REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
Kla a: 021-05/13-011
Urbroj: 2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 30. listopada 2013.godine

Af~

ZAPISNIK
sa 4. (prve) izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane
dana 30. listopada 2013. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.
NAZOČNI

VIJEĆNICI:

Tomislav Demo. Renata
Matešić . Vid Pedisić.

E AZOČ

Ivan Eškinja, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić,
Batur, Ivan Baričić. Vedran Zrilić, Mile Čiljak. Joško Jukić, Ana Marija

1:-

Ostali nazočni: načelnik Općine Zoran Pelicarić, zamjenik načelnika Marin Katuša, Darinka
Zorić - pročelnik JUO i lure Jelenić - viši savjetnik za prostorno uređenje i planiranje.
Započeto: u 18,00 sati.
Zapisnik vodi: Darinka Zorić. dipl.prav.
Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne, zahvalio se na odazivu pozivu za ovu izvanrednu
sjednicu te je zamolio da se utvrdi kvorum i nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je nazočno
svih 13 vij ećnika.
Predsjednik

Vijeća predložio

je za ovu sjednicu slijedeći

DNE

V

I

RED:

1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog
plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov.
Nakon što nitko nije imao primjedbe niti dopune dnevnog reda predsjednik je dnevni red
stavio na glasovanje i isti je usvojen jednogla no te se prošlo raspravi po istom.

AD/1 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI ODLUKE O IZMJE

PROSTORNOG PLA

I I DOPU I
REĐENJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik te je istakao da se po uputama Zavoda za
prostorno uređenje i izrađivača Plana treba uskladiti postojeća Odluka o izradi Odluke o
izmjenama
i dopuna prostornog plana , što je predmet današnjeg dnevnog reda. a
prvenstveno zbog usklađivanja
s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji koji se u
međuvremenu mijenjao i zbog usklađivanja s Županijskim prostornim planom.

a upit vijećnika Mile Čirjaka da li je ova procedura zakonita, s obzirom da nije bilo
javnog uvida u izmjenjeni plan. Jure Jelenić je odgovorio da se ne radi o izmjeni plana
već o potrebi izmjene i dopune Odluke o izradi Plana zbog usklađivanja
s postojećim
planom koji je već prošao proceduru javnog uvida.
I

Nakon kraće diskusije predsjednik
Vijeća je dao prijedlog
usvojena jednoglasno
sa 13 glasova .,ZA".

S ovim je dnevni red dovršen.

Završeno u 19,00 sati.
Zapisničar:
Darinka Zorić, dipl.iur.
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Odluke na glasovanje

i ista je

