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REPUBLIKA HRVATSKA 

ŢUPANIJA ZADARSKA 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 

Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/14-01/12 

URBROJ: 2198/19-02-14-2 

Sveti Filip i Jakov, 02. srpnja 2014. godine 
 

ZAPISNIK 

 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, odrţane dana 09. travnja 

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

 

NAZOĈNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić, Joško 

Jukić, Tomislav Demo, Renata Batur, Ivan Baričić, Vedran Zrilić, Mićo Birkić, Igor Pedisić, 

Vid Pedisić. 

 

NENAZOĈNI VIJEĆNICI: Anamarija Matešić (opravdala izostanak) 

 

Ostali nazočni: Načelnik Općine Zoran Pelicarić i Suzana Prtenjača – Viši stručni suradnik za 

pravne poslove i lokalnu samoupravu (vjeţbenik). 

 

Započeto: u 20.00 sati 

Zapisnik vodi: Suzana Prtenjača, mag.iur. 

 

Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne te se zahvalio na odazivu za ovu sjednicu i potom 

objasnio kako je bilo nuţno sazivanje sjednice Općinskog vijeća u ovako kratkom roku jer je 

ţurno donijeti izmjene Odluke o naknadi za razvoj (za financiranje gradnje objekata i ureĎaja 

za pročišćavanje otpadnih voda „Biogradske rivijere“) te dati ovlaštenja Općinskom načelniku 

za potpisivanje Ugovora o podzajmu za potprojekt Sveti Filip i Jakov a sve zbog rokova za 

koje je vezan potpis navedenog Ugovora. TakoĎer, jedan od razloga sazivanja sjednice je i 

točka koja se odnosi na davanje ovlaštenja Općinskom načelniku za upućivanje prijedloga za 

prenamjenu zone koja se nalazi unutar naselja a odnosi se na prostor apartmanskog naselja 

„Croatia“, u zonu unutar naselja odnosno graĎevinsku zonu, a koji prijedlog načelnik mora 

uputiti Ţupanijskom zavodu za prostorno ureĎenje do 10. travnja budući da su u tijeku 

izmjene i dopune ţupanijskog Prostornog plana i to je rok do kad se mogu dostaviti prijedlozi. 

Nakon toga, predsjednik Vijeća je zamolio da se utvrdi kvorum. Nakon izvršene prozivke 

utvrĎeno je da je nazočno 12 vijećnika, s tim da je vijećnica Anamarija Matešić opravdala 

svoj izostanak, te da postoji kvorum.  

 

Predsjednik Vijeća predloţio je za ovu sjednicu sljedeći: 

 

D N E V N I      R E D: 
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1. Godišnji obračun Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje siječanj – prosinac 

2013. godine, 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu, 

3. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture 

za 2013. godinu, 

4. Izvješće o izvršenju Programa odrţavanja objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture 

u 2013. godini, 

5. Prijedlog Odluke o općinskim porezima, 

6. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za potpisivanje 

Ugovora o podzajmu za potprojekt Sveti Filip i Jakov, 

7.  Prijedlog izmjena Odluke o naknadi za razvoj (za financiranje gradnje objekata i 

ureĎaja za pročišćavanje otpadnih voda „Biogradske rivijere“), 

8. Prijedlog Plana upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za 

pedagošku godinu 2014/2015., 

9. Prijedlog za davanje ovlaštenja općinskom načelniku za prenamjenu zone izvan 

naselja apartmanskog naselja „Croatia“, 

10. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Općine 

Sveti Filip i Jakov. 

 

Vijećnica Jovita Pirović dala je primjedbu na predloţeni dnevni red koja se odnosi na broj 

točaka dnevnog reda budući da se radi o izvanrednoj sjednici te da ovakav dnevni red više 

podsjeća na redovnu sjednicu. Drugih primjedbi ni dopuna nije bilo.  

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen (12 glasova „ZA“) te se prišlo raspravi po istom. 

 

 

AD/1 GODIŠNJI OBRAĈUN PRORAĈUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 

RAZDOBLJE SIJEĈANJ – PROSINAC 2013. GODINE 

 

Po ovoj točki iscrpno obrazloţenje je dao Općinski načelnik obrazlaţući gotovo svaku stavku 

podnesenog Izvješća. Nakon što je načelnik obrazloţio podneseno Izvješće, predsjednik 

Vijeća otvara raspravu. 

 

Vijećnik Vedran Zrilić: Stanje Proračuna je nikakvo te se zadnji put spominjalo po pitanju 

troškova da je nuţno štedjeti gdje god je to moguće jer vjerojatno ima prostora za uštedu. 

Nisam razumio načelniče, što ste ţeljeli reći za Udrugu Općina, zar mi nismo u udruzi? 

Općinski naĉelnik: Jesmo u Udruzi Općina no spomenuo sam Udrugu Općina iz razloga što 

je bio odrţan jedan skup na koji me nisu zvali a koji smatram bitnim te za koji sam saznao od 

načelnika Pakoštana, pa sam zvao u Udrugu i obavijestili su me da će se odrţati uskoro novi 

skup, kako mi se čini u Gospiću, na koji se ţelim odazvati. 

Vijećnik Vedran Zrilić: Zanima me načelniče, koliko novca je uplaćeno za izmjeru, nisam 

čuo tu informaciju prilikom podnošenja Izvješća?  

Općinski naĉelnik: Otprilike govoreći, u prošloj godini se nije radilo o nekoj većoj uplati. 

MeĎutim, kad se govori o potrošnji sredstava kod katastarske izmjere, kod katastarske izmjere 

ponašamo se slično kao i kod groblja u Turnju pa se tako svaka kuna koja doĎe od ţitelja 

odmah transferira prema njima. Budući da je katastarska izmjera zapravo zaţivjela tek u 

drugom mjesecu ove godine, tako su i pravi prihodi od katastarske izmjere zaţivjeli tek tada. 

Kad sveukupno izračunate ureĎenje prostora u kojem su započeli s radom sudska komisija za 

obnovu zemljišnih knjiga i katastar te dugove uplaćene na račun Geoprojekta Zagreb i 

Geoprojekta Opatija, vidimo da je od prihodovanih iznosa 500.000,00 kuna uplaćeno cca 
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240.000,00 kuna Geoprojektu Zagreb a Geoprojektu Opatija cca 170.000,00 kuna, dok je 

ostatak otišao na ureĎenje uredskih prostora za sudsku komisiju i katastar. Dakle vidimo da je 

potpuno sav novac transferiran u tom smjeru.  

Vijećnik Vedran Zrilić: Je li iznos uplaćen Geoprojektu Opatija od cca 170.000,00 kuna 

uplaćen u 2013. godini?  

Općinski naĉelnik: Ja govorim o iznosu uplaćenom u 2014. godini. U 2013. godini nije se 

moglo krenuti s akcijama naplate s obzirom da se razmišljalo o tome da ipak kad s radom 

započne sud i kad to fizički zaţivi, da to bude trenutak kad se krene s boljom naplatom po 

katastarskoj izmjeri. Ta situacija se pokazala opravdanom i sva energija je bila utrošena na 

dovoĎenje suda i na tragu toga i pokazalo se svih ovih 500.000,00 kuna transferiranih u tom 

smjeru, a koji novac je prema našim shvaćanjima strogo namjenski.  

Vijećnik Vedran Zrilić: Moje pitanje je bilo kratko a ono je glasilo koliko je u prošloj godini 

uplaćeno Geoprojektu Zagreb i Geoprojektu Opatija? Ne znam kako s tim dugovanjima uopće 

uspijevate izaći na kraj, znam da je u vrijeme dok sam bio donačelnik Općine bilo teško 

izvršiti uplate dugovanih iznosa po katastarskoj izmjeri, a premda nije bilo praktički nikakvih 

uplata graĎana s te osnove, uspjeli smo platiti cca 1.100.000,00 kuna Geoprojektu Zagreb zato 

Vas i pitam u kakvoj ste situaciji danas i koliko ste novca uplatili u 2013. godini?  

Općinski naĉelnik: Već ranije sam rekao da smo se kroz 2013. godinu borili da što prije s 

radom započne sud i katastar kako bi se uprihodio što veći novac temeljem katastarske 

izmjere i kako bi se potom u ovoj godini te idućoj mogli isplatiti dugovi Geoprojektu Zagreb i 

Geoprojektu Opatija.  

Vijećnik Vedran Zrilić: Da li je iznos dugovanja koji se još treba platiti za izmjeru za k.o. 

Raštane još nekih cca 1.500.000,00 kuna?  

Općinski naĉelnik: Nije, jer što se tiče Geoprojekta Opatija koji je vršio izmjeru za k.o. 

Raštane, upravo danas sam s njima potpisao Sporazum o obročnoj otplati dugovanog iznosa 

što smatram uspjehom unatoč svim turbulencijama koje su postojale izmeĎu njih i nas. Kad 

govorimo o uštedama, ovo smatram izvrsnim primjerom jer su upravo od Geoprojekta Opatija 

stigli računi na dugovani iznos kamata od cca 230.000,00 kuna i nakon mukotrpnih pregovora 

i sastanaka izmeĎu nas i njih, uspjeli smo postići da nam otpišu kamate od cca 110.000,00 

kuna. Stoga je u ovom trenutku naš dug prema njima 1.100.000,00 kuna.  

Vijećnik Vedran Zrilić: Da li to znači da će do kraja otplate biti riječ o 1.400.000,00 kuna 

duga?  

Općinski naĉelnik: Ja sam potpisao Sporazum o obročnoj otplati na iznos od 1.100.000,00 

kuna te se nadam da ćemo se do kraja roka otplate uspjeti izvući s minimalnim iznosom 

kamata. 

 

Drugih pitanja nije bilo. Godišnji obračun Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 

siječanj – prosinac 2013. godine je nakon diskusije stavljen na glasovanje.  

U trenutku glasovanja bilo je prisutno 12 članova Općinskog vijeća.  

Općinsko Vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno donijelo  

 

Godišnji obraĉun Proraĉuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje sijeĉanj-prosinac 

2013. godine 

Ovaj Godišnji obračun nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD/2 PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 

2013. GODINU 
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Po ovoj točki obrazloţenje je dao Općinski načelnik te ujedno stiče kako je ova točka samo 

nastavak na prethodnu jer je nakon usvojenog Godišnjeg obračuna Proračuna Općine 

potrebno donijeti i Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Kako nije bilo pitanja, 

prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu stavljen je na glasovanje. 

U trenutku glasovanja bilo je prisutno 12 članova Općinskog vijeća.  

Općinsko Vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno donijelo  

 

ODLUKU 

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu 

 

Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD/3 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU 

 

Po ovoj točki obrazloţenje je dao Općinski načelnik te izlaţe sve podatke koji se nalaze u 

Izvješću. Ističe kako vijećnici mogu iz priloţenog Izvješća vidjeti način na koji su utrošena 

sredstva. Smatra bitnim reći, s obzirom da je ovo bitna stavka, da se u Izvješće (tablicu u 

sklopu Izvješća) stavlja samo ono što je ušlo u Proračun u 2013. godini i što je plaćeno u 

2013. godini. Pa za vid toga ţeli naglasiti kako je već početkom 2014. godine, stavka za 

Lavčevića 542.000,00 kuna što spada isto tako u stvaranje novih vrijednosti, potom što se tiče 

Kulić investa odnosno govoreći o ispraćajnici u Svetom Filip i Jakovu, radi se o iznosu od 

318.000,00 kuna i u ovo Izvješće spadaju i UPU-i, Prostorni planovi kao i DPU-i čija 

vrijednost je cca 300.000,00 kuna ali i projektna dokumentacija koja govori o odreĎenim 

dugovima. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

 

Vijećnica Jovita Pirović: Zanima me da li se iznos od 542.000,00 kuna koji ste spomenuli 

odnosi na groblje u Turnju?  

Općinski naĉelnik: Da, mislio sam na to.  

Vijećnica Jovita Pirović: Groblje u Turnju plaćaju mještani sami i to su njihovi novci. 

Općinski naĉelnik: Budući da te grobnice nisu u vlasništvu mještana one kao takve ulaze u 

nove vrijednosti.  

Vijećnica Jovita Pirović: Ne moţe Općina reći da gradi groblje u Turnju, groblje grade sami 

mještani a Općina sluţi samo za transfer novca.  

Općinski naĉelnik: I groblje u Turnju, poput ispraćajnice koja se gradi u Svetom Filip i 

Jakovu i u čijoj izgradnji sudjeluju mještani, ne moţe biti u vlasništvu mještana već je u 

vlasništvu Općine i stoga i jedno i drugo spadaju pod nove vrijednosti. 

 

Drugih pitanja nije bilo stoga predsjednik Vijeća daje ovu točku na glasovanje.  

U trenutku glasovanja bilo je prisutno 12 članova Općinskog vijeća.  

Općinsko Vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno donijelo  

 

Zakljuĉak o usvajanju Izvješća o izvršavanju Programa  

izgradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

 

Ovaj Zaključak nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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AD/4 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŢAVANJA OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI 

 

Po ovoj točki obrazloţenje je dao Općinski načelnik. Navodi kako su i ovdje u pitanju računi i 

plaćanja u tekućoj godini i da je ovdje uravnoteţeno tih 1.100.000,00 kuna što je bitno. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Kako nije bilo pitanja, 

predsjednik Vijeća daje ovu točku na glasovanje.  

U trenutku glasovanja bilo je prisutno 12 članova Općinskog vijeća.  

Općinsko Vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno donijelo  

 

Zakljuĉak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa  

odrţavanja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

 

Ovaj Zaključak nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

 

AD/5 PRIJEDLOG ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA 

 

Po ovoj točki obrazloţenje daje Općinski načelnik. Navodi kako je na jednoj od proteklih 

sjednica Vijeća donesena Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu u cijelosti 

poslova utvrĎivanja i naplate općinskih poreza kojom Općina Sveti Filip i Jakov u nadleţnost 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine prenosi poslove utvrĎivanja i naplate općinskih poreza. 

Ovo je još jedna od odluka koju moramo donijeti i uskladiti s zakonom i zakonskim 

propisima a da bi mogli ići samostalno s utvrĎivanjem i naplatom općinskih poreza. Naročito 

nam je bitan porez na kuće za odmor i dio odluke koji se odnosi na taj porez je detaljnije 

razraĎen u odnosu na raniju odluku, posebno po pitanju dokazivanja statusa kuće za odmor. 

Što se tiče cijena, one su ostale iste kao što je to bilo do sada jer smatramo da nije svrsishodno 

povećanje istih u ovim trenucima – istaknuo je načelnik. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

 

Vijećnik Igor Pedisić: Da li je potrošnja struje, vode, telefona i slično relevantan podatak 

temeljem kojeg se moţe dokazati status kuće za odmor odnosno da li je za pravnike 

relevantno dokazivati status kuće za odmor na taj način? Bilo bi dobro upoznati se s 

iskustvima drugih jedinica lokalne samouprave, primjerice Grada Vodica, kako ne bi ulazili u 

nekakve probleme po pitanju toga.  

Općinski naĉelnik: To su sve pretpostavke, jer neke jedinice lokalne samouprave, kao što su 

Vodice, su napravile dobar pomak i činjenica je da će ovdje moţda trebati duţe vremena da se 

pravna sluţba i ostali upoznaju pa smo ţeljeli otvoriti mogućnost da se s ozbiljnim radom i 

ozbiljnim analizama eventualno poveća broj kuća za odmor koje to u stvarnosti i jesu. 

 

Drugih pitanja nije bilo. Predsjednik Vijeća daje ovu točku na glasovanje.  

U trenutku glasovanja bilo je prisutno 12 članova Općinskog vijeća.  

Općinsko Vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno donijelo 

 

ODLUKU 

o općinskim porezima 

 

Ovaj Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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AD/6 PRIJEDLOG ZAKLJUĈKA O DAVANJU OVLAŠTENJA OPĆINSKOM 

NAĈELNIKU ZA POTPISIVANJE UGOVORA O PODZAJMU ZA POTPROJEKT 

SVETI FILIP I JAKOV 

 

Po ovoj točki obrazloţenje daje Marin Colić, kao direktor Komunalca i bivši načelnik Općine 

koji je od samog početka upoznat po ovom pitanju.  

Vijećnik Marin Colić: Zaključak koji su vijećnici dobili u materijalima iznosi jednu 

kronologiju povijesti odvodnje na području Općine. Iznosi nekoliko bitnih stavki izmeĎu 

kojih je i projekt Jadran od Svetog Petra do Svetog Filip i Jakova financiran iz naknade za 

razvoj. Problemi koji su se ovdje javili su neriješeni imovinsko pravni odnosi kod bypassa 

Biograd te izgradnja kanalizacije u Svetom Petru koja je bila dio te prve faze financiranja a 

nije izgraĎena. Već duţi niz godina pokušava se riješiti problem s vlasništvom te je Gradsko 

vijeće Grada Biograda na svojoj posljednjoj sjednici odrţanoj prije mjesec dana donijelo 

odluku da će se problem vlasništva riješiti isplatom u novcu ili zamjenom trase ispod motela. 

Mi smo inzistirali da se taj problem riješi te da se riješi i financijski dio. U rješavanje su bili 

uključeni i Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode i jedini model koji je nama bio za 

zatvaranje tog dijela je, kao što je bio projekt Jadran 1, sada potprojekt Jadran 2 na način kao 

što je bila 1. faza da se sada završi i ovaj dio. Investicija je cca 10 milijuna kuna. Mi smo u 

suradnji s Gradom Biogradom i Općinom Pakoštane koji su dali svoju suglasnost, dogovorili 

da se iz naknade za razvoj koja se naplaćuje na ovim područjima, isfinancira završetak radova 

za Sveti Filip i Jakov i Turanj i ako ostane sredstava započne s izgradnjom u Svetom Petru. 

Dakle, riječ je o istom potprojektu kao što je to bio slučaj 2005. godine, samo nastavku. U 

tom dijelu investicije od cca 10 milijuna kuna, 50% sredstava ide kroz kredit a ostatak kroz 

bespovratna sredstva Ministarstva. Što se tiče Općine, potrebno je potpisati tripartitni 

sporazum izmeĎu Općine, Hrvatskih voda i Komunalca. Općina je za vrijeme trajanja 

potprojekta Jadran 2, duţna osigurati svake godine u svom Proračunu 650.000,00 kuna kao 

jedan vid garancije Hrvatskim vodama u slučaju da se ne osigura dovoljan iznos sredstava za 

financiranje potprojekta iz naknade za razvoj. Hrvatske vode su napravile analizu prikupljanja 

sredstava iz naknade za razvoj raĎena na temelju posljednjih nekoliko godina i oni su pristali 

na ovaj dio te smatraju da se na taj način moţe isfinancirati dio od 10 milijuna kuna koliko je 

potrebno da se kod nas završi ovaj potprojekt. Prva faza je do 2019. godine, a druga faza od 

2019. – 2023. godine se radi o izradi dokumentacije i kompletnom rješavanju sekundarne 

mreţe i odvodnje tako da će se morati i tad imati jedan vid naknade za razvoj. 

Općinski naĉelnik: Ţelio bih napomenuti kako je sklapanje Potprojekta Jadran 2 rezultat 

timskog rada velikog broja ljudi, posebno na razini Hrvatskih voda i Ministarstva regionalnog 

razvoja i EU fondova bez čijeg blagoslova ne bi bilo ni Ugovora. Vaţno je i sudjelovanje 

načelnika Općine Pakoštane Kurtova te gradonačelnika Biograda Kneza koji su prepoznali 

vaţnost ovakvog Ugovora i značenje projekta za Općinu Sveti Filip i Jakov te nam dali zeleno 

svjetlo za rješavanje ovog problema a mi jednostavno ţelimo da se dogodi ono što ljudi ţele. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

 

Vijećnik Vedran Zrlić: Ţelio bih napomenuti kako je to trasa koja je ranije iznosila 500 

metara, a sada je izmijenjena i iznosi preko 1000m. Dakle, izmijenili su trasu lakšim putem a 

koji je trajao pet godina. Druga stvar koja me zanima jest da li je ovdje u pitanju samo 

financiranje ove trase i Svetog Petra? 

Vijećnik Marin Colić: Da, tako je. 

Vijećnik Vedran Zrilić: Na koji način tu sudjeluju Biograd i Pakoštane, da li oni iz naknade 

za razvoj prikupljene na svom području financiraju naš preostali dio?  

Vijećnik Marin Colić: Da, na taj način. 
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Vijećnik Vedran Zrilić: Da li se Općina Sveti Filip i Jakov obvezuje s 650.000,00 kuna? 

Vijećnik Marin Colić: Taj iznos je element osiguranja, kao što je to bio slučaj i u prvom 

ugovoru a koji iznos će se aktivirati u slučaju nedovoljnog financiranja iz naknade za razvoj a 

što smo mi morali osigurati budući da Svjetska banka traţi da jedinice lokalne samouprave 

budu oni koji će osigurati taj iznos.  

Vijećnik Vedran Zrilić: Da li to znači da će se iz te naknade, prikupljene na području kojim 

upravlja Komunalac jednim dijelom financirati taj dio u cijelosti do prve faze i na to su 

pristali Grad Biograd i Općina Pakoštane?  

Vijećnik Marin Colić odgovara potvrdno.  

Vijećnik Vedran Zrilić: U tom slučaju pozdravljam ovu inicijativu ali nisam siguran u dio 

koji se tiče Zakona o proračunu i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, odnosno da li smo tu malo izašli van okvira? 

Vijećnik Marin Colić: Nismo izašli van okvira zakona jer to što stavljamo ovakvu garanciju 

u plan proračuna ne znači da ćemo to i isplatiti. Moguće je da isplatimo, a moguće da i ne 

isplatimo. Mi samo formalnopravno preuzimamo tu obvezu na Općinu. TakoĎer, u Hrvatskim 

vodama smo pitali da li je potrebna suglasnost Ministarstva financija u našem slučaju za 

davanje ovakve garancije a oni su utvrdili da ista nije potrebna. Element osiguranja s 

mjenicama daje komunalno poduzeće, a Općina je samo duţna predvidjeti proračunom ovaj 

iznos kao element osiguranja. Mi za tekuću godinu proračunom imamo predviĎen iznos od 

200.000,00 kuna za izgradnju kanalizacije i to će biti dostatno za ovu godinu ali ćemo za 

iduću godinu proračunom morati predvidjeti iznos od 650.000,00 kuna. Ukoliko sve bude u 

redu, Hrvatske vode će uskoro raspisati javnu nabavu, a radovi bi trebali krenuti od 15.09. Što 

se tiče naplate, očekujem da neće biti nikakvih problema te eventualnih potraţivanja od 

Općine iz sredstava osiguranih i onih koji će biti osigurani proračunom.  

Vijećnik Vedran Zrilić: Da li to znači da, ako je ukupna vrijednost projekta 10 milijuna 

kuna, Općina osigurava 6,5 milijuna kuna? Tko financira ovaj ostatak od 3,5 milijuna kuna? 

Vijećnik Marin Colić: To financiraju Hrvatske vode i ministarstvo, dakle 52% mi kroz 

naknadu za razvoj a 48% Hrvatske vode i ministarstvo.  

Općinski načelnik preuzima riječ i iznosi točne omjere sufinanciranja pojedinih subjekata 

Ugovora. 

 

Drugih pitanja nije bilo. Predsjednik Vijeća daje ovu točku na glasovanje.  

U trenutku glasovanja bilo je prisutno 12 članova Općinskog vijeća.  

Općinsko Vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno donijelo 

 

Zakljuĉak o davanju ovlaštenja Općinskom naĉelniku 

za potpisivanje Ugovora o podzajmu za potprojekt Sveti Filip i Jakov 

 

Ovaj Zaključak nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD/7 PRIJEDLOG IZMJENA ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ (ZA 

FINANCIRANJE GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA PROĈIŠĆAVANJE 

OTPADNIH VODA „BIOGRADSKE RIVIJERE“ 

 

Po ovoj točki obrazloţenje daje načelnik. Navodi kako je ovo samo slijed prethodne točke te 

je iz izlaganja vijećnika Colića zapravo sve razvidno kao i iz materijala koji su vijećnici dobili 

budući da je materijal za ovu i za prethodnu točku dnevnog reda isti. 
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Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Nije bilo pitanja. Predsjednik 

Vijeća daje ovu točku na glasovanje.  

U trenutku glasovanja bilo je prisutno 12 članova Općinskog vijeća.  

Općinsko Vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno donijelo 

 

Odluku o izmjenama Odluke o naknadi za razvoj (za financiranje gradnje 

 objekata i ureĊaja za proĉišćavanje otpadnih voda „Biogradske rivijere“)  

 

Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

AD/8 PRIJEDLOG PLANA UPISA DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG 

ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014/2015 

Po ovoj točki obrazloţenje daje načelnik. Navodi kako je ovo još jedan od dokumenata koji je 

nuţno donijeti hitno budući da se bliţe upisi u predškolu te je na zamolbu ravnateljice Dječjeg 

vrtića „Cvit“ uvrstio ovu točku u dnevni red. Načelnik obrazlaţe plan upisa za godinu 

2014/2015 te daje usporedbu što se tiče broja djece upisanih u predškolski odgoj u godini 

2013/2014 i plana za 2014/2015 godinu koji predviĎa veći broj djece budući da se ove godine 

otvara podruţnica vrtića u Gornjim Raštanima u kojem će se oformiti grupa predškolske 

djece.  

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Nije bilo pitanja. Predsjednik 

Vijeća daje ovu točku na glasovanje.  

U trenutku glasovanja bilo je prisutno 12 članova Općinskog vijeća.  

Općinsko Vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno donijelo 

 

Odluku o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u programe predškolskog odgoja 

i obrazovanja za pedagošku godinu 2014/2015. 

 

Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD/9 PRIJEDLOG ZA DAVANJE OVLAŠTENJA OPĆINSKOM NAĈELNIKU ZA 

PRENAMJENU ZONE IZVAN NASELJA APARTMANSKOG NASELJA 

„CROATIA“ 

Po ovoj točki obrazloţenje daje Općinski načelnik. Navodi kako je bilo ţurno sazvati sjednicu 

i zbog ove točke budući da smo do 10. travnja tekuće godine duţni dostaviti prijedloge za 

izmjene i dopune ţupanijskog Prostornog plana. Na tragu toga, Vijeće je donijelo odluku da 

unutar zone naselja uĎe turistička zona Primorje i Đardin što je Zavod za prostorno ureĎenje 

Zadarske ţupanije i usvojio. Nisu prošli svi prijedlozi koje smo uputili Zavodu, meĎutim 

boriti ćemo se da i ostalo proĎe – istaknuo je Općinski načelnik. Obrazlaţe kako neki 

prijedlozi koje je Općina uputila Zavodu nisu u ingerenciji Zavoda, primjerice sve ono što je 

ispod 25ha a vezano je uz poduzetničke zone ne ulazi u Prostorni plan ţupanije, već Općina to 

sama definira svojim prostornim planom. Upućivanje prijedloga Zavodu na koji se odnosi ova 

točka prvenstveno nam je vaţno zbog ceste i pristupnog puta Svetom Filip i Jakovu i Turnju. 

Ovime nam se otvara mogućnost da uopće imamo šansu formirati takvu cestu kroz 

apartmansko naselje „Croatia“ i zato smatram ovo iznimno vaţnim – napomenuo je načelnik. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 
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Vijećnica Jovita Pirović: Gdje bi se nalazila cesta o kojoj govorite?  

Općinski naĉelnik: Tu je riječ o postojećoj cesti koja trenutno ne omogućava pristup s 

magistrale u Sveti Filip i Jakov i Turanj morskoj strani ovih mjesta jer se radi o privatnom 

posjedu no ovim prijedlogom se otvara takva mogućnost. 

Vijećnica Jovita Pirović: Što bi njima značilo da uĎu unutar zone naselja?  

Općinski naĉelnik: U varijanti kad se odreĎeno područje nalazi izvan naselja ne moţe se 

graditi 70 metara od mora. 

Vijećnik Vedran Zrilić: Prijedlog za davanje ovlaštenja Općinskom načelniku za 

prenamjenu zone izvan naselja apartmanskog naselja „Croatia“. Vijećnici su trebali dobiti što 

je to što mijenja, na koji način i kako promijeniti a ne donijeti odluku bez tih saznanja. 

Vijećnica Jovita Pirović: Što se mijenja, iz koje zone u koju?  

Općinski naĉelnik: Ne mijenja se zona, već je to potpuno isti postupak.  

Vijećnik Vedran Zrilić: Ne pričam o postupku već o prenamjeni i zanima me u što se to 

mijenja, iz koje zone u koju?  

Općinski naĉelnik: Mijenja se navedeno područje iz zone izvan naselja u zonu unutar 

naselja.  

Vijećnik Vedran Zrilić: Da li u tom slučaju to područje ostaje turistička zona?  

Vijećnik Tomislav Demo: Ova točka dnevnog reda nije dobro koncipirana i zato se tu javlja 

problematika shvaćanja iste. Trebalo je preciznije napisati da se mijenja iz turističke zone u 

zonu unutar naselja.  

Vijećnik Vedran Zrilić: Što će to njima, pa oni to imaju?  

Općinski naĉelnik: To nije točno jer oni nisu u zoni naselja.  

Vijećnik Vedran Zrilić: Da li njima treba nešto za graĎenje, da li oni misle nešto graditi? Jer 

ako oni misle nešto graditi onda im nešto i treba odnosno ako ne misle ništa graditi tada im ne 

treba ništa.  

Općinski naĉelnik: Sigurno planiraju nešto renovirati jer u ovakvom stanju u kakvom se sada 

naselje nalazi ne mogu konkurirati.  

Vijećnik  Vedran Zrilić: Nadam se da ste dobro proučili situaciju, jer ukoliko ste dali nešto 

zauzvrat ceste treba pogledati koja biti cijena toga.  

Općinski naĉelnik: Tu je sve uredno i to je turistička zona te nema tu razgovora.  

Vijećnik Vedran Zrilić i vijećnica Jovita Pirović: Trebamo dignuti ruku za nešto a ne 

znamo što je to točno.  

Općinski naĉelnik: Diţete ruku za nešto što moţda uopće ni ne proĎe u ţupanijskom 

Prostornom planu a i još uvijek je Vijeće to koje odlučuje hoće li pristati da se takvo što 

dogodi ili ne dogodi. Ovo sad je iznimna situacija s obzirom na izmjene i dopune ţupanijskog 

Prostornog plana koje se trenutno dogaĎaju i zato treba djelovati jer nam to otvara u nekoj 

budućnosti šansu da uopće pregovaramo oko ceste o kojoj je ovdje riječ a ukoliko ovakav 

prijedlog ne bismo uputili Zavodu i ne bi bio uvršten u ţupanijski Prostorni plan, automatski 

gubimo šansu za pregovaranjem oko ove ceste s vlasnicima apartmanskog naselja.  

Vijećnica Jovita Pirović: Kad kaţete da neće postojati šansa za pregovaranjem sve to skupa 

ispada kao da je već gotova stvar.  

Vijećnik Tomislav Demo: Zonu definira Prostorni plan ureĎenja općine. Po sadašnjem 

prostornom planu, zona apartmanskog naselja o kojoj je riječ nalazi se izvan graĎevinskog 

područja naselja. Da bi se to promijenilo potrebna je ići u izmjene i dopune prostornog plana 

za što treba suglasnost Vijeća, a da bi ga uopće mogli mijenjati nuţno je da je usklaĎen sa 

ţupanijskim Prostornim planom. Ukoliko nije usklaĎen, tada ni nemamo mogućnost da ga 

mijenjamo pa tako i kad je riječ o ovom slučaju. Ukoliko dolazi novi investitor koji je 

spreman ulagati u apartmansko naselje „Croatia“ zasigurno on ţeli proširiti kapacitete, 

pokrenuti poslovanje, zaposliti ljude a vjerojatno bi prilikom podizanja kategorizacije ţelio 

izgraditi i jedan dio novih sadrţaja.  
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Vijećnica Jovita Pirović: To nije sporno samo je potrebno to prezentirati. 

Vijećnik Marin Colić: Ovdje se radi samo o tome, pošto su u tijeku izmjene i dopune 

ţupanijskog Prostornog plana, načelnik je uputio Vijeću zahtjev da oni iskaţu svoje mišljenje 

o ovom slučaju odnosno da li da on zatraţi od Zavoda da turističko naselje stavi u zonu unutar 

naselja. Sve ostalo, svi obuhvati graĎenja, ističe, moraju biti definirani detaljnim planom 

odnosno urbanističkim planom ureĎenja. 

Vijećnik Vedran Zrilić: Zašto je uopće trebalo sazivati Vijeće zbog toga?  

Vijećnik Marin Colić: To nije bilo potrebno ali je načelnik to ţelio iz razloga veće 

transparentnosti.  

Općinski naĉelnik: Ţelio sam to podijeliti s Vijećem jer sam svjestan značaja ovakve ceste za 

Turanj i Sveti Filip i Jakov. 

Vijećnik Vedran Zrilić: Drţati ćemo Vas načelniče za riječ da se ovdje radi samo o cesti. 

Vijećnica Jovita Pirović: U nazivu točke piše prenamjena zone i to je nespretno formulirano. 

Općinski naĉelnik: Slaţem se s Vama da se radi o nespretnoj formulaciji. 

Vijećnica Jovita Pirović: Glede izmjena i dopuna ţupanijskog Prostornog plana da li je 

prošao prijedlog što smo uputili za zonu „Krč“ u Turnju?  

Općinski naĉelnik: Jest, T3 zona je postala zona T1.  

Vijećnica Jovita Pirović: Da li će to biti zona unutar ili izvan naselja jer koliko je meni 

poznato do sada je to bila zona izvan naselja?  

Općinski naĉelnik: Po ovim izmjenama i dopunama tu je riječ o zoni unutar naselja.   

Vijećnik Vedran Zrilić: Da li zona Primorje takoĎer ulazi u zonu unutar naselja?  

Općinski naĉelnik: Taj prijedlog koji smo uputili Zavodu je prošao te su i Primorje i Đardin 

po novim izmjenama i dopunama ušli u zonu naselja. 

Vijećnik Mićo Birkić: Da li su u izmjenama i dopunama prošle i poslovno servisne zone u 

Raštanima? 

Općinski naĉelnik: S obzirom da se radi o području površine ispod 25ha na njih se ne stavlja 

oznaka u ţupanijskom prostornom planu već se oni rješavaju Prostornim planom općine. 

 

Drugih pitanja nije bilo. Predsjednik Vijeća daje ovu točku na glasovanje.  

U trenutku glasovanja bilo je prisutno 12 članova Općinskog vijeća.  

Općinsko Vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno donijelo 

 

Zakljuĉak o davanju ovlaštenja Općinskom naĉelniku 

za prenamjenu zone apartmanskog naselja „Croatia“ u zonu unutar naselja 

 

Ovaj Zaključak nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

 

AD/10 PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ĈLANOVE VIJEĆA 

MJESNIH ODBORA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 

Po ovoj točki obrazloţenje daje Suzana Prtenjača, viši stručni suradnik za pravne poslove i 

lokalnu samoupravu (vjeţbenik) budući da je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Darinka Zorić na odsutna zbog bolesti. Navodi kako je potrebno donijeti Odluku o 

raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Filip i Jakov. 

Na prethodnoj sjednici Vijeća raspravljalo se o odluci o provedbi izbora za članove Vijeća 

mjesnih odbora na području Općine, odnosno po njezinim saznanjima takva Odluka je uvjetno 

donesena. Na toj sjednici Vijeća nije bilo zakonski moguće donijeti odluku o raspisivanju 

izbora budući da se takva odluka donosi najranije 60 dana prije odrţavanja izbora odnosno 

najkasnije 30 dana prije odrţavanja izbora. Prijedlog je da se izbori odrţe 25. svibnja odnosno 
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istovremeno s izborima za Europski parlament i iz tog razloga je nuţno sad donijeti Odluku o 

raspisivanju izbora da bi se moglo započeti s izbornim postupkom. 

Općinski naĉelnik: Temeljem razgovora s drugim načelnicima i gradonačelnicima stječe se 

dojam da su ljudi zasićeni izborima, naročito kad vidimo da smo u prošloj godini imali izbore 

za Europski parlament koji se ponovno odrţavaju i ove godine, potom lokalne izbore a bliţe 

nam se i predsjednički izbori. S obzirom na tu dinamiku, a i neki osjećaj meĎu ljudima bilo je 

logično da se izbori za mjesne odbore odrţe istovremeno s izborima za Europski parlament. 

Smatram to dobrom porukom mještanima naše općine, a i onako se u ovoj kalendarskoj 

godini trebaju odrţati izbori za članove vijeća mjesnih odbora tako da mislim da tu nema 

nekih prepreka da tome bude tako već je to sve unutar nekih okvira. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 

Vijećnica Jovita Pirović: Ja smatram da je to suprotno Statutu Općine jer Statut u čl. 69. 

kaţe „Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo u roku 30 dana 

od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora, odnosno u roku 30 

dana od isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.“  U čl. 1. prijedloga Odluke o 

raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora piše da se „Izbori za članove vijeća 

mjesnih odbora raspisuju zbog završetka mandata dosadašnjih članova“. Nama mandat istječe 

18. lipnja 2014. godine. Znači da se ne poštuje rok i da su ovo prijevremeni izbori.  

Općinski naĉelnik: Čl. 69. mi je podvučen upravo ovako kako ste rekli. Prvi dio što se tiče 

samih dana je uredan, dakle ako danas donesemo odluku to je sukladno ovom roku od 60 dana 

odnosno 30 dana. A što se tiče samog datuma, koliko ja znam, moţe se na ovoj sjednici 

raspustiti mjesne odbori i raspisati se novi izbori dakle nema zapreke za to. A smatram, kad 

gledam sve ovo što Vi govorite, 25. svibnja su izbori za Europski parlament pa ne vidim 

razloga, s obzirom da je razlika od cca 20 dana od dana odrţavanja izbora za Europski 

parlament i potencijalno izbora za mjesne odbore, praviti tolike probleme a poruka je stvarno 

prema ţiteljima loša. Ja znam da, matematički gledano, to nije neka velika ušteda  

Vijećnica Jovita Pirović: Nema tu nikakve uštede. 

Vijećnik Vedran Zrilić: Nema uštede. 

Općinski naĉelnik: Gledajte, uvijek moţete govoriti o izborima o pitanju troškova ali opet 

dobiju mladi ljudi novac za rad na tim izborima. Ali u ovom slučaju ima barem 15 – 20% 

uštede npr. prostora.  

Vijećnica Jovita Pirović: Prostore ne plaćate. 

Vijećnik Vedran Zrilić: Molim Vas načelniče, dopustite mi riječ jer po ovome što govorite 

još ispada da ćemo plaćati najam školi za odrţavanje izbora. Izbori se jednostavno ne mogu 

odrţati. Ili su prijevremeni, a ako su prijevremeni izbori onda idemo u prijevremene izbore 

nema problema. MeĎutim, izbori se po Statutu ne mogu odrţati. A ako ćemo govoriti od 

odluci odnosno prijedlogu odluke za odrţavanje izbora, sve i jedna odluka koja je donesena 

otkad je Općine Sveti Filip i Jakov se u svom zaglavlju pozivala na Statut Općine Sveti Filip i 

Jakov osim ove. Jer je protivna Statutu. Druga stvar, kad smo već kod toga, o korektnosti sad 

pričamo, ovo je trebala biti neka sjednica hitne naravi. A onda pod hitnu narav stavite i ovu 

odluku o izborima članova vijeća mjesnih odbora, kao nešto nevaţno. To nije korektno a i 

protivno je Statutu. Ako je hitna sjednica, ako ste pročitali Poslovnik, to je jedna točka, dvije 

koje su hitne naravi a ne deset točaka. Ali već kad smo kod toga, ako je nešto hitno to ćemo i 

donijeti nije problem, ali ovo je redovna sjednica. Koja se ne saziva ovako i na ovakav način 

predsjedniče Vijeća. I ova odluke je kao što moţete vidjeti protivna Statutu. A i ne razumijem 

zašto se na njoj inzistira kad uštede nema apsolutno nikakve. Ušteda ne postoji jer moraju biti 

dvije odvojene prostorije, dva biračka tijela koja provode izbore itd. 

Općinski naĉelnik: Ja moram reći da se tu radi o razlici 20 dana do isteka mandata. 
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Vijećnica Jovita Pirović: Nije 20 dana razlika. Dakle, Vi moţete raspisati izbore 30 dana od 

dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora, isteka mandata ili 

raspuštanja vijeća mjesnih odbora. Gledajte, meni se iskreno ne stoji u mjesnom odboru, ali 

ovdje je stvar principa, nekakve odgovornosti i stvar Statuta i poštivanja takvih odluka. 

Mislim, čemu ţuriti? Mogu izbori biti i 15.07.  

Vijećnik Vid Pedisić: Nije dobro da izbori budu u ljetnom periodu. To nije nikako dobro. 

Odaziv ljudi neće biti nikakav, pogotovo u našem kraju. 

Vijećnica Jovita Pirović: Da, ali ovo će isto ljude zbunjivati, izmaltretirati i nemaju svi 

jednake uvjete. 

Općinski naĉelnik: Mislim da je bolje to odrţati skupa, bolje je prema ljudima i prema broju 

izbora koji su se odrţali ili će se odrţati. 

Vijećnik Vedran Zrilić: Sve je to dobro ali ovakva odluka je protivna Statutu.  

Predsjednik Vijeća moli pravnicu ukoliko ima što za nadodati. 

Suzana Prtenjaĉa: Ja bih se samo nadovezala na našu odluku donesenu na prethodnoj 

sjednici Vijeća a koja se tiče provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Dakle, ta 

odluka u jednoj od odredbi kaţe da „Mandat članova vijeća mjesnih odbora izabranih na 

redovnim izborima počinje danom konstituiranja i traje do stupanja na snagu odluke 

Općinskog vijeća o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora“.  

Vijećnica Jovita Pirović: O kojoj odluci govorimo? 

Suzana Prtenjaĉa: O odluci koja je bila točka dnevnog reda na prošloj sjednici Vijeća. 

Vijećnica Jovita Pirović: Mi se prošli put nismo baš sloţili oko te odluke i rekli smo da 

ćemo tu točku dnevnog reda prebaciti za neku od slijedećih sjednica. Znači da mi nismo 

definirali odluku. 

Suzana Prtenjaĉa: Kako nisam bila prisutna na toj sjednici, meni je rečeno da je navedena 

odluka donesena uvjetno odnosno da se za njezinu potvrdu, recimo to tako, čeka odgovor 

Drţavnog izbornog povjerenstva po pitanju istovremenog odrţavanja izbora za Europski 

parlament i izbora za članove vijeća mjesnih odbora budući su se pojavila suprotna stajališta u 

tom pitanju Ministarstva uprave i DIP-a.  

Vijećnik Vedran Zrilić: Odluku mi ne moţemo donijeti protivno Statutu. Statut je ovdje 

zakon.  

Suzana Prtenjaĉa: Ali Statut ne propisuje da mandat traje „od – do“ već da mandat traje 

četiri godine. 

Vijećnik Vedran Zrlić: Nama nije prestao mandat. Nikakvu mi odluku nismo donijeli da 

nama prestaje mandat.  

Vijećnica Jovita Pirović: Onda treba donijeti odluku o raspuštanju ili prijevremene izbore. 

Vijećnik Vedran Zrilić: Mi takvu odluku nismo donijeli. 

Vijećnica Jovita Pirović: I to još stoji u jednom od članaka da se izbori za članove vijeća 

mjesnih odbora raspisuju zbog završetka mandata. Nije ispravna odluka. 

Vijećnik Vedran Zrilić: I ne znam zašto se u odluci niste pozvali na Statut. Ovo bi bila prva 

odluka u Općini Sveti Filip i Jakov koja nije donesena na temelju Statuta. I ne moţe se kao 

takva donijeti. Moţete to pitati i Ministarstvo uprave.  

Suzana Prtenjaĉa: Poziva se na Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Vijećnik Vedran Zrilić: Dobro, ali Ministarstvo uprave rješava ovakve nedoumice. 

Suzana Prtenjaĉa: Mi jesmo kontaktirali Ministarstvo uprave meĎutim do njih nismo uspjeli 

doći. Kontaktirali smo Sluţbu za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave no ni do 

njih nismo mogli doći. 

Vijećnik Vedran Zrilić: Zato se pismeno pošalje. 

Vijećnica Jovita Pirović: I još kaţete u odluci da je rok za prijavu lista 14 dana od dana 

stupanja na snagu ove odluke. To znači da bi se ljudi trebali angaţirati za vrijeme uskrsnih 

blagdana samo za mjesne odbore, ovako neplanirano. To je malo neozbiljno. 
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Predsjednik Općinskog vijeća: Moţemo odgoditi ovu točku za slijedeće Vijeće a odrţati 

posebno izbore za Europski parlament i posebno izbore za članove vijeća mjesnih odbora. 

Vijećnik Marin Colić: Kad se razmišljalo o ovome na posljednjoj sjednici Vijeća, nismo 

znali je li protivno odrţati izbore za Europski parlament i za mjesne odbore istovremeno. Zato 

smo zadnji put rekli da ćemo provjeriti s Ministarstvom uprave i DIP-om mogu li se ti izbori 

odrţavati istovremeno. Ministarstvo uprave je dalo očitovanje da mogu, DIP je kazao da se ne 

moţe. Mi izbore za mjesne odbore moţemo i ne moramo odrţati sad, ali imamo iskustva da 

vrlo mali broj birača izaĎe kad su izbori za mjesne odbore. Računali smo to povezati i iz tog 

razloga, i nakon kontakata s susjednim jedinicama lokalne samouprave dobili smo informacije 

da su i oni to povezivali s nekim izborima. Dakle, u svrhu veće izlaznosti na izbore. 

Vijećnik Vedran Zrilić: Da, ali oni su to često puta povezivali s drţavnim izborima, 

uglavnom s drţavnim izborima.  

Vijećnik Marin Colić: Ali moţemo reći da su i izbori za Europski parlament u neku ruku 

drţavni izbori.  

Vijećnik Vedran Zrilić: Govoreći o drţavnim, mislim na parlamentarne izbore. 

Vijećnik Marin Colić: Ako Općinsko vijeće donosi odluku o raspisivanju izbora, moglo se 

pristupiti i promjeni Statuta u tom dijelu. Ali u kontaktu s stručnim sluţbama meni je rečeno 

da se pozivamo na zakon. Zakon kaţe kad se donosi odluka o raspisivanju izbora. Mi to 

moţemo prihvatiti ili ne prihvatiti.  

Vijećnik Vedran Zrilić: Sve je to uredno, ali mi bi dakle donijeli odluku protivno Statutu. 

Vijećnik Marin Colić: Ali moţemo i promijeniti Statut ako je to potrebno samo moramo 

znati što ţelimo. Gledajte, mjesni odbori bi trebali biti produţena ruka načelniku. Ako ne 

bismo odrţali izbore sad, mi onda ulazimo u jesen, zimu jer ovo ljeto sigurno nećemo odrţati 

izbore. Tad ulazimo u jesen, zimu bez mjesnih odbora. Dakle, odluke koje se budu donosile 

na razini općine načelnik će morati donositi sam.  

Vijećnik Igor Pedisić: Funkcioniraju li mjesni odbori do kraja godine? 

Vijećnica Renata Batur: Do isteka mandata. 

Vijećnik Vedran Zrilić: Dobro je rečeno, imaju mandat koji traje. Ako ćete vi donijeti 

odluku koja je protustatutarna.. 

Vijećnik Tomislav Demo: Tko je rekao da to mora biti četiri godine? Bitno je da se izbori 

odrţavaju u godini u kojoj im ističe mandat. I onda nisu prijevremeni.  

Vijećnica Jovita Pirović: Vi onda donesite odluku o raspuštanju, obrazloţite je ali ne moţe 

ovako ići.  

Vijećnik Tomislav Demo: Svi izbori koji se odrţavaju u godini koja je izborna godina su 

redovni izbori. Nisu prijevremeni ako se odrţavaju mjesec dana ranije.  

Vijećnik Vedran Zrilić: Čl. 69. Statuta kaţe da „Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora 

raspisuje predstavničko tijelo u roku 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o 

osnivanju mjesnog odbora, odnosno u roku 30 dana od isteka mandata ili raspuštanja vijeća 

mjesnog odbora“. Tko ih je raspustio? 

Vijećnik Tomislav Demo: Citiraj dalje Statut tko ih raspušta i zašto. 

Vijećnica Jovita Pirović: To nije sporno, ali načelnik ih nije raspustio. Ja govorim da se 

odluka veţe na istek mandata.  

Vijećnik Tomislav Demo: Oni se raspuštaju odlukom koju mi donosimo o raspisivanju 

izbora. 

Vijećnik Leonardo Mikulić: Ugovori se tumače onako kako glase, tako isto i statutarne 

odredbe. Tu nema što biti nejasno. Ili institut raspuštanja ili institut isteka mandata su 

relevantni. Ali u donošenje ove odluke išlo se zbog katastrofalne izlaznosti na izbore za 

mjesne odbore i smanjenje troškova ako je to moguće. 

Vijećnik Vedran Zrilić: Mi sad nemamo mogućnost donijeti ovakvu odluku. A da i ne 

ponavljam da je ovo trebala biti redovna sjednica predsjedniče, a ne ovako. 
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Predsjednik Općinskog vijeća: U redu, odgaĎamo ovu točku dnevnog reda za neku slijedeću 

sjednicu. 

 

S ovim je dnevni red završen. 

 

Završeno u 22,00 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar:                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

Suzana Prtenjača, mag.iur.                                                Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing. 

 

 

 

  


