
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01110
URBROJ: 2198/19-02-14-1
Sveti Filip i Jakov, 18. prosinca 2013. godine

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 18.
prosinca 2013. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo
Mikulić, Tomislav Demo, Renata Batur, Ivan Baričić, Vedran Zrilić, Mile Čirjak, Anamarija
Matešić, Igor Pedisić i Vid Pedisić.

NENAZOČNI: Joško Jukić (opravdano najavio zakašnjenje na sjednicu)

Ostali nazočni: načelnik Općine Zoran Pelicarić, zamjenik načelnika Marin Katuša,
Darinka Zorić - pročelnik JUO i Jure Jelenić - viši stručni savjetnik za prostorno uređenje.

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, s tim da je vijećnik Joško Jukić najavio da će zakasniti 15-ak minuta
opravdano.

Predsjednik Vijeća predložio je za ovu sjednicu slijedeći:

DNE VNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. i 4. (izvanredne) sjednice Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja i odgovori
3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2013. godinu

a) Prijedlog izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

b) Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
c) Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2013. godinu
d) Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u kulturi u 2013. godinu
e) Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u sportu u 2013. godini

4. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu i projekcija za 2015. i
2016. godinu
a) Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu
b) Prijedlog Plana kapitalnih projekata
c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
d) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.

godinu

1 /



e) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
f) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
g) Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2014. godini
h) Prijedlog Programa javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2014.

godinu
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine

Sveti Filip i Jakov za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2013. godini
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za

redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2014. godini
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja

i naplate općinskih poreza
10. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
Il. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za korekciju T2 zone

Primorje
12. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov
13. Prijedlog Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta
14. Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente

Nakon što nitko nije imao primjedbe niti dopune dnevnog reda predsjednik je predložio da se
uvrsti:

U točki 4. dodati:
f) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
g) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
h) Prijedlog Programa javnih potreba u ŠP0l1uu 2014. godini
i) Prijedlog Programa javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2014.

godinu

Zatim je predložio da se u točki 11. dodaju i riječi i Auto kamp Đardin
Dodaje se točka 15. Utvrđivanje koeficijenta višoj medicinskoj sestri i pedagogu u
dječjem vrtiću CVIT
Dodaje se točka 16. Razmatranje zahtjeva Komunalca o otpustu duga s osnova naknade
za koncesiju crpljenja vode s izvorišta na području OPĆINE Sv. Filip i Jakov

Dnevni red s nadopunama i izmjenom jednoglasno je usvojen ( 12 glaova "ZA") te se prišlo
raspravi po istom.

AD/1 USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE I 4. (PRVE IZVANREDNE)
SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Po ovoj točki dnevnog reda vijećnica Jovita Pirović je dala primjedbu da se u
Zapisniku nisu konstatirala njena dva pitanja i to da li su doznačena sredstva za ogrijev
socijlno ugroženim domaćinstvima. te da li je moguće osigurati prostor za održavanje
sastanaka kluba vijećnika HSP(AS).

Također je dala primjedbu na Zapisnik pod točkom 5. gdje je izostavljena njena
konstatacija da pozdravlja dodjelu studentksih stipendija, ali da bi trebalo svakako bolje
i detaljnije razraditi kriterije za dodjelu istih s obzirom na "težinu" pojedinih studija i
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činjenicu da li je netko u gradu izvan stanovanja ili ne. Također da je istakla da se
prilikom dodjele treba poštovati Odluka o dodjeli stipendija u odnosu na studente koji
studiraju na redovnim sveučilištima, ane veleučilištima , jer to nije Odlukom propisano.
Znači, ne želi da iz zapisnika proizlazi da ona nije za stipendije. dapače.

Pročelnica se ispričala vijećnici uz obrazloženje da nije bilo loše namjere te da će
se Zapisnik dopuniti.

Nakon ovoga Zapisnik je stavljen na glasovanje i s ovom primjedbom usvojen
je jednoglasno sa 12 glasova "ZA".

AD/2 VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI

Za vijećnička pitanja prijavili su se:
1. Vijećnik Vedran Zrilić
2. Vijećnica Jovita Pirović
3. Vijećnik Mile Čirjak
4. Vijećnik Vid Pedisić
5. Vijećnik Ivan Baričić

l.Vijećnik Vedran Zrilić postavio je pitanje da li je donesen Plan upravljanja
pomorskim dobrom za 2014.godinu, a s obzirom daje rok donošenje istog do 31.12.
2013.godine.

ačelnik je odgovorio da ovaj Plan još nije donesen, ali se na terenu puno radi, jer
se za slijedeću sezonu namjerava izgraditi infrastruktura na plaži. Stoga su poduzete
mnoge aktivnosti u tom pravcu i do sada se mnogo napravilo.
Vijećnica Jovita Pirović je postavila pitanje koliko stipendija je odobreno ove
godine i da li se može dobiti spisak studenata koji su stipendiju dobili.

Načelnik je odgovorio da je odobreno otprilike četrdeset stipendija, te da su već
dvije stipendije svima isplaćene, a spisak se može dobiti.

Predsjednik Vijeća je rekao da će se spisak staviti na WEB stranici Općine.

Ovog trenutka na sjednicu je pristupio vijećnik Joško Jukić. Dakle, od sada je
nazočno 13 vijećnika.

Viiećnica Jovita Pirov ić je zatim upitala što se poduzima po pitanju definiranja
prostora bivšeg auto kampa u Turnju, a s obzirom na dostavljeni projekt sukladno
interesima mještana Turnja.

Načelnik je odgovorio da je za sada stav Kolegija da se prostor može najbolje
iskoristiti stavljanjem u funkiju za namjenu auto kampa do daljnjega, jer se na taj
način najmanje devastira prostor. No s obzirom da je stav Mjesnog odbora da ne
bude auto kampa na tom prostoru već. do stavljanju u funkciju da se uredi kao park
površina, na sada je na timu da to još preispita te donese odluku o istom. Stoga se
može uskoro očekivati odgovor na ovo pitanje.

Vijećnica .Jovita Pirović je istakla da ovo nije točna tvrdnja jer Mjesni odbor
podržava isključivo mišljenje svojih mještana, a to je da do dovođenja u funkciju
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prema projektu tu bude park za djecu. Što se tiče auto kampa nemamo do sada baš iskustava
koja bi išla u prilog tvrdnji da se tako prostor najmanje devastira. Naprotiv. U obavljenim
razgovorima s našim župnikom postoji i opravdana ideja da se pokuša nominirati projekt
škole, vrtića i crkve prema EU fondovima.

Načelnik je odgovorio da je pitanje izgradnje škole na toj lokaciji zaista vrlo upitno, a s
obzirom na iznimno malu udaljenost od toga mjesta do nove škole koja je više nego dostatna,
a Općini još uvijek predstavlja ogromni trošak. Osobno smatra da je razmišljanje o novim
područnim školama u Raštanima ipak opravdanije nego u Turnju.

Vijećnica Jovita Pirović je rekla da su projekt donijeli mještani, a ne načelnik ovaj ili onaj
niti Mjesni odbor. Mještani su se o ovom izjasnili peticijom, a ako sadašnji tim želi nešto
drugo na tom prostoru onda bi bio red da se provede i referendum na kojem će se izjasniti
mještani Turnja o istome.

Vijećnik Vedran Zrilić je dodao da je njegovo osobno mišljenje da Turanj zaslužuje da
dobije novu školu.

Predsjednik Vijeća je rekao da će vijećnica dobiti odgovor u pismenoj formi, a sada je
načelnik iznio svoje osobno mišljenje.

Vijećnik Igor Pedisić je rekao da je ovo vrlo delikatno pitanje o kojem se treba voditi računa
na način da se poštuje i volja mještana.

Vijećnik Mile Čirjak se prije svega zahvalio na pismenom odgovoru na pitanje koje je
zatražio na prošloj sjednici i istakao daje s istim zadovoljan, kao i sa rasporedom sredstava za
udruge kako športske tako i kulturne.

Za ovu sjednicu ima pitanje za načelnika, i to zašto je skoro trostruko povećana naknada
savjetnicima, a što je vidljivo iz Rebalansa proračuna, stoga ga zanima što savjetnici zapravo
rade da zaslužuju naknade.

Načelnik je odgovorio da je obim poslova ogroman, te u želji da se nastavi kontinuitet
započetih projekata, u ne baš financijski povoljnim uvjetima potrebno je jako puno rada,
sastanaka, lobiranja, odlazaka u razna Ministarstva, Županiju, Hrvatske vode, Državnu
geodetsku upravu itd. što ne bi mogao sam obavljati, stoga za tako složene poslove je više
nego potrebno imati i savjetnike za ispomoć.

Vijećnik Mile Čirjakje zamolio da se pismenim putem dostave imena savjetnika te na kojim
projektima isti rade. Nadodao je da i sam načelnik dolazi iz realnog sektora te da se zna da se
nova vrijednost može samo stvoriti radom, a iz proračuna se ne vidi baš stvaranje nove
vrijednosti, jer prodajom nekretnina neće doći do stvaranja novih vrijednosti i to nikako ne
podržava.

Vijećnik Vid Pedisić je upitao da li se ima u vidu organiziranje parking mjesta tijekom
sezone, jer će ista vrlo brzo doći a svi smo svjedoci problema, naročito .zagušenih" plaža, što
je nedopustivo.
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Načelnik je odgovorio da je angažirana tvrtka VIA FACTUM za izradu projekta
prometnog rješenja na području Općine . O ovom problemu već razmišljamo i
vodimo računa o tome. U prilog poboljšanja situacije reguliranja prometa ide i
činjenica da već sutra dobivamo i prometnog redara kojeg smo iz redova postojećih
djelatnika uputili na tečaj za obavljanje tih poslova. Mišljenja smo da će se i na taj
način pitanje parkiranja i regulacije prometa znatno poboljšati. Osim toga
razmišljamo i o naplati parkirališta gdje ćemo imati poseban režim naplate za strance
i domaće ljude.
Uglavnom, do dobrog i kvalitetnog rješenja trebati će nekoliko godina.

Vjećnik Ivan Baričić postavio je pitanje koji je razlog stavlj anja Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine ponovno najavni uvid.

Načelnik je odgovorio da je zajedno s izrađivačem plana bio kod pomoćnika
ministra graditeljstva, zatim kod same ministrice gđe. Anke Taritaš Mrak, te je s
njihove strane sugerirano da se Plan mora ponoviti na javnom uvidu zbog proteka
roka od 6 mjeseci od zadnje rasprave, kao prvi razlog, te da se treba korigirati i zona
Primorje, koja ne može biti predložena kao građevinska zona dok se to ne promjeni
u Županijskom prostornom planu. Ovo se odnosi i na auto kamp Đardin.

Vjećnica Jovita Pirović je rekla da je bila na javnom izlaganju pa da joj Je
odgovoreno da se i zone na otoku Babac trebaju revidirati.

Načelnik je potvrdio i rekao da je on inzistirao na zgradama s dva' kata plus
pokrovlje, ali je to nemoguće zbog konfiguracije zemljišta na Babeu.

Vijećnica Jovita Pirović je zamolila da se informira o investitorima s kojima je
načelnik izvršio. preliminarne razgovore o izgradnji lućice u Sv. Filip i Jakovu, pa je
zanima da li se može i s istima razgovarati o izgradnji lućice u Turnju.

Načelnik je odgovorio da investitori više preferiraj u iuke odvojene od centra mjesta,
a mi smo za drugi model, dok im se za Turanj čini da je mali broj vezova. Inače
njegovo je mišljenje da se ipak prvo krene s koncesijama na pomorskom dobru.

Vijećnica Jovita Pirović je predložila da se raspiše natječaj za izgradnju lučice u
Turnju, jer centar mjesta doslovno vapi za uređenjem i to bi trebalo biti svakako
prioritet.
Također je upitala u kojoj je fazi rješavanje imovinsko pravnog statusa stare škole,
jer je na školskom odboru razgovaralo o tom pitanju.

Načelnik je odgovorio da je on osobno sretan da je stara škola u funkciji i
zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca prostor je iskorišten na najbolji mogući način
što je za svaku pohvalu.

Vijećnik Igor Pedisićje pojasnio daje na školkom odboru bilo riječi o molbi KUD-
a SV. ROKO da se produži najam na godinu dana, a školski odbor je odobrio uz
zaključak da se i svi drugi zainteresirani mogu služiti tim prostorom. Također je
zaključeno da se riješi imovinsko pravni status zgrade i dade lokalnoj samoupravi na
korištenje.
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Predsjednik Vijeća je rekao da je škola od J 975.godine upisana kao posjednik. ali
se kao vlasnik vodi Župno nadarije Filipjakov i Zadarska nadbiskupija.

Vijećnica Pirović je molila da se točno kaže tko koristi taj prostor jer ima saznanja
da se i druge udruge žele koristiti istim.

Predjednik Vijeća je rekao da je bitno da se netko i brine za održavanje te zgrade,
jer gdje ima pet gospodara zgrada propada. Prošle godine smo u održavanje iste
potrošili dosta sredstava (prozori, vrata. zidovi, okoliš).

Vijećnica Jovita Pirović je rekla da ne vidi razloga da se i drugima ne da pravo
korištenja po razrađenim kriterijima, ovako KUD SV. ROKO ima prednosti pred
KUDom MASLINA koja nema niti gdje ugostiti goste.

Predsjednik Vijeća je rekao da ne vidi problem jer te dvije udruge imaju jako dobru
suradnju tijekom ljeta što se moglo vidjeti i ovo ljeto.

S ovim je ova točka dnevnog reda završena.

AD/3 PRIJE GLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SV. FILIP
I JAKOV za 2013.godinu (rebalans)

Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik te iscrpno objasnio sve stavke izmjena i
dopuna Proračuna Općine za 2013.godine.

U raspravi po ovoj točki vijećnik Vedran Zrilić imao je primjedbe koje se odnose na
preveliki broj ugovora o djelu, povećanim naknadama za savjetnička tijela, prevelike
usluge odvjetnicima i iznimno velika naknada za angažiranu privatnu revizorsku
tvrtku.
Vijećnica Jovita Pirović istakla je primjedbu da se zaposlio veliki broj ljudi u Općini
s jedne strane, a s druge strane da se zaključio i veliki broj ugovora o djelu. Smatra
daje to kontradiktorno.
Vijećnik Marin Colić smatra da bi slika bila puno bolja da se realizirala naplata od
građana za sufinanciranje nove katastarske izmjere i da su se naplatile naknade za
grobna mjesta. jegov osvrt na rebalans proračuna je da se radi o vrlo dobrom
planiranju proračuna zbog krize.
Vijećnik Mile Čirjak upitao je zašto je došlo do povećanja na stavci el. energija,
javna rasvjeta.
Vijećnica Jovita Pirović je dala primjedbu da se ide s ovrhama, uglavnom
umirovljenicima, dok se nekima dopušta da dugovanja idu u zastaru . Smatra da
kriteriji moraju biti ujednačeni i naplata se mora provoditi svima po istim kriterijima
bez izuzetaka.

akon duže diskusije Izmjene i dopune Proračuna za 2013.godinu (rebalans) je dat
na glasovanje i isti je usvojen sa 9 glasova "ZA'· i 4 glasa "PROTIV'·.

A) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMNLNE INFRASTRUKTURE ZA 2013.GODINU
Ovaj Program dat je na glasovanje i isti je usvojen sa 9 glasova "ZA·' i 4 glasa
..PROTIV".

6



B) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTRE U 2013.GODINI
Ovaj Program dat je na glasovanje i isti je usvojen sa 9 glasova ,,ZA" i 4 glaa
"PROTIV"

C) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ
SKRBI ZA 2013.GODINU
Ovaj Program dat je na glasovanje i isti je usvojen sa 9 glasova "ZA" i 4 glasa
"PROTIV"

D) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA
2013.GODINU
Ovaj Program dat je na glasovanje i isti je usvojen sa 9 glasova "ZA" i 4 glasa
"PROTIV"

E) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA
2013.GODINU
Ovaj Program dat je na glasovanje i isti je usvojen sa 9 glasova "ZA" i 4 glasa
"PROTIV".

AD/4 PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA
2014.GODINU

Uvodno obrazloženje je dao načelnik.
U diskusiji je vijećnik Vedran Zrilić istakao da se protivi prodaji nekretnina zbog
povećanja proračuna te da se sredstva osiguraju otvaranjem prostora investitorima
radi gradnje, odnosno naplate komunalnih doprinosa i komunalnih naknada, te
poticanjem malog poduzetništva, kao i zakupomjavnih površina.

Vijećnica Jovita Pirović je sugerirala da se poboljšaju koeficijenti
zaposlenicima ako se već planiraju nova zaposlenja.
Upitalaje zašto Udruga Kaštel nije u proračunskoj stavci.

stalnim

Predsjednik Vijeća je rekao da će se ta udruga kao i udruga "stara škola" i još neke
druge ugruge uvrstiti u proračun prema financijskim mogućnostima i pod stavkom
ostali.

Proračun Općine dat je na glasovanje i za isti je glasovalo 9 vijećnika "ZA" i 4
vijećnika "PROTIV".

a) Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Sv. Filip i Jakov za 2014. godinu

Ovaj Plan dat je na glasovanje isti je usvojen sa 9 glasova "ZA" i 4 glasa "PROTIV"

b) Prijedlog Plana kapitalnih projekata

Ovaj Plan dat je na glasovanje isti je usvojen sa 9 glasova ,,ZA"' i 4 glasa "PROTIV"
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c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Ovaj Program dat je na glasovanje isti je usvojen sa 9 gla ova ..ZA·· i 4 glasa
..PROTIV"

d) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
godinu

Ovaj Program dat je na glasovanje isti Je usvojen sa 9 gla ova ..ZA" 4 glasa
..PROTIV"

e) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu

Ovaj Program dat je na glasovanje isti je usvojen sa 9 glasova "ZA" 4 glasa
"PROTIV"

f) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Ovaj Program dat je na glasovanje isti je usvojen sa 9 glasova "ZA" 4 glasa
"PROTIV"

g) Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2014. godini

Ovaj Program dat je na glasovanje isti je usvojen sa 9 glasova "ZA"' i 4 glasa
"PROTIV"

h) Prijedlog Programa javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za
2014. godinu

Ovaj Program dat je na glasovanje isti Je usvojen sa 9 glasova "ZA" 4 glasa
"PROTIV"

i) Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2014. godini

Ovaj Program dat je na glasovanje isti je usvojen sa 9 glasova ,.ZA" 4 glasa
"PROTIV"

AD/5 PRIJEDLOG ODL KE O IZVRŠAVA JU PRORAČUNA OPĆI E SV. FILIP
I JAKOV ZA 2014.GODI T

Po ovoj točki obrazloženje je kratko dao načelnik te je Odluka data na glasovanje i
ista je usvojena sa 9 glasova ,.ZA" i 4 glasa "PROTIV".

AD/6 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ID OPUNI ODLUKE O
RASPOREĐiVANJU SREDSTA VA IZ PRORAČUNA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
ZA REDOVNO GODiŠNJE FINANCIRANJE POLITiČKIH STRANAKA U
2013.GODINI
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Po ovoj točki obrazloženje je dala pročelnica i istakla da se Odluka o raspoređivanju
sredstava iz Proračuna Općine za redovno financiranje političkih stranka za
2013.godinu treba izmjeniti s obzirom na činjenicu da je tijekom ove godine došlo
do promjene u strukturi sastava političkih stranaka u općinskom vijeću nakon
održanih lokalnih izbora u lipnju.

Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno sa 13 glasova
,.ZA".

AD17 PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTA VA IZ
PRORAČUNA OPĆI E SV. FILIP I JAKOV ZA 2014.GODINU

Po ovoj točki načelnik je dao obrazloženje i radi se o odluci sukladno Zakonu o
financiranju aktivnosti članova predstavničkih tijela. te je prijedlog dat na glasovanje i
odlukaje usvojena jednoglasno s 13 glasova .,ZA·'.

AD/8 PRIJEDLOG ODLUKE IZMJENI
UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

I DOPUNI ODLUKE O

Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik te je istakao da je ovu odluku trebalo
izmjeniti s obzirom na to da je uslijed opravdanih primjedbi mještana da se u nekim
objektima do 02,00 sata ne poštuje javni red i mir. trebalo izmjeniti radno vrijeme na način
da se u zimskom periodu rad u caffe barovima može odvijati do 24,00 sata, dok će se u
ljetnom razdoblju rješavati pojedinačni zahtjevi za produljeno radno vrijeme.

Prijedlog Odluke stavljen je na glasovanje i ista odlukaje usvojena jednoglasno sa 1
glasova "ZA".

AD/9 PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O
PRIJENOSU U CIJELOSTI POSLOVA UTVRĐlVNJA I NAPLATE OPĆINSKIH
POREZA

Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik te je istakao da postoji realna i opravdana
potreba da se porez na vikendice, na tvrtku i na potrošnju, koje je do sada bilo povjereno
Poreznoj upravi, od sada razrezuje u samoj općini zbog pokušaja kvalitetnije naplate.

Odluka je stavljena na glasovanje i ista usvojena jednoglasno sa 13 glasova "Zk'.

AD/lO PRIJEDLOG ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA

Po ovoj točki obrazloženje je dao Jure Jelenić te je nakon kraće diskusije Odluka
stavljena na glasovanje i istaje usvojena jednoglasno sa 13 glasova "ZA".

ADIlI PRI.JEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU OVLAŠTENJA OPĆINSKOM
NAČELNIKU ZA KOREKCIJU T2 ZO E PRIMORJE I AUTO KAMP ĐARDIN U
ŽUPANIJSKOM PROSTORNOM PLANU

Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik i objasnio da je u tijeku izrada izmjena i
dopuna Županijskog prostornog plana. te da je zbog primjedbe Zavoda i Ministarsx a da se
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zona Primorje i Auto kampa stavi u građevinsko područje unutar naselja. a što nije moguće
dok se ne promjeni Županijski prostorni plan kojim su ove zone izvan područja granica
naselja. potrebno uputiti zahtjev Zavodu za prostorno uređenje da se ove zone izuzmu iz
županijskog plana kao zone koje su izvan granica naselja. Ovo je potrebno da bi se kod
izmjena i dopuna Prostornog plana Općine moglo te zone uvrstiti u građevinsko područje
unutar naselja.

Zaključak je donesen jednoglasno sa 13 glasova ,.ZA'.

AD/12 PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE II VLASNIŠTVU
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik i istakao da je došlo vrijeme za prodaju
nekretnine u vlasništvu Općine. Ovdje misli na nekretninu zvo Igralište na Međinama, koje
je imovinsko pravno riješeno 111 na Općini Sv. Filip i Jakov. Prodaja je potrebna
prvensteno zbog dov ršetka već započetih projekata od vitalnog interesa za Općinu
(pristupni putovi školi, igrališts i sve što je značajno za razvoj mladih, a povjesno gledano
isti je teren i darovan od obitelji Pelicarić mladima i s obzirom na sadašnju situaciju na
terenu kao što su uzurpacije i sl, mislim da je sad idealna situacija da se donese odluka o
prodaji zbog rješavanja postojeće, već rečene situacije i da se sredstva upotrebe ciljano s
jedne strane a s druge strane daje bolja financijska situacija možda se ne bi ni žurilo s istim.
Pokušat ću osobno i sa svojim timom napraviti maksimalno što se može napraviti u svojstvu
dobrog gospodara, a mislim da nam je cilj svima isti.

U diskusiji vijećnik Čirjak Mile je rekao da misli da konkretno na toj nekretnini nije
usklađeno vlasničko i posjedovno stanje, te da on osobno smatra da nije vrijeme da se sada
postigne realna cijena za tu nekretninu.

Vijećnik Vedran Zrilić također je rekao da se ne slaže da se situacija rješava
prodajom nekretnine.

Prijedlog Odluke stavljen je na glasovanje i ista odluka kojom se odobrava
prodaja gore rečene nekretnine stavljena je na glasovanje i ista je usvojena sa 7 glasova
,.ZA" . 5 glasova "PROTIV" i 1 glas SUZDRŽAN.

Vijećnik Vedran Zrilić napušta sjednicu.

AD/13 PRIJEDLOG ODLUKE O VISI I I NAČI II PLAĆA JA AK ADE ZA
DODJELU GROBNOG MJESTA

Po ovoj točki obrazloženje je dao načelnik i rekao da je s Erste bankom postigao
dogovor da svi zainteresirani mještani mogu putem iste banke obročno plaćati grobno
mjesto, te ponavlja da su cijene za malu grobnicu 16.500,00 kn, za veliku grobnicu
23.500.00 kn.

U diskusiji vijećnica Jovita Pirović je istakla da se i nadalje protivi ovako visokim
cijenama, unatoč danoj mogućnosti obročnog plaćanja. Ovo zato što smatra da je Općina
potpomagala i izgradnju groblja LI Gorici, te joj nije jasno zašto nije u strukturi cijene
skinuta cijena zemljišta i da iako su ovo cijene za područje cijele Općine ona osobno smatra
da će se te cijene naknadno mijenjati.
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Nakon diskusije Odlukaje stavljena n glasovanje i isaje usvojena sa 9 glasova
"ZA" i 3 Glasa "PROTIV".

ADI14 PRIJEDLOG ODLUKE O SPOMENIČKOJ RENTI

Po ovoj točci obrazloženje je dao načelnik Općine i istakao da se radi o renti koju
propisuje Zakon, zatim postoji nalog Državne revizije da Općina treba ovu naknadu uvesti,
te bez uvođenja plaćanja ove naknade nije moguće rješavati bilo kakav zahvat u jezgrama
mjesta putem EU fondova i donacija Ministartstva.

Predlaže da se naknada utvrdi u visini od 1 kn po m2 korisne površine poslovnog
prostora za korisnike poslovnih prostora koji rade tijekom cijele godine i 3 kn za korisnike
poslovnih prostora koji rade sezonski.

Ova Odluka stavljena je na glasovanje i istaje usvojena jednoglasno sa 12 glasova
( vijećnik Zrilić napustio sjednicu) "ZA".

ADI15 PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA MEDICINSKU
SESTRU I PEDAGOGA U DJEČJEM VRTIĆU CVIT

Obrazloženje je dao načelnik i objasnio daje zakonska obveza u vrtiću imati i
medicinsku sestru i pedagoga, no zbog visine sredstava koja bi se trebala izdvojiti postoji
dogovor da se vrtić u Sukošanu, Zemuniku i Sv. Filip i Jakovu osigura rad ovih službi
zajedno prema dogovorenom rasporedu, paje potrebno utvrditi koeficijente za iste, budući da
do sada nisu postojali.

Prijedlog odluke stavljen je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno sa 12 glasova
"ZA".

AD/16 ZAHTJEV PODUZEĆA KOMUNALAC ZA OTPIS DUGA S OSNOVA
NAKNADE ZA KONCESIJU CRPLJENJA VODE S IZVORIŠTA

Uvodno obrazloženje je dao direktor Komunalca, ujedno i vijećnik Marin Colić te je
istakao daje ukupan dug Komunalca oko 1.500.000,00 kn od čega državi ide 70% a JLS
30%. Na ovaj dug postoje i kamate.

Stoga moli da se otpiše dio duga za kamate sukladno Rješenju Ministarstva koje će
naknadno stići.

Nakon kraće diskusije donesen je zaključak o otpisu duga sukladno zakonskim
propisima.

Zaključak kojim se ovlašćuje načelnik da donese odluku o otpustu duga je donesen
jednoglasno sa 12 glasova "ZA".

S ovimje dnevni red dovršen.

11

Završeno u 23,00 sati.


