vijećnika može koristiti prostoriju općinske vijećnice.

AD/3 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJE
KOMUNALNOM DOPRINOSU

I I DOPUNI ODLUKE O

Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik i objasnio da zbog situacije koja se
dogodila prethodne godine a odnosi se samo na naplaćenih 200.00,00 kn
komunalnog doprinosa očito treba stimulirati gradnju i to kroz ovu izmjenu koja se
odnosi na to da i novi investitori, dakle ne samo kod legalizacije, mogu imati popust
od 25% kada uplate odmah u cjelosti komunalni doprinos.
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Nakon kraće diskusije ova odluka je stavljena na glasovanje i ista je usvojena
jednoglasno.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU KATASTARSKE
IZMJERE I OBNOVE ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA PODRUČJU OPĆINE
SV. FILIP I JAKOV
AD/4

Po ovoj točki obrazloženje je dala pročelnica i istakla da se radi o izmjeni
dosadašnje odluke na način da se uvedu Rješenja o sufinanciranju umjesto Ugovora,
kako bi se lakše provodio ovršni postupak protiv onih koji dobrovoljno ne plate.
Nakon kraće diskusije u kojoj je zaključeno da se ispravi datum na 31.11. i u
čl. 1. bez k.o. Filipjakov prijedlog Odluke dat je na glasovanje i isti je jednoglasno
usvojen.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DODJELI
STUDENTSKIH KREDITA

AD/5

Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik i istakao da je dosadašnji prosjek
ocjena od 3,5 previsok kao prag do kojeg se studenti mogu prijaviti za dodjelu
stipendije, pa smatra daje i prosjek 3,00 je sasvim solidan za ostvarenje iste.
Ubuduće svakako treba poraditi i na tome da se najbolji studenti nagrade, ali i s
ovom izmjenom je ostvaren poamk.
Vijećnica Jovita Pirović je istakla daje za pozdraviti ovu inicijativu, ali zanima je da
li se pri dodjeli stipendija vodi računa o tome da se stipendija daje studentima koji
pohašaju sveučilišta a ne veleučilišta, a najbolje svakako treba nagraditi. Također je
mišljenja da se treba izvršiti klasifikacija po težini studija, jer nije svejedno da li se
studira neki teži ili lakši fakultet
Načelnik se složio i rekao da ovo nije konačno rješenje te da će se ubuduće detaljnje
razraditi ovo pitanje.
Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno.
AD/6 A) PRIJEDLOG ODLUKE O GROBLJIMA

a) Po ovoj točki obrazloženje je dala pročelnica i istakla da se ovom odlukom
reguliraju sva pitanja vezana za dodjelu grobnih mjesta, uređenju groblja i uvjetima
prilikom dodjele istih, te da je ova odluka osnov za donošenje odluke o visini i
načinu plaćanja naknade za dodjelu grobnih mjesta te utvrđivanju visine godišnje
grobne naknade, koja se treba početi naplaćivati.
Nakon kraće diskusije Odlukaje data na glasovanje i usvojena je
jednoglasno.
B) PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRDIVANJU VISINE NAKNADE
PRI DODJELI GROBNIH MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE
Po ovoj točki obrazloženje je do načelnik i rekao daje izabran izvođač
radova izgradnje grobnica na novom groblju u Turnju, te da cijene koje se predlažu
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u visini od 23.500.00 kn za veliku grobnicu i 16.500,00 Kn za malu grobnicu neće
biti dostatne za pokriće svih troškova. Prije sjednice održanje sastanak s Mjesnim
odborom Turanj na kojem se članovi vijeća MO nisu složili s ovako predloženim
cijenama te traže i omogućavanje naplate istih uratama.
No, to bi zasigurno dovelo Općinu u nezavidnu situaciju, s obzirom da postoji
potreba i izgradnje groblja u drugim naseljima, a radi se o tome da Općina ne može
financirati nešto što po prirodi stvari ljudi trebaju sebi osigurati.
Vijećnica Jovita Pirović je rekla da je u pisanom obliku Mjesni odbor dao svoj stav
o ovom pitanju i daje u njemu jasno rečeno daje cijena visoka, budući da uključuje
i igradnju centralnog križa i odra, kojega će ravnomjerno koristiti i ljudi koji već
posjeduju grobnice, pa nije pošteno da se to ukalkulira u cijenu grobnica ljudi koji
ne posjeduju iste. Zato Mjesni odbor misli da bi bilo pravičnije rasporediti taj dio
investicije na sve mještane. Imati grobnicu nije luksuz nego nužnost pa se može
tolerirati i obročna otplata s obzirom na krizu koju svi osjećaju.
Načelnik je rekao da je već uputio dopis Mjesnom odboru da preuzme sve poslove
oko izgradnje groblja. Njemu je želja samo da se groblje sagradi a ako Mjesni odbor
želi komplicirati to je najlakše. Prethodnici i sadašnji tim se uistinu namučio da
započnu radovi, a sada se kritizira taj napredak. Osim toga rekao je da je održao
razgovor s 50-oricom ljudi koji su odmah zainteresirani za kupnju grobnica i nitko
nije negodovao.
Vijećnik Vedran Zrilić je rekao da oporba nema namjeru stvarati probleme, već
samo ukazati na problem da ljudi jednostavno nemaju novca za platiti, a cijena se
može smanjiti na način da se izbaci iz kalkulacije izgradnja mrtvačnice, koja može
doći na red u nekim boljim vremenima, zato on osobno neće ovu odluku podržati jer
traži i nižu cijenu i mogućnost obročne otplate. Jovita Pirović naglašava da Mjesni
odbor nije protiv izgradnje grobnica. Samo traži realnu cijenu koja ne uključuje
troškove zemlje, mrtvačnice i križa, već da se ugovorena cijena izvođača radova i
troškovi nadzora podijele s brojem grobnica i to bi onda bila realna cijena grobnica.
Načelnik je odgovorio da ono što je kvalitetno to i košta. I on osobno bi bio sretan
da su cijene manje, ali matematika jednostavno sada ovako stoji.
Vijećnik Igor Pedisić je rekao da je Općina financirala izgradnju i mrtvačnice u
Raštanima Gornjim, te da Jovita Pirović govori u ime Mjesnog odbora.
Vijećnik Marin Colić je rekao da je pozicija načelnika vrlo nezavidna, jer se i ovaj
problem može gledati iz različitih kuteva. Svi znamo da su vrlo teška vremena, ali
Ugovor se treba ispoštovati. Znači možemo i mukte raditi groblje, ali odluku treba
donositi na razini Općine a ne pojedinog mjesta. Do sada su se odluke donosile
jednoglasno i stoga i sada poziva vijećnike na odgovornost svih jer načelniku nije
lako, a odluka je na njemu.
Vijećnik Vedran Zrilić je zamolio načelnika da se odluka preispita još jednom i
donese na idućoj sjednici.
Načelnik je rekao da bi htio motivirati svih i moli za jedinstvenu odluku, jer ako
nema zajedništva onda neće biti pozitivne energije i neće biti niti projekta.
Nakon diskusije zaključeno je da se ova točka odgodi, do tada da se ispita
mogućnost kreditiranja ljudi za kupnju grobnica.

Što se tiče grobne naknade načelnikje predložio da ista iznosi:
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o za male grobnice 40,00 kn godišnje
o za velike grobnice 60,00 kn godišnje
Ova odluka je prihvaćena jednoglasno.

AD17 DA VANJE SUGLASNOSTI

NA STATUT DJEČJEG VRTIĆA CVIT

Po ovoj točki obrazloženje je dala ravnateljica Dječjeg vrtića "CVIT" gđa.
Mirjana Zalović i istakla da se radi o promjenama Statuta temeljem Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. Dakle, trebalo
je uskladiti odredbe Statuta s zakonskim odredbama.
Odluka o davanju suglasnosti data je na glasovanje i usvojena jednoglasno.

AD/8 A)PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI
CIJENA USLUG DJEČJEG VRTIĆA CVIT
Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik i istakno potrebu da se promjene
cijene usluga u dječjem vrtiću na način da sudjelovanje roditelja u mjesečnoj cijeni
programa budu:
- za primarni desetosatni program
550,00 kn
- za primarni četiriiposatni program 350,00 kn
- za kratki dvoiposatni program
120,00 kn,
S tim da roditelji koji nemaju prebivalište na području Općine Sv. Filip i Jakov
nemaju pravo na subvenciju troškova već plaćaju iznos od 700,00 kn za desetosatni
program, a za četiriposatni program 500,00 kn.
Nakon kraće diskusije ovaje odluka data na glasovanje i istaje jednoglasno
usvojena.
B) PRIJEDLOG UVOĐENJA INTEGRIRANOG PROGRAMA
RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU U DJEČJEM VRTIĆU
Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik te predložio uvođenje engleskog
jezika u Dječji vrtić za djecu od 3-7 godine.
Prijedlog je jednoglasno usvojen te je zadužena ravnateljica vrtića da
poduzme sve aktivnosti u svezi s istim.

AD/9 PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU
RYANAIR

AVIOKOMPANIJE

Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik te je predložio da se Avio
kompanija Ryanar sufinancira u iznosu od 15.000,00 kn godišnje.
Nakon kraće diskusije prijedlog je jednoglasno usvojen.
AD/lO PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA
ODREĐlV ANJE NAZIVA ULICA, PARKOVA I TRGOVA
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ZA

Po ovoj točki prijedlog za imenovanje Povjerenstva za određivanje naziva
ulica, trgova i gradovaje dala predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja i to
kako slijedi:
1. Ivan Eškinja
2. Joško Jukić
3. Roko Serdarević
4. Ana Marija Matešić
5. Leonardo Mikulić
6. Marin Colić
7. Vid Pedisić
Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i ista je usvojena jednoglasno.
AD/11 PRIJEDLOG

KOMUNALNOJ

ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
NAKNADI

Po ovoj točki obrazloženje je dala pročelnica i istakla da se radi o izmjeni
Odluke kojom se utvrđuje razrez komunalne naknade za hotele, apartmanska naselja
i auto kampove u visini od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine
ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i auto kampovima.
Ova Odlukaje data na glasovanje i istaje usvojena jednoglasno.
AD/12 SMJERNICE ZA IZMJENU I DOPUNU DRUŠTVENOG

UGOVORA
O USKLAĐENJU J.P. KOMUNALAC BIOGRAD NA MORU SA ZAKONOM
O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik te je nakon kraće diskusije
donesen jednoglasno zaključak kojim se prihvaćaju smjernice za Izmjene i dopune
Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima, koje je
donijela Skupština Društva na sjednici održanoj dana 4. listopada 2013. godine.
ASDI13 ODLUKA O IZVORU SUFINANCIRANJA

NOVE KATASTARSKE

IZMJERE I OBNOVE ZEMLJiŠNIH KNJIGA
Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik te je donesen zaključak kojim se
određuje da će se katastarska izmjera i obnova zemljišnih knjiga sufinancirati iz
sredstava općinskog proračuna.
Zaključak je jednoglasno usvojen.

S ovim je dnevni red dovršen.

Završeno u 21,00 sa '.
Zapisničar:
Darinka Zorić, di l.iur.
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