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

ZAPISNIK
sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 18. lipnja 2013.
godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.
NAZOČNI VIJEĆNICI:
Ivan Baričić, Ivan Eškinja, Jovita Pirović, Tomislav Demo,
Renata Batur, Leonardo Mikulić. Marin Colić. Josip Colić.Ana Marija Matešić, Vedran Zrilić.
Joško Jukić, Vid Pedisić
NENAZOČ
I: Mile Čirjak (opravdano)
Ostali nazočni: načelnik Općine gosp. Zoran Pelicarić, Marin Katuša - zamjenik općinskog
načelnika.
Započeto u 11,30 sati.
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, pročelnik JUO Općine Sv. Filip i Jakov.
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 NE VIR
ED:
1. Polaganje prisege Općinskog načelnika i zamjenika načelnika
2. Prijedlog Odluke o regulaciji prometa tijekom turističke sezone 2013.
3. Prijedlog Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone
4. Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provdbi posebnih mjera
zaštite od požara od posebnog interesa za RH u 20 13.godini za područje Općine Sv. Filip
i Jakov
5. Plan motrenja i ophodnje otvorenog prostora kao i građevina za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara i Plan rada izviđačko preventivnih ophodnji
6. Odluka o agrotehničkim
mjerama na poljoprivrednom
zemljištu i mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom
zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine
Sv. Filip i Jakov
Nakon što nitko nije imao primjedbe niti dopune dnevnog reda predsjednik vijeća predložio je
dopunsku točku dnevnog reda i to:
7. Imenovanje predstavnika u lokalnu akcijsku grupu ..Laura"
R. Imenovanje Povjerenstva za imenovanje ulica
Dnevni red s ovom dopunom jednoglasno je usvojen te se prišlo raspravi po istom:
ADII POLAGAN.JE PRISEGE OPĆINSKOG NAČEL
IKA I ZAM.JENIKA NAČEL;\IIKA
]>0 ovoj točki predsjednik
Vijećaje pročitao tekst prisege za općinskog načelnika i
zamjeniku načelnika. Općinski načelnik. u potom zamjenik načelnika dali su svoju prisegu riječima
..priscžcm.

PRIJEDLOG
ODLUKE
SEZONE 2013.GODINE

O REGllLAClJI

AD/2

PROMETA

TIJEKOM

TlJRISTIČ~E

Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao načelnik te je nakon kraće diskusije
prijedlog Odluke stavljen na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno ( 1:2glasova ..lA").

AD/3 PRIJEDLOG

TIJEKOM

ODLUKE O ZABRANI
TURISTIČKE
SEZONE

Po ovoj točki obrazloženje
usvojen jednoglasno
(12 ..lk')

IZVOĐENJA

GRAĐEVINSKIH

RADOVA

je dao načelnik te je prijedlog odluke stavljen na glasovanje

a) PRIJEDLOG PLANA OPERATIVNE
PROVEDBE AKTIVNOSTI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD POSEBNOG INTERESA
2013.GODINI ZA PODRUČJE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
AD/4

i

U PROVEDBI
ZA RH U

Po ovoj točki obrazloženje je dala pročelnica i istakla da je donošenje ovog Plana zakonska
te da se radi o Planu koji se svake godine donosi temeljem Programa Vlade RH.
Plan se još treba nadopuniti podacima o pravnim ili fizičkim osobama koje se stavljaju na
raspolaganje s teškom mehanizacijom
za slučajeve izvanrednih događaja (požari, poplave,
havarije i sl.) na području Općine Sv. Filip i Jakov.
Prijedlog Plana dat je na glasovanje teje isti usvojen jednoglasno (12 glasova "ZA o,),

obveza.

b) PRIJEDLOG

IZMJENA

I DOPUNA

STOŽERA

ZAŠTITE

I SPAŠAVA

JA

Po ovoj točki obrazloženje je dala pročelnica te istakla da je potrebno izvršiti Izmjene i
dopune Stožera i to iz razloga što je nakon održanih lokalnih izbora došlo do izmjene li osobama
općinskog načelnika i zamjenika načelnika. koji su do sada po sili Zakona bili načelnik Stožera i to
zamjenik načelnika i član Stožera - načelnik Općine.
Dakle. ovom izmjenom se sada za načelnika Stožera imenuje Marin Katuša-zamjenik
općinskog načelnika umjesto dosadašnjeg Vedrana Zrilić. a za člana umjesto dosadašnjeg načelnika
Općine [gora Pedisić se imenuje Zoran Pelicarić - sadašnji općinski načelnik.
Ostali članovi Stožera ostaju neizmjenjeni.
Ova Odluka stavljena je na glasovanje i usvojena jednoglasno (12 glasova ,,ZA").
AD/5 PLAN MOTRENJA

I OPHODNJE OTVORENOG
PROSTORA KAO I GRAĐEVINA
ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA I
PLAN RADA IZVlĐAČKO
PREVE TIVNIH OPHOD JI
Po ovoj točki obrazloženje je dala pročelnica te istakla da se također radi o Planu koji se
svake godine donosi u sklopu protupožarnih mjera.
Plan motrenja usvojen je jednoglasno (12 glasova ..7A ".

PRI.JEDLOG ODLUKF. AGROTEHNIČKIM
M.JERAMA NA
POL.JOPRIVRED
OM ZEMLJIŠT
I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA
POL.JOPRIVRENOM
ZEML.JlŠTU, ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEML.JIŠTU NA
PODRUČ.JU OPĆINE SV. FILIP I.JAKOV

AD/6

2

Po ovoj točki obrazloženje je dala pročelnica, te kao u prethodne dvije točke
obrazložila obvezu donošenja i ove Odluke.
Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno (12 glasova "ZA")
ADI7 IMENOV ANJE
ČLANOVA
VIJEĆA
ZA
ODOBRENJA NA POMORSKOM JAVNOM DOBRU

DAVANJE

KONCESIJSKIH

Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik te je istakao da se sukladno čl. 6. Uredbe o
postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Vijeće sastoji od
predsjednika i četiri člana koji su predstavnici: 1. Općine Sv. Filip i Jakov (3 predstavnika), 2.
predstavnik Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva i 3. predstavnik
Lučke kapetanije / Ispostava, te da se za predstavnike Općine predlažu:
1. Josip Colić
2. Stjepan Eškinja
3. Bruno Mandić
Županijski ured za pomorstvo odredio je gosp. Marina Milkovića za člana Vijeća, dok
je Lučka kapetanija - Ispostava Zadar odredila gosp. Nedjeljka Sjauša za člana.
Vijećnik Vedran Zrilić je istakao 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 sudjeluje u njegovom radu.
Nakon kraće diskusije prijedlog da se u Vijeće imenuju gore navedeni stavljen je na
glasovanje i isti je prihvaćen sa 9 glasova "ZA" i 3 glasa "SUZDRŽAN".
AD/8 IMENOVANJE
FILIP I JAKOV

V.D. UPRA VITELJA

VLASTITOG

POGONA

OPĆINE

SV.

Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik te istakao da se za Upravitelja Vlastitog
pogona predlaže Marin Katuša, zamjenik načelnika.
Prijedlog je jednoglasno usvojen (12 glasova "ZA).
AD/9 PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA U LAG "LAURA"
Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik te je za predstavnika u LAG "LAURA"
imenovan ponovno Marin Colić.
Prijedlog je stavljen na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno.
AD/9 IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA
Ova točka nije raspravljena, već će se o istoj odlučiti na nekoj idućoj sjednici.
Završeno u 13.00 sati.
Zapisničar:
Darinka Zorić, dipl.iur.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.
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