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REPUBLIKA HRVATSKA 

ŢUPANIJA ZADARSKA 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 

Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/14-01/03 

URBROJ: 2198/19-02-14-2 

Sveti Filip i Jakov, 02. srpnja 2014. godine 

  

  

Z AP I S N I K 
  

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov  odrţane dana 17. veljaĉe 

2014. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov. 

  

  
NAZOĈNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Marin Colić,  Renata Batur, Ana Marija Matešić, 

Igor Pedisić, Leonardo Mikulić, Tomislav Demo,  Vedran Zrilić, Jovita Pirović, Ivan Bariĉić, 

Mićo Birkić, Vid Pedisić, Joško Jukić 

  

NENAZOĈNI VIJEĆNICI : ----- 

 

Ostali nazoĉni: Naĉelnik Općine Sveti Filip i Jakov Zoran Pelicarić, Zamjenik naĉelnika 

Općine Sveti Filip i Jakov Marin Katuša, Proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Sveti Filip i Jakov Darinka Zorić i Jure Jelenić, dipl.ing.graĊ. 

  

Zapoĉeto: u 18.00 sati 

Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl.iur. 

 

Konstatira se da je od 13 vijećnika nazoĉno svih 13 vijećnika. Kvorum postoji. 

  

MeĊutim, vijećnici su izvješteni od strane Mandatno imunitetnog povjerenstva da je u za to 

predviĊenom roku vijećnik Mile Ĉirjak dostavio obavijest o stavljanju svojeg vijećniĉkog 

mandata u mirovanje, te je stranka kojoj je isti pripadao (Hrvatska stranka prava dr. Ante 

Starĉević) izvijestila ovo vijeće da za zamjenskog vijećnika izabire Miću Birkića iz Raštana 

gornjih koji je nazoĉan na ovoj sjednici. 

  

Predsjednik Vijeća proĉitao je prisegu , nakon ĉega je vijećnik Mićo Birkić izgovorio 

"priseţem" kojim trenutkom se njegov mandat smatra verificiranim i isti moţe sudjelovati u 

radu ovog vijeća . 

  
Predsjednik Vijeća predloţio je za ovu sjednicu slijedeći: 

 

D N E V N I      R E D: 
  

1.      Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća, 
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2.      Izvješće naĉelnika o radu za polugodišnje razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2013. 

         godine, 

3.      Vijećniĉka pitanja i odgovori, 

4.      Prijedlog Odluke o donošenju Urbanistiĉkog plana ureĊenja neizgraĊenog podruĉja u 

         Svetom Filip i Jakovu, 1. plan (Rabatin), 

5.      Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine Sveti 

         Filip i Jakov, 

6.      Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana ureĊenja neizgraĊenog 

         podruĉja u Svetom Filip i Jakovu, 1. plan (Rabatin), 

7.      Prijedlog Odluke o izradi Urbanistiĉkog plana ureĊenja zone ugostiteljsko-turistiĉke 

         (T1-hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sveti Filip i Jakov, 

8.      Prijedlog Odluke o izboru ĉlanova vijeća mjesnih odbora na podruĉju Općine Sveti Filip 

          i Jakov, 

9.      Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora Tustica u Svetom Petru na Moru, 

10.    Prijedlog Povjerenstva za odreĊivanje naziva ulica, trgova i parkova za imenovanjem 

         ulice put nove škole, 

11.    Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti 

         Filip i Jakov, 

12.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće 

         sluţbenicima i namještenicima, 

13.    Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe, 

14.    Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje izmeĊu Općine Sveti Filip i Jakov u 

         Republici Hrvatskoj i Grada Mohács u Republici MaĊarskoj 

 

  

Zatim je predsjednik zamolio nazoĉne vijećnike za prijedlog izmjena ili dopuna dnevnog reda. 

Vijećnica Jovita Pirović je predloţila kao dopunske toĉke: 

·         Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine 

·         Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama općinskih vijećnika     

  

Ovaj Prijedlog je stavljen na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno. 

  

Zatim je predsjednik pozvao na raspravu po predloţenom dnevnom redu. 

  

AD/1 VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

  

Vijećnik Vedran Zrilić je imao primjedbu na Zapisnik jer nije rekao da je nedopustivo da 

TURANJ ima novu školu, već obratno da je potrebno da se u Turnju izgradi nova škola do 

ĉetvrtog razreda. 

  

Vijećnica Jovita Pirović je rekla da se vijećnik Mile Ĉirjak zahvalio na pisanom odgovoru na 

postavljena pitanja. Vijećnica Pirović moli da se na web stranici Općine objavljuju ispravljeni 

Zapisnici. TakoĊer moli da se za narednu sjednicu dade pisani odgovor koliki je toĉno iznos 

naknada koje savjetnici naĉelnika primaju za svoj rad. 
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AD/2 IZVJEŠĈE O RADU OPĆINSKOG NAĈELNIKA 

  

Sukladno Zakonu i Statutu OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV Općinski naĉelnik podnio je 

Izvješće o radu za razdoblje od 01. srpnja do 30. prosinca 2013.godine. Izvješće je podneseno 

u pisanom obliku i dostavljeno svim vijećnicima uz poziv za ovu sjednicu 

  

U otvorenoj raspravi po ovoj toĉki dnevnog reda Vijećnik Vedran Zrilić je pohvalio iscrpno 

izvješće, ali je konstatirao da mu je ţao da se nisu uvaţile njegove dobronamjerne sugestije u 

pravcu smanjenja troškova . Dapaĉe stvoren je novi minus.  

Vijećnik prigovara velikom broju novozaposlenih djelatnika u Općini i smatra da za isto nema 

dovoljno sredstava . Nadalje, prigovara da je više uplaćeno za sport i kulturu nego za socijalu 

što nije dobro jer treba biti socijalno osjetljiv. Nije zadovoljan niti s naplatom komunalne 

naknade. 

Vijećnica Jovita Pirović ĉestitala je naĉelniku na izvješću iz kojeg je razvidno da se ulaţe 

mnogo truda od strane naĉelnika i njegovog tima. No, ipak je mišljenja da bi se trebalo voditi 

malo više raĉuna o pravilnijem rasporedu sredstava (socijalna davanja, infrastruktura i sl.) 

Nadalje, smatra da je za Turanj izgradnja trţnice premalo za sezonu jer je mjesto veliko i ima 

se tu još mnogo toga za uraditi (npr. nogostup, ispraćajnica i sl.).  

Naĉelnik je odgovorio da se slaţe s vijećnikom Zrilić da se ne ide u investicije, no to bi 

znaĉilo stajati na pozitivnoj nuli i ne biti aktivan. A on upravo smatra da je aktivnost 

"formula" za izlazak iz ove teške situacije što naravno nosi sa sobom rizik i teţi je put. 

Što se tiĉe primjedbi vijećnice Pirović rekao je da nije samo u planu trţnica već da dio ide za 

kanalizaciju u Turnju, zatim tu je plan izgradnje ogradnog zida oko groblja, ide dalje obnova 

kule , nabaviti će se znakovi, izraĊeni su idejni projekti za luke. 

  

Nakon rasprave Izvješće naĉelnika o radu dato je na glasovanje i isto je usvojeno jednoglasno 

sa 13 glasova "ZA".  

 

AD/2 VIJEĆNIĈKA PITANJA I ODGOVORI 

 

Vijećnik Vedran Zrilić postavio je pitanje da li ima ikakvih promjena u Planu upravljanja 

pomorskim dobrom te ako ima koje su to novine . 

Naĉelnik je odgovorio da je na ovom pitanju obavio niz razgovora i to u Uredu za pomorstvo 

s gosp. Marinom Milković, s Mjesnim odborima i s Kolegijem. 

Razmišljanje je da u duhu nezaposlenosti i na razini cijele RH evidentno je da je turizam 

"slamka spasa", no na ţalost prekratko traje turistiĉka sezona . U tom smislu htjeli smo dati 

šansu ljudima koji su nas molili da pokušaju nešto zaraditi. Stoga smo povećali broj lokacija 

na pomorskom dobru i to u Sv. Petru i Sv. Filip i Jakovu, dok je u Turnju uvaţeno s pravom 

da se ove sezone ne ide na povećanje a da se prethodno ne stvore uvjeti za to. 

Vijećnik Zrilić je upitao da li se to odnosi samo na kafiće, a naĉelnik je odgovorio da nije već 

općenito, s tim da se Plan ne treba konzumirati u cijelosti a i podloţan je promjenama. 

Vijećnik Mićo Birkić zamolio je da se odgovori kome i po kojem kriteriju su doznaĉena 

socijalna davanja.  

Vijećniku je pojašnjeno da u svako doba moţe izvršiti uvid u evidenciju. 

Vijećnik Ivan Bariĉić upitao je da li ima mogućnosti konaĉno ukloniti cijevi s mula na kojem 

bi bilo vrlo efektno ovo ljeto izvoditi manifestacije. 

Naĉelnik je odgovorio da je obavio razgovor s vlasnikom Ivicom Zorić i da je isti obećao da 

će ukloniti. 

Vijećnik Vid Pedisić je psotavio pitanje da li je Općina u mogućnosti nešto poduzeti s 

divljim odlagalištima ili je to u ingerenciji Hrvatskih šuma. 
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Naĉelnik je odgovorio da smo stavili u Prostornom planu markicu za zbrinjavanje otpada. 

Trebamo naći rješenje.  

Predsjednik Vijeća je dodao da se poĉelo s sanacijom zajedno s Hrvatskim šumama i našim 

djelatnicima. Radovi su u tijeku. 

Vijećnica Jovita Pirović je postavila pitanje što je s legalizacijom sportskih terena i sportskih 

objekata.  

Naĉelnik je odgovorio da je zahtjev predan nadleţnom Uredu i da se ne moţe sa sigurnošću 

kada će to biti dovršeno. 

Vijećnik Mićo Birkić je upitao da li se nešto moţe poduzeti u svezi s velikim poplavama na 

poljima u Raštanima. 

Naĉelnik je odgovorio da je komunalni redar popisao oštećenja i sve je poslikano.  

 

Drugih pitanja nije bilo. 

  

AD/4 PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU URGBANISTIĈKOG PLANA 

UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUĈJA U SVETOM  FILIP I JAKOVU 

(RABATIN 1) 

 

Po ovoj toĉki obrazloţenje je dao naĉelnik .  

Nakon kraće diskusije Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno sa 

13 glasova ZA. 

  

AD/5 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIĈKOG 

PLANA UREĐNENJA NEIZGRAĐENOG PODRUĈJA U SVETOM FILIP I JAKOVU 

 

Po ovoj toĉki obrazloţenje je dao naĉelnik .  

Nakon kraće diskusije i ova Odluka je data na glasovanje i ista je usvojena jednoglasno sa 13 

glasova ZA. 

  

AD/ 6 PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 

 

Po ovoj toĉki naĉelnik je dao iscrpno obrazloţenje te napomenuo da je sugestija Zavoda za 

prostorno ureĊenje Zadar da se na narednoj sjednici ide s Odlukom o izradi Izmjena i dopuna 

PPUO-a. S obzirom da je to struka treba ih respektirati. U otvorenoj raspravi vijećnica Jovita 

Pirović je rekla da iako joj je reĉeno da niej došlo do promjene tekstualnog dijela sada vidi da 

je ipak bitno promjenjeno. Ugroţeni su "mali ljudi" koji se ţele baviti kampiranjem i to 

novom toĉkom gdje se traţi 2000 m2 kao minimalna površina za kampirališta. Zanima je 

zašto se ovo prihvatilo kada za to nema zakonskog uporišta. Nadalje, zanima je da li je 

stavljen Crni krug i zašto se ne navodi da je donesen UPU obalnog pojasa Turnja donesen. 

Zanima je da li na ovoj sjednici vijećnici mogu promjeniti ovu odredbu u svezi kampova.  

Naĉelnik je zamolio da se pusti ovaj Plan da proĊe jer je ionako mukotrpno donesen a nakon 

toga  ćemo odmah ići s dopunama i izmjenama. 

 

Nakon rasprave Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana stavljena je na 

glasovanje i ista je usvojena jednoglasno s 13 glasova ZA. 

  

AD/7 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIĈKOG PLANA UREĐENJA 

ZONE UGOSTITLJSKO TURISTIĈKE ZONE (T1-hotel) I MJEŠOVITE NAMJENE 

UNUTAR GP NASELJA SVETI  FILIP I JAKOV 



 5 

 

Po ovoj toĉki obrazloţenje je dao naĉelnik te je nakon kraće diskusije Odluka donesena 

jednoglasno s 13 glasova ZA. 

  

AD/8 PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORA ĈLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

NA PODRUĈJU OPĆINE SVETI  FILIP I JAKOV 

 

Po ovoj toĉki obrazloţenje je dala proĉelnica i izvjestila vijeće da je moguće odrţati izbore za 

ĉlanove vijeća Mjesnih odbora zajedno s izborima za EU parlament. No , mišljenje 

Ministarstva uprave i Drţavnog izbornog povjerenstva nisu istovjetna. Zakljuĉeno je da se 

naknadno zatraţi mišljenje od Ministarstva uprave. 

 

 Za ovu Odluku glasovalo je 12 vijećnika ZA , dok je vijećnik Vedran Zrilić bio 

"SUZDRŢAN". 

 

AD/9  PRIJEDLOG ZA OSNIVANJE MJESNOG ODBORA TUSTICA  

 

Po ovoj toĉki obrazloţenje je dao naĉelnik. Pri tome je takoĊer izvjestio da je dopis vijeću po 

ovom pitanju uputilo i vijeće Mjesnog odbora, kojeg je i proĉitao. Nakon kraće diskusije 

donesena je odluka kojom se podrţava prijedlog Mjesnog odbora, odnosno odbija prijedlog za 

osnivanjem Mjesnog odbora Tustica. 

 

Odluka je donesena jednoglasno sa 13 glasova ZA. 

  

AD/10 PRIJEDLOG POVJERENSTVA ZA ODREĐIVANJE NAZIVA ULICA, 

TRGOVA I PARKOVA ZA IMENOVANJEM ULICE PUT NOVE ŠKOLE. 

 

 Predsjednik Vijeća je obrazloţio da je Povjerenstvo predloţilo da se ulica put nove škole 

zove   Ulica uĉiteljice Karmela Pelicarić Matešić, te pojasnio razlog za isto. 

 

Prijedlog je jednoglasno usvojen s 13 glasova ZA. 

  

AD/11 PRIJEDLOG ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU JEDINSTVENOG 

UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 

 

 Naĉelnik je dao obrazloţenje i smatra da je ovo  prijedlog kojim se organizaciono i 

kadrovski ţeli postići uĉinkovitost rada općinske uprave. 

 Vijećnica Jovita Pirović je upitala što je s radnim mjestom unutarnjeg revizora. 

 Naĉelnik je odgovorio da se isto radno mjesto neće popunjavati za godinu dana. 

             

Odluka je stavljena na glasovanje i ista je usvojena jednoglasno sa 13 glasova ZA. 

 

 

 

 

  

AD/12 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KOEFICIJENTIMA ZA OBRAĈUN PLAĆE SLUŢBENICIMA I 

NAMJEŠTENICIMA 
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 Naĉelnik je dao obrazloţenje. 

Vijećnik Vedran Zrilić je rekao da je naĉelnik u prekršaju jer je plaćama probijeno 20% 

Proraĉuna. Vijećnica Jovita Pirović je rekla da nemaju ništa protiv ljudi ali s manjkom u 

proraĉunu nije vrijeme za dodatnim izdacima. 

Vijećnici Marin Colić, Tomislav Demo, Leonardo Mikulić su dali punu potporu naĉelniku, 

dok je vijećnik Igor Pedisić rekao da situacija nije "zabetonirana te da je sve podloţno 

promjenama. 

 

Odluka je data na glasovanje i za istu je glasovalo 9 vijećnika ZA i 4 vijećnika 

SUZDRAŢANA i to  Jovita Pirović, Mićo Birkić, Vedran Zrilić i Ivan Bariĉić). 

 

AD/13 PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE 

 

Obrazloţenje je dao naĉelnik i Program je usvojen jednoglasno s 13 glasova ZA. 

 

AD/14 PRIJEDLOG ODLUKE O USPOSTAVI PRIJATELJSTVA I SURADNJE 

IZMEĐU OPĆINE SVETI  FILIP I JAKOV I GRADA MOHACS U MAĐARSKOJ 

 

Obrazloţenje je dao predsjednik vijeća.  

Odluka je data na glasovanje i ista je jednoglasno usvojena s 13 glasova ZA. 

 

AD/15 CESTA U SIKOVU 

 

Obrazloţenje je dao Jure Jelenić, dipl.ing.graĊ. 

Odluka je data na glasovanje i ista je jednoglasno usvojena s 13 glasova ZA. 

 

AD/16 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PROSTORNOG PLANA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 

 

S obzirom  na već ranije objašnjen stav Zavoda za prostorno ureĊenje predlaţe se na narednoj 

sjednici donijeti ovu Odluku. 

 

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 13 glasova ZA. 

 

  

AD/17 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA 

OPĆINSKIH VIJEĆNIKA 

 

Klub vijećnika Hrvatska stranka prava dr. Ante Starĉevića je predloţio da naknade vijećnika 

budu 1 kn. 

             

Prijedlog je odbijen s 9 glasova PROTIV i 4 glasa ZA. 

 

 

 

 

 

 

S ovim je dnevni red završen. 
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Završeno u 22,00 sati. 

  

Zapisniĉar: 

 

Darinka Zorić, dipl.iur.         

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 

                                                                                       Ivan Eškinja, bacc. med. lab.ing. 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


