REPUBLIKA HRVATSKA
ŢUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/13
URBROJ: 2198/19-02-14-2
Sveti Filip i Jakov, 04. kolovoza 2014. godine
ZAPISNIK
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, odrţane dana 02. srpnja 2014.
godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.
NAZOĈNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić,
Tomislav Demo, Renata Batur, Ivan Baričić, Vedran Zrilić, Mićo Birkić, Igor Pedisić, Vid
Pedisić, Anamarija Matešić
NENAZOĈNI VIJEĆNICI: Joško Jukić (opravdao izostanak)
Ostali nazočni: Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov Zoran Pelicarić, zamjenik načelnika
Općine Sveti Filip i Jakov Marin Katuša, Ţeljko Vidučić – umirovljeni pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci i Suzana Prtenjača – Viši stručni suradnik za
pravne poslove i lokalnu samoupravu (vjeţbenik) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Sveti Filip i Jakov.
Započeto: u 18.00 sati
Zapisnik vodi: Suzana Prtenjača, mag.iur.
Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne te se zahvalio na odazivu za ovu sjednicu. Prije
početka rada upoznao je nazočne vijećnike s gospodinom Ţeljkom Vidučićem, umirovljenim
pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci koji je ovdje u svojstvu
vanjskog suradnika budući da je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i
Jakov Darinka Zorić na duţem bolovanju te je bilo potrebno angaţirati suradnika koji će
pruţati pravnu i stručnu pomoć u različitim pitanjima koja se javljaju prilikom svakodnevnog
poslovanja Općine, naročito kad se uzme u obzir da je Suzana Prtenjača, koja je viši stručni
suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Sveti Filip i Jakov, tek vjeţbenik čiji rad prati mentor i nema poloţen drţavni stručni ispit te u
tom svojstvu nije ovlaštena poduzimati samostalne radnje.
Nakon izvršene prozivke utvrĎeno je da je nazočno 12 vijećnika, s tim da je vijećnik Joško
Jukić opravdao svoj izostanak, te da postoji kvorum.
Predsjednik Vijeća obavještava nazočne kako je s dnevnog reda koji su dobili u svojim
pozivima potrebno ukloniti točku 24. odnosno „Prijedlog Odluke o donošenju Plana
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gospodarenja otpadom Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2014. – 2020. godine“ budući
da zakonska procedura koja prethodi donošenju Odluke o donošenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Sveti Filip i Jakov od strane Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov nije
do kraja ispunjena stoga još uvijek nije moguće donošenje ovakve Odluke.
Nadalje, predsjednik Vijeća obavještava nazočne kako su prije same sjednice stigli materijali
za još 2 točke, a to su „Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi –
nerazvrstane ceste (Sveti Petar na moru)“ za koju predlaţe da se ubaci kao točka 24., zatim
„Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov“ za koju
predlaţe da se ubaci kao točka 25.
Predsjednik Vijeća predloţio je za ovu sjednicu sljedeći:
DNEVNI

R E D:

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća i verifikacija zapisnika sa
7. sjednice Općinskog vijeća,
2. Vijećniĉka pitanja,
3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na podruĉju Općine Sveti Filip i
Jakovu u 2013. godini,
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na podruĉju
Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu,
5. Prijedlog Operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2014.,
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stoţera zaštite
i spašavanja,
7. Prijedlog Programa aktivnosti za provedbu operativnih aktivnosti u Zaštiti od
poţara Općine Sveti Filip i Jakov,
8. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od poţara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na
podruĉju općine Sveti Filip i Jakov,
9. Prijedlog Odluke o agrotehniĉkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i
mjerama zaštite od poţara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu na podruĉju Općine Sveti Filip i Jakov,
10. Prijedlog Plana motrenja, ĉuvanja i ophodnje otvorenog prostora i graĊevina za
koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja poţara i Plan rada
izviĊaĉko-preventivnih ophodnji,
11. Prijedlog Plana korištenja teške graĊevinske mehanizacije za ţurnu izradu
prosjeka i probijanje protupoţarnih putova,
12. Prijedlog Odluke o regulaciji prometa tijekom turistiĉke sezone,
13. Prijedlog Odluke o zabrani izvoĊenja graĊevinskih radova tijekom turistiĉke
sezone,
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti,
15. Prijedlog za promjenu Statuta Općine Sveti Filip i Jakov,
16. Prijedlog Odluke o uĉlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu
(LAGUR) „LOSTURA“,
17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predstavnika
u LAG „LAURA“,
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske
izmjere i obnove zemljišnih knjiga na podruĉju Općine Sveti Filip i Jakov,
19. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novĉanoj pomoći za opremu novoroĊenog
djeteta,
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20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena usluga Djeĉjeg
vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov,
21. Prijedlog Odluke o ispravci pogrešaka u Odluci o Izmjenama i dopunama
Prostornog plana ureĊenja Općine Sveti Filip i Jakov,
22. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi –
nerazvrstane ceste (Turanj),
23. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obraĉun
plaće sluţbenika i namještenika,
24. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi –
nerazvrstane ceste (Sveti Petar na moru),
25. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov.
Dnevni red je jednoglasno usvojen sa 12 glasova „ZA“ te se prišlo raspravi po istom.

AD/1 VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I
VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Vijećnica Jovita Pirović: Imam primjedbu na Zapisnik u točki koja se odnosi na verifikaciju
zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća. Istaknula bih kako sam ja ta koja je traţila da se na
web stranici objavljuju ispravljeni zapisnici a ne vijećnik Mile Čirjak. TakoĎer, još uvijek
nisam dobila odgovor na postavljeno vijećničko pitanje a koje se odnosi na točan iznos
naknada koje primaju savjetnici načelnika za svoj rad što je nedopustivo budući da je to
pitanje postavljeno još na sjednicu u 12. mjesecu 2013. godine.
Predsjednik Vijeća: Ispričavam se što još uvijek niste dobili odgovor na postavljeno pitanje.
Ovim putem zaduţujem pravnicu Prtenjaču da se pobrine da Vam stigne odgovor na
postavljeno pitanje u što skorijem roku.
Vijećnica Jovita Pirović: Molim da se iz točke 6. zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
briše rečenica „Maximalna površina bi trebala biti minimalna“ jer je smatram nespretno
sročenom i nepotrebnom u ovom kontekstu. Što se tiče Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog
vijeća isti je mogao biti opširnije napisan.
Drugih primjedbi nije bilo. Predsjednik Vijeća daje na glasovanje ovu točku dnevnog reda.
U trenutku glasovanja bilo je prisutno 12 članova Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno usvojilo
zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov i zapisnik sa 7. sjednice
Općinskog Vijeća Općine Sveti Filip i Jakov.
AD/2 VIJEĆNIĈKA PITANJA
Vijećnik Ivan Bariĉić: Zanima me do koje se faze stiglo s projektom luke u Svetom Filip i
Jakovu? Drugo pitanje je zašto se stalo s radovima na pijaci u Svetom Filip i Jakovu?
Općinski naĉelnik: Kao što znate, imamo idejni nacrt luke i odradili smo na račun njega još
projekt vode i projekt struje i sada idemo prema glavnom projektu s geomehaničkim
ispitivanjima i isto tako s zaštitom okoliša na kojoj razini moramo napraviti studiju. Dakle,
nismo stali s projektom luke nego se sve dalje nastavlja u kontinuitetu.
Glede pijace, ona je išla svojim tijekom meĎutim dogodilo se to da je pojedinac traţio da zbog
buke i početka turističke sezone zaustavimo radove jer je spreman podnijeti odreĎene prijave.
Mi smo radili unutar zakonskih okvira i dalje smo mogli nastaviti raditi, no da ne bismo
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ulazili u dodatne probleme odlučili smo to sve sanirati do neke faze i nastaviti radove 01.
rujna.
Vijećnica Jovita Pirović: Je li gospodin imao pravo ţaliti se ili je čisto provocirao sa svojom
ţalbom?
Općinski naĉelnik: Kao što sam rekao, mi smo radili unutar zakonskih okvira no zbog ne
ulaţenja u dodatne konflikte odlučili smo stati s projektom dok ne proĎe sezona.
Predsjednik Vijeća: Moţda bismo uspjeli završiti pijacu ranije, meĎutim bilo je puno kišnih
dana i to sve je utjecalo na prolongiranje roka završetka.
Vijećnik Mićo Birkić: Što je s dovozom vode u zaobalje? Zanima me pitanje projekta
nogostupa u Gornjim Raštanima, gdje se stalo? Što se tiče dječjeg vrtića u Gornjim
Raštanima, dokle se došlo s legalizacijom?
Općinski naĉelnik: S dovozom vode u zaobalje još uvijek nismo krenuli jer je situacija
drugačija u odnosu na prethodne godine. Znate i sami da je pušten u rad cjevovod i da je
omogućen priključak za većinu domaćinstava u Sikovu i Donjim Raštanima i da postoji
njihova zakonska obveza za priključenjem vode što još uvijek veliki broj domaćinstava nije
učinio. Što se tiče nogostupa, moram pohvaliti vijećnika Demu s kojim sam bio kod Mile
Fabijana u Ţupanijskoj upravi za ceste Zadarske ţupanije i kojem smo osobno predali u ruke
projekt za nogostup u Gornjim Raštanima. U dogovoru s Komunalcem Biograd i s obzirom da
su napravljeni neki preduvjeti s Vodovodom Zadar, čekamo trenutak da i tamo povučemo
cjevovod a onda paralelno s tim i da napravimo nogostup. Dakle, kompletna dokumentacija je
završena i predana. Vi znate da je naš dio bio da napravimo projektnu dokumentaciju a
ţupanija će onda sudjelovati s odreĎenim dijelom sredstava. Znači sad je samo pitanje koliki
će biti omjer sufinanciranja, hoće li to biti 30-70% ili 40-60% no to stvarno u ovom trenutku
ne mogu reći. Ali papirologija je riješena.
Dječji vrtić u Gornjim Raštanima i Nogometni klub Raštane su dva objekta gdje je
legalizacija pri kraju i za koje očekujemo da će legalizacija biti riješena do kraja osmog
mjeseca. Lovački dom je jedini objekt koji je potpuno legaliziran i sad se čeka priključak
struje.
Vijećnica Jovita Pirović: Zanima me kad će se završiti radovi na rivi u Turnju budući da je
sezona počela i, budući da se jedan dio radova odradio, vidljivo je da nema dovoljno ni kanti
ni klupa. Ne znam da li je to radila Turistička zajednica ili Općina ali nedostatci se vide jer
imamo glavnu plaţu na kojoj nema ni jedne kante. Drugo pitanje koje bih postavila je imate li
kakvih saznanja zašto je ukinuta autobusna linija za Gornje Raštane, da li je razlog tome
nečija odluka da Općina više tu liniju ne sufinancira? Ipak ti ljudi su ugroţeni i nemaju s čim
putovati.
Općinski naĉelnik: Što se tiče samih radova potpuno ste u pravu. Znate i sami da nam ove
godine nije odobren projekt javnih radova budući da je sav novac pa tako i taj usmjeren u
Slavoniju nakon katastrofalnih poplava a nama gubitak ljudi sa javnih radova puno znači.
Trenutno nam je aktualan projekt rada za opće dobro osoba koje primaju zajamčenu
minimalnu naknadu od Centra za socijalnu skrb ali oni imaju mjesečno ograničen broj sati
koji mogu raditi za opće dobro a i poslovi koje rade se uglavnom svode na čišćenje, oni ne
mogu raditi neke teţe poslove. U Turnju smo angaţirali jednog pitura i jednog mještanina
Turnja koji nam obavlja poslove popravaka i varenja po potrebi u samom mjestu. Znam da
posao još uvijek nije završen ali iskreno mislio sam da će to puno brţe ići. Najveći problem je
financijski, na primjer plaţu „Morovičku“ kad gledam. Nedostaje 4-5 bijelih kluba, tako je
zamišljeno, zatim onaj brod, kaić treba se maknuti. Za slijedeću sezonu ćemo svakako probati
ispraviti odreĎene greške. Jednostavno, mi radimo ali vremenski nismo uspjeli završiti sve što
smo planirali.

4

Što se tiče autobusne linije, nisam do sad bio upoznat s ovim problemom. MeĎutim, iz svog
iskustva koje imam kao vozač mogu reći kako znam da se ljudi u zaobalju konstantno, s
pravom, bune što se ukidaju linije čim nema učenika.
Vijećnik Vedran Zrilić: Načelniče, problem je u 20.000,00 kuna.
Predsjednik Vijeća: Je li tko o tom problemu pismeno obavijestio u Općinu?
Vijećnica Anamarija Matešić: Ja sam prošle godine to traţila, ali ipak je potrebna
intervencija Općine slučaju ukidanja tih linija.
Vijećnik Vedran Zrilić: Kao što sam rekao, radi se o 20.000,00 kuna, a prijevozniku to nije
isplativo, ima malo putnika i tako dalje i zato dolazi do ukidanja linija.
Predsjednik Vijeća: Ali ja nisam čuo da je došao bilo kakav dopis po tom pitanju?
Vijećnik Vedran Zrilić: Ne, oni o tome ne obavještavaju Općinu.
Predsjednik Vijeća: U redu, moţemo konstatirati da ćemo preuzeti brigu oko toga i da ćemo
učiniti sve da se ukinuta linija ponovno uvede.
Vijećnica Anamarija Matešić: Treba uvesti liniju u 22.15. Ja sam prošle godine to isto
traţila ali oni nisu ţeljeli financirati rad te linije.
Vijećnik Mićo Birkić: Načelniče, traţi se sufinanciranje od Općine.
Predsjednik Vijeća: U redu, zaključujemo da ćemo sanirati ovaj problem kako je ranije
rečeno. Idemo dalje na vijećnička pitanja.
Vijećnik Vedran Zrilić: Načelniče, s obzirom da vidim da ima mnogo više izdanih
odobrenja nego što je to bilo prethodnih godina, a sukladno novom Planu upravljanja
pomorskim dobrom, zanima me da li ste zadovoljni s naplatom odnosno priljevom sredstava
od izdanih koncesijskih odobrenja i dokle se stiglo po pitanju naplate, da li naplata ide dobro
ili ide kao što je išlo i svih prethodnih godina, odnosno malo kaskajući da se tako izrazim?
Koliko ste planirali prihoda od koncesijskih odobrenja i koliko ste uspjeli naplatiti? Čujem
razne priče, a jedna od njih je bila da je došla i graĎevinska inspekcija na plaţu pa me zanima
zbog čega je dolazila?
Općinski naĉelnik: Moram krenuti malo šire objašnjavati kako bih objasnio problematiku
oko pitanja naplate. Moram reći, općenito je situacija loša odnosno teška ali ovaj tim ovdje je
u prvih 6 mjeseci ove godine uprihodovao oko cca 6.500.000,00 kuna. Prošle godine se taj
iznos u istom razdoblju kretao oko 3.200.000,00 kuna. U ovom iznosu su i koncesijska
odobrenja i svi ostali prihodi. Dakle, radi se o povećanju prihoda od 100% u odnosu na
prethodnu godinu. Što se tiče plaćanja, dobavljačima je u prvih 6 mjeseci plaćeno
4.000.000,00 kuna. Hoću reći, ima pomaka. MeĎutim, rad je nemoguće teţak. Ove cifre ne
znače da će tako biti i dalje. Ali ovaj tim je izvukao maksimum maksimuma, a to je sve odraz
povećanih aktivnosti.
Vijećnik Vedran Zrilić: A gdje ste to napravili toliki pomak?
Općinski naĉelnik: Pa to Vam sve mogu posebno razloţiti, nije problem.
Predsjednik Vijeća: Načelniče, zadrţimo se na koncesijskim odobrenjima.
Općinski naĉelnik: Što se tiče koncesijskih odobrenja, moram reći da se nikad nije ušlo
dublje u problem. Mi ulaţemo ogromne novce u projektnu dokumentaciju kako „Morovičke“
tako i plaţe „Iza Banja“. Sve što se radi, radi se paralelno jer da smo čekali nikad ne bi došla
struja na plaţu „Iza Banja“. Kad ste pitali odakle toliki pomaci na prihodovnoj strani, moram
istaknuti kako je bilo 400.000,00 kuna donacije za plaţu „Iza Banja“ zahvaljujući kojima je
provedena struja na ovu plaţu. Dakle, puno aktivnosti dovodi do toga da ljudi vjeruju u ono
što radimo i spremni su ulagati sredstva. Normalno da postoje i oni koji smatraju da to moţda
nije pravi put, ali moj osjećaj je da ako nastavimo ovim putem i ako kao tim budemo
zajednički djelovali, moţemo u idućih nekoliko godina napraviti pravu stvar za cijelu
zajednicu. Što se tiče papira, vjerujte mi da se nikad nije ozbiljnije radilo na samoj projektnoj
dokumentaciji.
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Vijećnik Vedran Zrilić: U redu, svaka čast ali ja vjerujem da nitko ne daje toliki novac na
lijepe oči i da jednom neće traţiti nešto zauzvrat ali dobro to je Vaš izbor. Ali još nisam dobio
odgovor na pitanje glede koncesija, koliko se tu napravilo pomaka ako znamo tu informaciju,
ako ne znamo dobro i što se tiče graĎevinske inspekcije, koliko sam shvatio projektna
dokumentacija još nije gotova pa su zbog toga došli? Je li u tome bio problem?
Općinski naĉelnik: U principu je problem ali to će biti riješeno, uopće nije neka velika
stavka. Što se tiče tih ravnih ploha, kao što ste čuli, one se rješavaju samo kad ovlašteni
inţenjer stavi pečat da je projektna dokumentacija gotova sve jednostavne gradnje postaju
legalne i priča je završena.
Vijećnik Vedran Zrilić: U redu načelniče, ali odašiljemo krivu poruku ostalim ljudima,
ţiteljima Općine Sveti Filip i Jakov da mogu i oni graditi na krive načine, bez dokumentacije i
tako dalje. Znate kakva je to poruka mještanima, Općina nešto gradi a dolazi graĎevinska
inspekcija i zatvara gradilište. Općina je ipak institucija i kao takva treba biti uzor ostalima.
Vijećnica Jovita Pirović: Znam da ste donijeli Plan upravljanja pomorskim dobrom i ne pada
mi na pamet da se u to miješam, ali interesira me da li je dolaskom graĎevinske inspekcije
ugroţen rad tih ljudi kojima su izdana koncesijska odobrenja jer ipak je to ono što je bitno?
Jer ljudi su uloţili odreĎena sredstva i treba ih se na neki način zaštititi, a kao što je rekao
vijećnik Zrilić, Općina je ta koja bi trebala raditi po zakonu.
Općinski naĉelnik: Nije ugroţen njihov rad.
Vijećnica Jovita Pirović: Drago mi je da je to tako jer ipak su ljudi u to uloţili svoja
sredstva, a kad vide da Općina postupa na odreĎeni način normalno da smatraju da je to
ispravno. Prema tome, ne bi bilo u redu da ih se ugrozi. A druga priča, koja se tiče tih
400.000,00 kuna donacije o kojima ste ranije govorili, interesira me da li je istina da je onaj
tko je dao tu donaciju traţio da se ista uloţi u Sveti Filip i Jakov na plaţu, da li je to razlog
izmještanja igrališta? I je li uopće racionalno imati trošak izmještanja igrališta s jedne lokacije
na drugu kao i trošak gradnje drugog igrališta i je li ta donacija to pokrila? Je li točna
informacija da je trošak projekta plaţe 250.000,00 kuna i da se taj projekt radi bez postojanja
UPU-a tog dijela obale? Koliko se to kosi sa zakonom? Odnosno znači li to da radimo projekt
koji na kraju neće biti provediv jer se mora raditi UPU? I da li je Plan upravljanja pomorskim
dobrom u skladu s tim projektom?
Općinski naĉelnik: Što se tiče UPU-a vezano za plaţu „Iza Banja“, tamo imamo situaciju da
se plaţa proteţe na dva UPU-a a to su UPU Đardin i UPU Primorje. Znate i sami da ove dvije
zone po novim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zadarske ţupanije ulaze u zonu
unutar naselja. Struka na više razina smatra da je dobro paralelno raditi UPU i graĎevinsku
dozvolu zato što je to onda pokriveno točno za ono što treba. U načelu, najbolja varijanta bi
bila da odmah znaš što hoćeš i odmah to uneseš u situaciju. Budući da UPU Đardin i UPU
Primorje ulaze u zonu unutar naselja, ovdje će doći do odreĎenih korekcija i to će sve biti
uklopljeno u projektnu dokumentaciju što se tiče plaţe.
Vijećnica Jovita Pirović: Ali do usvajanja UPU-a treba proći odreĎenu proceduru te uvijek
postoji mogućnost da se isti ne prihvati. Ali to je Vaš način koji ste Vi odabrali.
Općinski naĉelnik: Gledajte, onda bismo imali status quo, ali u praksi postoje situacije gdje
se paralelno radi UPU i smatra se da je to čak dobro.
Vijećnik Vedran Zrilić: Načelniče, nemojte shvatiti da Vas s ovim kritiziramo za rad, ovo je
samo sugestija ali znate da i dan danas imamo odreĎene posljedice zbog Smiljevače. I dan
danas nismo izašli iz tog problema. Jer su ljudi isto tako vjerovali u datom momentu pa smo u
sporovima radi toga.
Općinski naĉelnik: Odmah ću reći da smo mi s tim istim ljudima s kojima vodimo sporove
glede Smiljevače imali do sada više sastanaka te smo pronašli model kako da taj problem
riješimo. Nadamo se da ćemo napokon taj UPU usuglasiti s postojećim stanjem i riješiti taj
dugogodišnji problem.
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Vijećnica Jovita Pirović: Postoje na plaţi ljudi koji se bave turizmom i kampovima i treba
postojati zdrava klima, da se omogući svima zdrav rad. Najvaţnije je da svi ljudi imaju
jednake mogućnosti, ipak tu netko ulaţe svoj novac i da postoji jedna kompaktna cjelina u
kojoj svatko ima svoj interes ali i da postoji interes na opće dobro.
AD/3 ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUĈJU
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV U 2013. GODINI
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim
dijelu?
Kako nije bilo pitanja, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti
Filip i Jakov u 2013. godini stavljena 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
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na podruĉju
Općine Sveti Filip i Jakov u 2013. godini
Ovaj Zaključak nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/4 SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUĈJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2014. GODINU
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim
dijelu?
Kako nije bilo pitanja, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu stavljene su 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 prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na podruĉju Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu.
Ovaj Zaključak nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/5 PRIJEDLOG OPERATIVNOG PLANA EVAKUACIJE I ZBRINJAVANJA
TURISTA ZA SEZONU 2014.
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim
dijelu?
Kako nije bilo pitanja, Prijedlog Operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu
2014. stavljen je na glasovanje.
U trenutku glasovanja bilo je prisutno 12 članova Općinskog vijeća.
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Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno donijelo
Operativni plan evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2014.
Ovaj Operativni plan nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/6 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IMENOVANJU STOŢERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim
dijelu?
Kako nije bilo pitanja, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
stoţera zaštite i spašavanja 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 izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju stoţera zaštite i spašavanja
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/7 PRIJEDLOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA PROVEDBU OPERATIVNIH
AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OD POŢARA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim
dijelu?
Kako nije bilo pitanja, Prijedlog Programa aktivnosti za provedbu operativnih aktivnosti u
zaštiti od poţara Općine Sveti Filip i Jakov 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
PROGRAM
aktivnosti za provedbu operativnih aktivnosti u zaštiti od poţara Općine Sveti Filip i
Jakov
Ovaj Program nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/8 PRIJEDLOG PLANA OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI
U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŢARA OD INTERESA ZA
REPUBLIKU HRVATSKU U 2014. GODINI NA PODRUĈJU OPĆINE SVETI FILIP I
JAKOV
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim
dijelu?
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Kako nije bilo pitanja, Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na
području općine Sveti Filip i Jakov 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
PLAN
operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na podruĉju općine Sveti Filip i Jakov
Ovaj Plan nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/9 PRIJEDLOG ODLUKE O AGROTEHNIĈKIM MJERAMA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I MJERAMA ZAŠTITE OD POŢARA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU NA
PODRUĈJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim
dijelu?
Vijećnik Vedran Zrilić: Jesmo li ovu odluku donijeli prošle godine?
Predsjednik Vijeća: Jesmo, ona se donosi svake godine.
Vijećnik Tomislav Demo: Ja bih samo da razmotrimo za ubuduće imamo li pravo uvesti
odreĎene novčane kazne za nepridrţavanje agrotehničkih mjera propisanih ovakvim
odlukama. I molio bih da se uvedu odreĎene kaznene mjere jer vidimo da je puno toga
zapuštano od strane vlasnika i posjednika poljoprivrednih zemljišta. U tom smislu potrebno je
detaljno pregledati što propisuje Zakon o poljoprivrednom zemljištu.
Kako nije bilo drugih pitanja, Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom
zemljištu i mjerama zaštite od poţara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu na području Općine Sveti Filip i Jakov 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 agrotehniĉkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od poţara na
poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na podruĉju Općine Sveti
Filip i Jakov
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/10 PLANA MOTRENJA, ĈUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I
GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I
ŠIRENJA POŢARA I PLAN RADA IZVIĐAĈKO-PREVENTIVNIH OPHODNJI
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim
dijelu?
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Kako nije bilo pitanja, Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i
graĎevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja poţara i Plan rada
izviĎačko-preventivnih ophodnji 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
PLAN
motrenja, ĉuvanja i ophodnje otvorenog prostora i graĊevina za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja poţara i Plan rada izviĊaĉko-preventivnih ophodnji
Ovaj Plan nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/11
PRIJEDLOG
PLANA
MEHANIZACIJE
ZA ŢURNU
PROTUPOŢARNIH PUTOVA

KORIŠTENJA
TEŠKE
GRAĐEVINSKE
IZRADU
PROSJEKA
I
PROBIJANJE

Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim
dijelu?
Kako nije bilo pitanja, Prijedlog Plana korištenja teške graĎevinske mehanizacije za ţurnu
izradu prosjeka i probijanje protupoţarnih putova 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
PLAN
korištenja teške graĊevinske mehanizacije za ţurnu izradu prosjeka
i probijanje protupoţarnih putova
Ovaj Plan nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/12 PRIJEDLOG ODLUKE
TURISTIĈKE SEZONE

O

REGULACIJI

PROMETA

TIJEKOM

Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim
dijelu?
Vijećnica Jovita Pirović: Ja bih molila da se pokuša napraviti nešto da se ne zatvara riva s
lancima kao u prošlom stoljeću. Ako ima novca bilo bi dobro da se stavi barem jedna
automatska rampa. I ovo je novo, u članku 5. prijedloga Odluke piše da se zabranjuje
obostrano parkiranje u ulici Ivana Gundulića, Budanovoj ulici, Varoškoj ulici i ulici Don
Frane Šoše u Turnju? Temeljem čega je donesena ovakva odluka?
Općinski naĉelnik: Što se tiče rampi, tu ste u pravu. Problem je kao i uvijek u novcu, znate i
sami koliko god se radi to nikad nije dovoljno. Krenuli smo sa sanacijom rive i s drugim
projektima, što onim što se vide a što s projektnom dokumentacijom i jednostavno nije bilo
dovoljno sredstava da se uloţe u ostale stvari koje su potrebne a meĎu kojima su i rampe.
Sigurno da ćemo voditi računa da u budućnosti ovdje budu automatske rampe, za početak
barem jedna. A što se tiče drugog dijela pitanja, znate i sami da sam ušao u projekt regulacije
prometa na području naše Općine i na ovaj način koji ste gore spomenuli smo krenuli na mala
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vrata s provoĎenjem studije regulacije prometa, sve sukladno studiji odobrenoj od strane
nadleţnih tijela. Stoga moţemo reći da se ovdje radi o pilot projektu, da vidimo kako će ljudi
reagirati na istu regulaciju.
Vijećnik Vedran Zrilić: Parking je problem otkad je Općine, i znamo svi da parkinga nema.
Ali moje mišljenje je da je ovdje previše toga, jer stvarno će se dogoditi da ljudi neće imati
gdje parkirati.
Općinski naĉelnik: Te četiri ulice o kojima je govorila gĎa. Pirović, točno znam koje su to
ulice i činjenica je da se tamo fizički ne moţe parkirati automobil. Znači u tim ulicama nema
mogućnosti da tamo budu automobili parkirani i s lijeve i s desne strane. TakoĎer, napomenuo
bih kako u ovom Prijedlogu Odluke o regulaciji prometa tijekom turističke sezone nije sve
izvršeno kako je navedeno u našoj studiji prometa. Razlog tome je što još uvijek nismo riješili
sve po pitanju parkinga, ali smatram da je ovo mali pomak da pokušamo vidjeti kako će to ići.
Vijećnica Jovita Pirović: Smatram da kad bi se primijenila cijela prometna regulacija tada bi
to imalo smisla. Ovako će to biti teško provesti na terenu. Vi probajte, ja nemam ništa protiv
samo sam ţeljela upozoriti na moguće probleme.
Općinski naĉelnik: Funkcioniranje ove regulacije će u cijelosti ovisiti o našem prometnom
redaru. Jer ako vidimo da ona nema smisla, naš prometni redar će morati smanjiti pritisak u
odreĎenim ulicama.
Kako nije bilo drugih pitanja, Prijedlog Odluke o regulaciji prometa tijekom turističke sezone
stavljen je na glasovanje.
U trenutku glasovanja bilo je prisutno 12 članova Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŢAN“ je
donijelo
ODLUKU
o regulaciji prometa tijekom turistiĉke sezone
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/13 PRIJEDLOG ODLUKE O ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH
RADOVA TIJEKOM TURISTIĈKE SEZONE
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim
dijelu?
Vijećnica Jovita Pirović: Što se radi i o kakvim se radovima radi na plaţi ispod apartmana
„Croatia“, tko to radi?
Predsjednik Vijeća: Riječ je o izvanrednoj situaciji.
Vijećnica Renata Batur: Radi se o izvanrednoj situaciji. Došlo je do puknuća cijevi i morali
su se izvesti radovi radi saniranja.
Vijećnica Jovita Pirović: Ne ţelim da nas se pravi budalama jer vidimo da se gradi.
Kako nije bilo drugih pitanja, Prijedlog Odluke o zabrani izvoĎenja graĎevinskih radova
tijekom turističke sezone 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
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ODLUKU
o zabrani izvoĊenja graĊevinskih radova tijekom turistiĉke sezone
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/14 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim
dijelu? Načelniče moţe kratko obrazloţenje.
Općinski naĉelnik: Znate i sami da smo na 5. sjednici odrţanoj u prosincu 2013. godine
donijeli odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti kojom smo
ograničili rad ugostitelja do ponoći a ne do 02.00 sati kako je to ranije bilo propisano. Ovdje
smo htjeli ipak napraviti ravnoteţu izmeĎu kampova koji se nalaze u duţini plaţe „Iza Banja“
te da postoje neka ograničenja po pitanju buke, kako bi mogli raditi i kampovi ali i
ugostiteljski objekti ali i da bi gosti u kampovima imali odreĎeni mir. Ova Odluka je dakle
isključivo praktično provoĎenje ovakve namjere.
Vijećnik Vedran Zrilić: Da li se ovo odnosi na sve ugostiteljske objekte?
Općinski naĉelnik: Ova Odluka se odnosi na sve plaţne objekte izričito na plaţi „Iza Banja“.
Kako nije bilo drugih pitanja, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
ugostiteljskoj djelatnosti 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 izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/15 PRIJEDLOG ZA PROMJENU STATUTA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik Vijeća: Znamo svi da je blagdan Svetog Roka 16. kolovoza i na taj dan
odrţavamo i svečanu sjednicu Općinskog vijeća te je preveliko opterećenje na taj dan odraditi
sve protokolarne obveze koje moramo odraditi. Tako smo s načelnikom razgovarali da ćemo
imati Dane Općine Sveti Filip i Jakov i na tragu toga ovaj načelnikom prijedlog za promjenu
Statuta Općine Sveti Filip i Jakov. Dani Općine Sveti Filip i Jakov počeli bi 14. kolovoza i
završili bi 17. kolovoza. U načelnikovom dopisu se potkrala greška koja govori o pastoralnom
programu. Naime, nitko u Općini ne upravlja sa pastoralnim programom i to nije u našoj
nadleţnosti. Slaţete li se s tim da uvedemo Dane Općine Sveti Filip i Jakov i da moţemo
rasporediti dogaĎanja, svečanu sjednicu i ostale protokolarne obveze onako kako nam
odgovara?
Vijećnica Jovita Pirović: Malo je nespretan tekst obrazloţenja u načelnikovom prijedlogu za
promjenu Statuta koji kaţe: „Budući da se u sastavu Općine Sveti Filip i Jakov nalazi sedam
naselja i u svakom od tih naselja će povodom blagdana Svetog Roka biti odrţana svečana
sjednica Općinskog vijeća kao i biti upriličen pastoralni dio obiljeţavanja blagdana Općine
Sveti Filip i Jakov kao i prigodne kulturno zabavne te sportske manifestacije kroz Dane
Općine, kako bi se isti mogli adekvatno na prigodan način obiljeţiti u svim naseljima, bilo je
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potrebno pristupiti izmjenama Statuta Općine Sveti Filip i Jakov.“ Ja pretpostavljam da ste
mislili da ćete moţda svaku godinu u nekom drugom mjestu odrţavati svečanu sjednicu
Općinskog vijeća?
Predsjednik Vijeća: Gledajte, zato sam odmah na početku i upozorio na ovaj dio dopisa koji
govori o pastoralnom programu i isto tako i o ovom što ste rekli. Naravno postoji mogućnost
da se svake godine odrţi svečana sjednica u nekom drugom mjestu, ali zapravo naglasak je na
tome da će se pokušati voditi računa da se u svim mjestima na području naše općine odrţati
prigodne kulturno zabavne manifestacije u svrhu obiljeţavanja Dana Općine Sveti Filip i
Jakov. Da i naša zaobalna mjesta ne budu zakinuta u tom pogledu.
Kako nije bilo drugih pitanja, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti
Filip i Jakov 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 izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Filip i Jakov
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/16 PRIJEDLOG ODLUKE O UĈLANJIVANJU U LOKALNU AKCIJU GRUPU U
RIBARSTVU (LAGUR) „LOSTURA“
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim
dijelu? Načelniče moţe kratko obrazloţenje.
Općinski naĉelnik: Naša općina ipak pripada moru pa čak i zaobalje i puno je ljudi iz naše
Općine vezano za more. Ja sam osobno za to da potičemo ljude da stanu s ribarskim
brodovima na našim rivama, to je dio naše tradicije i kulture, to je Dalmacija. Tu doĎu ljudi i
slikaju, kupuju, ljudi su sretni da vide plavu ribu! Za mene je to bogatstvo, folklor, za mene je
to ponos! Zato bih volio da smo uključeni aktivno u sve što se tiče ovoga, ne moramo mi
sudjelovati u nekom većem obliku ali barem djelomično, kroz jedan ili dva broda,
proporcionalno stanovništvu i proporcionalno samoj luci pristaništa jednostavno moramo biti
prisutni.
Vijećnica Jovita Pirović: Turanj jest mjesto uz more ali naša riva i parapet, i Vi to vrlo dobro
znate, je jako urušena i jako oštećena. U parapet se do sada nije ništa ulagalo, a postoji projekt
koji stoji u ladici da Ţupanija u njega ulaţe jer je riva jako devastirana. Prema tome, svaki
novi brod koji doĎe vrši devastaciju rive i to dolaze, iskrcavaju ribu i niko nikome ništa ne
plaća. Potrebno je stvoriti uvjete da se ti iskrcaji dozvole uz nekakvu naknadu i da se to
jednostavno i prometno regulira. Ne moţe doći nitko, jer je to bezobrazno i neljudski i tamo
nam je glavna plaţa, u podne i iskrcavati ribu i ostaviti iza sebe nered i prljavštinu i da to
nitko ne čisti i da za to nitko ne odgovara. I uz to da ne uprihodimo ništa. Osim ako netko ne
uprihodi sa strane, to ne znam. A ja se slaţem s Vama, to je plemenito, lijepo i odlika
turističkih, ribarskih mjesta ali zato bi se u lučicama trebalo definirati gdje je ribarski vez,
gdje turistički, gdje komunalni a gdje sportski vez.
Predsjednik Vijeća: Molim Vas, moramo nastaviti dalje s ovom točkom a po pitanju
uvoĎenja reda kod situacija koje je navela vijećnica Pirović ćemo voditi računa da se to
regulira. Dakle, potrebno je predloţiti dva člana, predstavnika i zamjenika predstavnika u
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LAGUR-u „LOSTURA“. Predlaţemo načelnika Zorana Pelicarića za predstavnika Općine i
kao zamjenika predlaţemo Igora Pedisića.
Kako nije bilo drugih pitanja, Prijedlog Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u
ribarstvu LAGUR „LOSTURA“ s prijedlozima predstavnika Općine Sveti Filip i Jakov
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 uĉlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu LAGUR „LOSTURA“
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD/17 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IMENOVANJU PREDSTAVNIKA U LAG „LAURA“
Predsjednik Vijeća: Predstavnik Općine Sveti Filip i Jakov u LAG „LAURA“ je gosp.
Marin Colić. Predlaţemo zamjenika predstavnika gosp. Darko Mikas koji je trenutno
zaposlenik u Općini i radi s LAG „LAUROM.“ Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim
dijelu?
Kako nije bilo pitanja, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
predstavnika u LAG „LAURA“ 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 izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predstavnika u LAG „LAURA“
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD/18 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
SUFINANCIRANJU KATASTARSKE IZMJERE I OBNOVE ZEMLJIŠNIH KNJIGA
NA PODRUĈJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik Vijeća: Zamolio bih pravnicu da ukratko obrazloţi ovu točku.
Suzana Prtenjaĉa: Ukratko, ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna bilo je potrebno utvrditi rok
do kada se za područje k.o. Raštane moţe sklopiti Ugovor o sufinanciranju katastarske
izmjere i obnove zemljišne knjige. Predloţeni rok je 31. srpnja 2014. godine. TakoĎer, odmah
se išlo i s izmjenama odluke po pitanju utvrĎivanja roka sklapanja Ugovora o sufinanciranju
za k.o. Turanj te je utvrĎen rok od 90 dana od početka radova na geodetsko-katastarskim
poslovima za k.o. Turanj kao rok u kojem mještani mogu sklopiti Ugovore o sufinanciranju za
k.o. Turanj.
Vijećnik Igor Pedisić: Jeste li potpisali ugovor s Drţavnom geodetskom upravom za k.o.
Turanj?
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Suzana Prtenjaĉa: Ne, nije potpisan ugovor s Drţavnom geodetskom upravom za k.o.
Turanj.
Vijećnik Igor Pedisić: Ne razumijem onda zašto se odreĎuje rok za sklapanje Ugovora o
sufinanciranju kad ugovor s DGU-om o početku izmjere nije sklopljen?
Suzana Prtenjaĉa: Ovim izmjenama zapravo unaprijed predviĎamo rok za sklapanje
Ugovora o sufinanciranju za k.o. Turanj, jer jednom kad se krene s poslovima izmjere za k.o.
Turanj mještani će imati rok od 90 dana za sklapanje Ugovora o sufinanciranju. Ovime dakle
već sad predviĎamo taj rok kako ne bismo bili u situaciji da se krene s izmjerom a da nemamo
definiran rok u kojem mještani mogu sklopiti Ugovor.
Vijećnik Vedran Zrilić: Jasno je da ukoliko mještani ne sklope Ugovor o sufinanciranju,
prema njima se kreće s izdavanjem Rješenja, no ovaj rok od 90 dana se nekako čini kratak.
Vijećnik Igor Pedisić: Postoji sporazum s DGU-om gdje se napravila lista i tako ide k.o.
Filipjakov, k.o. Raštane i k.o. Turanj. Dakle, slijedeća katastarska općina za koju treba
provesti izmjeru je k.o. Turanj.
Suzana Prtenjaĉa: Sad govorimo o sklapanju Ugovora o sufinanciranju sa suinvestitorima na
terenu, s mještanima.
Vijećnik Igor Pedisić: A kad govorimo o graĎanima, vaţno je znati koliki udio ćemo mi
sufinancirati kao jedinica lokalne samouprave za katastarsku izmjeru. Ranije je to bio slučaj
60% Drţavna geodetska uprava a 40% mi, što ne znači da će tako biti i u ovom slučaju.
Vijećnik Marin Colić: Ovdje je stvar toga da načelno donesemo odluku u kojem roku će
mještani moći sklopiti Ugovore o sufinanciranju, da ne ispadne da takvu odluku donosimo tek
kad do takve situacije doĎe.
Vijećnik Igor Pedisić: Vaţno je utvrditi od kad taj rok za sklapanje Ugovora o sufinanciranju
počinje teći? Da li od početka radova na terenu ili od sklapanja ugovora s DGU-om? Jer od
sklapanja ugovora s DGU-om do početka radova na terenu moţe proći prilično vremena.
Općinski naĉelnik: Rok počinje teći od početka radova na terenu.
Vijećnik Vedran Zrilić: Iskoristio bih još priliku da upitam načelnika kad se misli krenuti s
izmjerom za k.o. Turanj? Jer izmeĎu izmjera za k.o. Filipjakov i k.o. Raštane prošlo je cca
godina i pol dana dakle, vrijeme bi bilo da se krene s izmjerom za k.o. Turanj.
Općinski naĉelnik: Svakako namjeravamo krenuti s izmjerom za k.o. Turanj, nadamo se da
će uskoro s radom početi sud na obnovi zemljišne knjige za k.o. Raštane i da ćemo biti u
povoljnoj financijskoj situaciji za krenuti s izmjerom za k.o. Turanj.
Kako nije bilo drugih pitanja, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području općine Sveti Filip i
Jakov 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 izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove
zemljišnih knjiga na podruĉju općine Sveti Filip i Jakov
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/19 Prijedlog Odluke o jednokratnoj novĉanoj pomoći za opremu novoroĊenog
djeteta
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Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Zamolio bih načelnika da ukratko
obrazloţi.
Općinski naĉelnik: Ovim Prijedlogom detaljnije smo razradili pitanje dokumenata koje
prilaţu roditelji prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za
opremu novoroĎenog djeteta kao i kriterije koje roditelji moraju ispunjavati da bi im se
dodijelila ova pomoć te na taj način olakšali samo voĎenje postupka dodjele novčane pomoći
za opremu novoroĎenog djeteta.
Predsjednik Vijeća: Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim dijelu?
Vijećnik Vedran Zrilić: Ali već postoji ranija odluka koja govori o dodjeli novčane pomoći
za opremu novoroĎenog djeteta. Nekako se čini dug ovaj rok od dvanaest mjeseci od roĎenja
djeteta za podnošenje zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć roditeljima? Iako vjerujem da
većinom oni koji podnose zahtjev ga podnesu u kratkom roku od roĎenja djeteta.
Suzana Prtenjaĉa: Ranija odluka je iz 2007. godine i prilično je štura pa smo je ţeljeli
dodatno razraditi kako bismo si na taj način olakšali voĎenje samog postupka koji se pokreće
podnošenjem zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći.
Vijećnik Vedran Zrilić: Čini mi se da ima i neka novija odluka od te?
Suzana Prtenjaĉa: Ovo je jedina odluka po kojoj mi postupamo, novije nema koliko sam ja
upoznata s tim.
Vijećnik Tomislav Demo: Molio bih da se za ubuduće razmotri opcija dodatnog novčanog
stimuliranja kod roĎenja drugog, trećeg, četvrtog ili više djeteta na području naše općine.
Potrebno je da kao Općina potičemo natalitet na našem području.
Kako nije bilo drugih pitanja, Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu
novoroĎenog djeteta 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 jednokratnoj novĉanoj pomoći za opremu novoroĊenog djeteta
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD/20 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI
CIJENA USLUGA DJEĈJEG VRTIĆA „CVIT“ SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Zamolio bih načelnika da ukratko
obrazloţi.
Općinski naĉelnik: Upućujemo ovaj Prijedlog na zahtjev ravnateljice Dječjeg vrtića „Cvit“
Sveti Filip i Jakov gĎe. Mirjane Zalović. Naime, kako se od rujna 2014. godine u Dječjem
vrtiću „Cvit“ formira nova odgojna skupina djece jaslične dobi od 1,5 do 3 godine ţivota te se
znatno povećavaju i troškovi, posebno prehrane jer se jelovnici trebaju prilagoditi mlaĎoj
djeci ali i energije, higijenskog materijala i ostalog upućen nam je prijedlog cijena za usluge
dječjeg vrtića. Tako se za djecu čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Sveti Filip
i Jakov za 10 satni program – jaslice predlaţe cijena od 650,00 kuna a za djecu čiji roditelji
imaju prebivalište izvan područja Općine Sveti Filip i Jakov za 10 satni program predlaţe
cijena od 800,00 kuna. Razlika u cijeni je 150,00 kuna jer se pokušalo doći do neke optimalne
razlike.
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Predsjednik Vijeća: Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim dijelu?
Vijećnik Vedran Zrilić: Znamo li o kolikom se broju djece čiji roditelji imaju prebivalište
izvan područja Općine Sveti Filip i Jakov a čija bi djeca koristila usluge vrtića radi?
Općinski naĉelnik: Prema trenutnim saznanjima, radi se samo o jednom takvom slučaju.
Kako nije bilo drugih pitanja, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini
cijena usluga Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov 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 izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena usluga Djeĉjeg vrtića
„Cvit“ Sveti Filip i Jakov
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/21 PRIJEDLOG ODLUKE O ISPRAVCI POGREŠAKA U ODLUCI O
IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI
FILIP I JAKOV
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Zamolio bih inţenjera Jelenića da ukratko
obrazloţi.
Jure Jelenić: Ovime samo ispravljamo pogreške tehničke naravi. Naime, krivo se tumačila
ona odredba „+/- 5%“ propisana čl. 229.a Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana
ureĎenja Općine Sveti Filip i Jakov. Ovdje nije trebalo uopće stajati „+“ nego samo „-„ a to bi
značilo da moţe čestica biti 5% manja, dakle govorimo o graĎevinskoj čestici. Zapravo se
krivo tumačilo taj dio „+ 5%“. Ovaj dio koji se odnosi na parkirna odnosno garaţna mjesta se
takoĎer krivo tumačio na način da se smatralo da svaka čestica mora imati garaţno parkirno
mjesto, a to se odnosilo, prema izraĎivaču, parkirno ili garaţno mjesto i po nekim
shvaćanjima se tumačilo da je to obavezno garaţno mjesto. Članak 4. našeg prijedloga Odluke
se odnosi na dvojne stambene graĎevine. U ranijem članku 45. stavak 1. Odluke o izmjenama
i dopunama Prostornog plana ureĎenja Općine Sveti Filip i Jakov pisalo je da dvojna
stambena zgrada moţe imati jedan stan. Neki arhitekti su to tumačili da dvojna stambena
zgrada moţe imati samo jedan stan, to se odnosilo na jedinicu dvojne zgrade tako da je to bilo
potrebno takoĎer promijeniti.
Predsjednik Vijeća: Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim dijelu?
Vijećnik Vedran Zrilić: A tko nam je to recenzirao Prostorni plan?
Jure Jelenić: Bilo je s različitih strana.
Vijećnica Jovita Pirović: Kad će se donijeti odluka o izmjenama i dopunama Prostornog
plana? Vjerojatno iza usvajanja Ţupanijskog Prostornog plana?
Jure Jelenić: Da. Nadamo se da će to biti već na sljedećoj sjednici Vijeća.
Kako nije bilo drugih pitanja, Prijedlog Odluke o ispravci pogrešaka u Odluci o izmjenama i
dopunama Prostornog plana ureĎenja Općine Sveti Filip i Jakov 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
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ODLUKU
o ispravci pogrešaka u Odluci o izmjenama i dopunama Prostornog
plana ureĊenja Općine Sveti Filip i Jakov
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/22 PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U
OPĆOJ UPORABI – NERAZVRSTANE CESTE (TURANJ)
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Zamolio bih inţenjera Jelenića da ukratko
obrazloţi.
Jure Jelenić: To je ista situacija kao i na prošloj sjednici Vijeća kad smo išli s proglašenjem
nerazvrstane prometnice u Sikovu prema Zakonu o cestama gdje nije ta cesta bila ucrtana u
katastar. Sad se radi o prometnici u Turnju koja takoĎer nije ucrtana u katastar a s tim
ucrtavanjem bi dosta parcela dobilo mogućnost izdavanja graĎevinske dozvole.
Predsjednik Vijeća: Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim dijelu?
Vijećnica Jovita Pirović: Načelniče da li se ovo odnosi na cestu u Krču?
Općinski naĉelnik: Da, na cijeli krug.
Vijećnica Jovita Pirović: Rekli ste mi da se radi geodetska izmjera da se točno utvrdi
činjenično stanje, gdje su uzurpacije, gdje je prava cesta a gdje nije. Da li se vodi računa o
tome? Ja sam sretna da se radi cesta, da ljudi mogu legalizirati svoje graĎevine, da se mogu
dobiti odreĎene dozvole, postaviti javna rasvjeta i asfaltirati te da bude normalan put ali
jednako tako moramo utvrditi i činjenično stanje na terenu.
Općinski naĉelnik: To područje je za Turanj strahovito bitno i to svi znamo. Pored igrališta,
pored Krča kojeg svi ţelimo da bude neki pokretač područja iznad magistrale u Turnju. Da bi
stvorili sve uvjete potrebno je poduzeti odreĎene korake.
Vijećnica Jovita Pirović: Ja se slaţem da se napravi cesta ali neka se utvrdi stanje, a to se
moţe utvrditi i naknadno, ali da se ne pošalje loša poruka ostalima pa da bude ona „ko je
mašio mašio“ pa je to u redu. Neka se donese zajednički stav, ako je netko nešto uzurpirao
neka stav bude za sve jednak. Ako će se plaćati za sve jednako, ako će se opraštati neka se
svima oprašta. Smatram da je to vrlo vrijedan teren i da se tu mora pametno razmisliti, ne
ugroziti ljude ali da se naĎe neko optimalno rješenje. Da ne bude oštećena lokalna zajednica i
da se ne šalje loša poruka ostalom stanovništvu koje će sutra doći i uzeti par kvadrata i reći to
je moje.
Vijećnik Igor Pedisić: Treba voditi računa i o tome da će sutra ovdje proći kanalizacija ili
neka druga stvar od javnog interesa pa da se ne bi dogodila situacija „Mi to ne damo, to je
naše.“ U tom smislu trebamo zaštiti svoje interese.
Vijećnik Tomislav Demo: Ja bih samo molio stručna tijela naše Općine, dakle inţenjera, da
vodi računa prilikom snimki toga puta da taj put udovoljava svim zakonskim odredbama i
odredbama našeg Prostornog plana. Jer ovo je jedan postupak u kojem mi to moţemo
napraviti.
Kako nije bilo drugih pitanja, Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj
uporabi – nerazvrstane ceste (Turanj) 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
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ODLUKU
o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD/23 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KOEFICIJENTIMA ZA OBRAĈUN PLAĆE SLUŢBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Zamolio bih načelnika da ukratko
obrazloţi.
Općinski naĉelnik: Znate i sami da imamo svog djelatnika unutar Općine koji je završio
školu za prometnog redara. Budući da se radi o novom radnom mjestu unutar postojećih
radnih mjesta potrebno je donijeti odluku o visini koeficijenta za to radno mjesto. Prijedlog je
da taj koeficijent bude 3,0.
Predsjednik Vijeća: Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim dijelu?
Vijećnik Igor Pedisić: Ako dozvolite, ja bih samo rekao nekoliko uvodnih riječi i dao svoj
prijedlog. Ja bih ovdje predloţio jedan drugi koeficijent jer se radi o vrlo sloţenom i
odgovornom radnom mjestu. Radi se na terenu gdje su automobili, gdje su ljudi i gdje moţe
doći do vrlo zahtjevnih poslova. Ja smatram da se koeficijent za ovo radno mjesto treba
povećati, ne bih sad znao za koliki točno iznos ali barem da se poveća na 3,5.
Općinski naĉelnik: Ţelio bih reći kako je djelatnik o kojem je riječ na radnom mjestu
komunalnog redara na koje je bio rasporeĎen imao koeficijent 2,5. S obzirom na završenu
srednju školu, to stvarno nije bilo najprikladnije. Naravno, mi kao Općina smo ga školovali za
prometnog redara i to nije sporno. Posao prometnog redara u našim malim zajednicama je
posao isključivo sezonskog karaktera. Sama organizacija ovog posla je iznimno skupa i volio
bih da to razumijete. Prometni redar radi aktivno 2 ili 3 mjeseca i onda još 2 ili 3 mjeseca radi
na naplati kazni i ostaloj papirologiji. I onda dolazi jedan period gdje neće biti toliko
posvećen poslu prometnog redara jer ga neće ni biti u tolikoj mjeri. Stoga, ova odluka se ne
moţe donositi samo sezonski. Kako je raniji koeficijent djelatnika bio 2,5 i budući da neće
tijekom cijele godine, kao što sam rekao, imati potrebu za aktivnim radom nego će se to svesti
na svega nekoliko mjeseci, smatram da je ovaj prijedlog od 3,0 uredan ili eventualno kako
bismo postigli neki kompromis podići koeficijent na 3,2. Jer uvaţavam i razloge gosp.
Pedisića koji su sigurno opravdani s obzirom na kontinuitet, postojanost i sve ostalo.
Vijećnik Igor Pedisić: Ja bih samo volio istaknuti jednu stvar, a to je da mi ne govorimo o
Vladi kad govorimo o ovom radnom mjestu. Sutra će moţda taj posao obavljati netko drugi.
U svakom slučaju taj koji će obavljati taj posao će doći na jedan vrlo zahtjevan posao i zato
treba uvaţiti te razloge kod odreĎivanja koeficijenta.
Općinski naĉelnik: Bez obzira radilo se o Vladi ili nekom drugom, ostaje činjenica da onaj
tko odraĎuje taj posao će ga odraĎivati više-manje sezonski, dakle ne u kontinuitetu cijele
godine. Zato sam i išao s prijedlogom manjeg koeficijenta.
Vijećnik Igor Pedisić: Nisam siguran da taj posao moţe odraĎivati netko tko će raditi na
odreĎeno vrijeme ili na šest mjeseci, jer to su poslovi s posebnim ovlastima.
Kako nije bilo drugih pitanja, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
koeficijentima za obračun plaće sluţbenika i namještenika s izmjenom u dijelu visine
koeficijenta prometnog redara koji sad iznosi 3,5 je 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
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće
sluţbenika i namještenika
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/24 PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U
OPĆOJ UPORABI – NERAZVRSTANE CESTE (SVETI PETAR NA MORU)
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Zamolio bih inţenjera Jelenića da ukratko
obrazloţi.
Jure Jelenić: Radi se o cesti u Svetom Petru, ukupnoj trasi prve faze kanalizacijskoj sustava.
Postupak je isti kao u prethodnoj odluci o nerazvrstanoj cesti.
Predsjednik Vijeća: Ima li kakvih pitanja ili komentara u ovim dijelu?
Vijećnik Vedran Zrilić: Gdje se nalazi cesta o kojoj je riječ?
Jure Jelenić: U Svetom Petru, na trasi prve faze kanalizacijskog sustava.
Vijećnik Marin Colić: U razgovoru s načelnikom i predsjednikom Vijeća molio bih da se
vodi računa, kako idemo sad u drugu fazu graĎenja kanalizacije da se provjere čestice putova
koje nisu proknjiţene vlasnički i da se na jednom od sljedećih sjednica puno ovakvih cesta
riješi na ovakav način. Jer nećemo dobiti novac dok ne riješimo imovinskopravno stanje.
Kako nije bilo drugih pitanja, Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj
uporabi – nerazvrstane ceste (Sveti Petar na moru) je 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
ODLUKU
o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi
– nerazvrstane ceste
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD/25 PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik Vijeća: U materijalima ste dobili sve. Zamolio bih načelnika da ukratko
obrazloţi.
Općinski naĉelnik: Ovom Odlukom detaljno je razraĎen postupak natječaja, sistema
plaćanja, zaštite i ostalog i ovakva Odluka treba biti donesena na Vijeću u ovom obliku.
Vijećnik Vedran Zrilić: Vi znate naš stav oko prodaje nekretnine. Mi smo i dalje protiv
prodaje nekretnine. Za nešto vrijedno svakako, ali za pošto poto prodati nismo. Prodati
nekretninu smo mogli i do sad ali to smo izbjegavali. Dakle i dalje ostajemo pri svome stavu.
Kako nije bilo drugih pitanja, Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti
Filip i Jakov je stavljen na glasovanje.
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U trenutku glasovanja bilo je prisutno 12 članova Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 7 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“ je
donijelo
ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov
Ova Odluka nalazi se u prilogu ovome zapisniku i čini njegov sastavni dio.
S ovim je dnevni red završen.
Završeno u 20,30 sati.

Zapisničar:
Suzana Prtenjača, mag.iur.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.
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