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REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA ZADARSKA 
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinsko vijeće 
KLASA:021-05/18-01/02 
URBROJ:2198/19-02-18-2 
Sv. Filip i Jakov, 31. siječnja 2018. godine 
 

ZAPISNIK 
 

Sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 31. siječnja 
2018. godine  u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Anamarija Matešić, Marin Colić, Tomislav Demo, 
Renata Batur, Matej Mikulić, Željko Serdarević, Jovita Pirović, Zelina Kadija, Marijana 
Mrvičić, Dalibor Katuša i Romano Raspović 
 
NENAZOČNI VIJEĆNICI:  Marin Birkić  
 
Ostali nazočni: Zoran Pelicarić - načelnik Općine Sv. Filip Jakov, Darko Mikas - Viši stručni 
suradnik za razvoj i društvene djelatnosti, Jure Jelenić – Pročelnik p.o. Jedinstvenog upravnog 
odjela, Katarina Ralić- Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu, Stjepan 
Mišulić i Roko Vodopija - novinari  
 
Započeto: u 18:00 sati 
Zapisnik vodi: Katarina Ralić mag.iur. - Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu 
samoupravu 
 
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je nazočne te se zahvalio na odazivu za ovu sjednicu.  
Nakon što je utvrđeno da je nazočno 12 vijećnika, Predsjednik Vijeća proglašava da postoji 
kvorum te se može pristupiti utvrđivanju dnevnog reda. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća je predložio za ovu sjednicu sljedeći: 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća 
 

2. Vijećnička pitanja i odgovori 
 

3. Izvješće o radu općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2017. godine 
 

4.   Prijedlog Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti Filip i Jakov 
 

5.   Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi  
 

6.   Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća 
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7.  Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Sveti Filip i Jakov 

 
8.  Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području Općine Sveti Filip i Jakov 

 
Nakon što je Predsjednik Općinskog vijeća predložio dnevni red, upitao je ima li na isti 
primjedbi ili dopuna, te je nakon što nitko nije imao niti primjedbi niti dopuna, predložio 
sljedeće dopunske točke: 

 

9.  Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u 

vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov 

 
Dnevni red sa dopunskim točkama je stavljen na glasovanje i isti je jednoglasno usvojen. 
Predsjednik Vijeća navodi kako je ova sjednica Općinskog vijeća održana ranije zbog izmjena 
i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je propisao da sve 
jedinice lokalne samouprave moraju uskladiti svoje statute sa izmjenama i dopunama tog 
Zakona u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu tog Zakona, pa je zbog kratkoće rokova 
bilo potrebno održati raniju sjednicu Vijeća. 
 
Pristupilo se raspravi po dnevnom redu.  
 
AD/1   VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 Po ovoj točki dnevnoga reda vijećnica Jovita Pirović navodi kako nema primjedbi, ali 
da nije dobila odgovor na u pisanom obliku za pitanje postavljeno na prošloj sjednici Vijeća. 
 Načelnik Zoran Pelicarić je istaknuo kako je pripremio odgovor ali da bi prije toga 
odgovorio na pitanje vijećnika Dalibora Katuše vezano za NK Raštane, naime, javili smo 
Elektri da se svi računi šalju Općini.  
 Predsjednik Vijeća je nadodao kako će netko morati voditi računa o potrošnji struje. 
  
Drugih primjedbi nije bilo. Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje ovu točku 
dnevnog reda. 
 
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno usvojilo 
zapisnik sa četvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/2   VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI  
Pitanje 1: 
Vijećnik Matej Mikulić:  Postoji li mogućnost da materijale za Vijeće dobivamo mailom i 
pismeno?  
 
Predsjednik Igor Pedisić:  Biti će proslijeđeno službama i prihvaćeno. 
 
Pitanje 2: 
Vijećnica Jovita Pirović: Na ovom Izvješću načelnika ne vidim da je spomenuta Klapa 
Intrade, Cambi i ostali izvođači koji su nastupali za dan Općine. Bili ste sponzori zajedno sa 
Turističkom zajednicom. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: U dobroj vjeri, kako se mi hvalimo u Svetom Filipu i 
Jakovu da naš Lovre Eškinja pjeva u Klapi Intrade, tako smo prije 3-4 godine doveli klapu 
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Intrade i to je koštalo 70.000,00 kuna i svi su bili zadovoljni. Onda su mi došli vlasnici kafića 
na plaži Croatia i pitali da budemo sponzori koncerta sa 10.000,00 kuna na što sam pristao jer 
sam smatrao da 10.000,00 kuna nije puno. Moj tim je rekao da Općina ne može ispred 
privatnog lokala financirati klape, pa sam raskinuo Ugovor i od svojih novaca sam platio 
10.000,00 kuna ali sam računao bilo je 70.000,00 kuna sada je 10.000,00 kuna.  
 
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Sve je OK, ali nije navedeno, a imali ste jumbo plakat. 
 
Općinska vijećnica Renata Batur: Jumbo plakat smo dobili besplatno od Damira Šangulina. 
 
AD/3  IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA SRPANJ-PROSINAC 
2017. GODINE  

Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao načelnik Zoran Pelicarić navodeći 
kako je jedno od obrađenih točaka u izvješću pitanje službenika i namještenika, službenika je 
14, a namještenika 19. To je zadovoljavajući omjer, bolje je više ljudi na terenu. S obzirom na 
broj zaposlenika i dalje ostaje u granicama proračuna,što znači ispod 20% proračuna, jer se 
svake godine temeljni proračun diže. Prvi put ove godine imamo dva komunalna redara, što je 
bitno radi reda u prostoru.  

Što se tiče financija, mi radimo istraživački, pronalazimo nove neprijavljene objekte i 
usklađujemo kvadraturu objekata. 

Vlastiti pogon – imamo kombinirku i traktor, mislim da se učinak vidi. 
Na stručnom osposobljavanju imamo 3 polaznika, do sada je važilo pravilo 10%  na 

broj službenika, a po novom nećemo moći imati više polaznika, jer je smanjeno na 3%. 
Vidimo da je prošlo oko 20 ljudi, ali moramo s tim stati. 

Komunalni pogon – najviše su sudjelovali u događajima, najviše u odvozu smeća, pa 
želimo i mijenjati Pravilnik jer ne želimo da ljudi rade poslove koje bi trebao raditi 
koncesionar za odvoz smeća. Učestvovali smo u čišćenju  prostora unutar Općinske zgrade u 
centru Turnja, izgradnji ispraćajnice u Sikovu, suradnji s Odvodnjom Zadar, učestvovali smo 
u zidarskim radovima, naročito u ljetnom periodu. Komunalni pogon je bio maksimalno 
aktivan kod požara i poplava te sanacija tzv. „bijelih“ puteva, te sad u javnim radovima 
najprije čišćenja šuma u Krču (Turanj), što radimo sa djelatnicima koje smo dobili preko 
HZZ-a na 6 mjeseci. Imali smo mogućnost zaposlenja 8 radnika, međutim javilo se samo 4 
ljudi i to dva iz Svetog Filipa i Jakova, a dva iz Turnja, dok na razini cijele Općine imamo 160 
nezaposlenih.  

Izgradnja – 44 groba u Svetom Filipu i Jakovu, nastavljeni radovi na zidu, vrše se 
popravci, nastavljamo i sa ispraćajnicom u Sikovu. 

Zahvaljujemo se i Komunalcu za projekt u Svetom Petru, nasip je zaštićen sa 
kamenom i betonskom zaštitom pa smo izgradnjom kanalizacija dobili 1100 m nove šetnice. 

UPU- samo je jedan a nama je bitan, a to je Dolac-Brnine koji je donesen. 
Javna rasvjeta – aktivno učestvuje Darko Mikas. Svake godine 200.000,00 kuna 

povučemo iz Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. Tako smo stavili četrdesetak 
rasvjetnih tijela u Turnju, kroz šetnicu Danijela Mandića, a u Svetom Filipu i Jakovu 20 
rasvjetnih tijela na rivi. 

Zdravstvo i socijalna skrb – 160.000,000 kuna je išlo za socijalne pomoći. 
Za osnovnoškolsko i visoko obrazovanje i manifestacije, ukupno 2 milijuna kuna. 

Prošao je i program ZAŽELI za stare i nemoćne oko 900.000,00 kuna.  
Poduzetništvo – tu bi trebali postojati poticaji i nastavit ćemo raditi. 
Društvene djelatnosti – projekti koji su prošli: Krč 5 milijuna kuna od čega je naših 2 

milijuna kuna; Reciklažno dvorište 2,5 do 3 milijuna kuna od čega je naših 500.000,00 kuna; 
kanalizacija u Svetom Filipu i Jakovu, javna rasvjeta, cesta Međine, već smo se zadužili za 
nekih 6 do 7 milijuna kuna za infrastrukturne projekte. 
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Općinska vijećnica Jovita Pirović: Hvala načelniku na opsežnom izvješću i sve pohvale. 
Piše da će ići WC u naša tri mjesta i 10 novih kanti i klupa, ali nisam to nigdje vidjela. Čula 
sam da se netko bunio ali to nije razlog da se ne stavi, jer npr. po meni su kante bitne. Što je 
sa naplatom javnih površina i koncesijskih odobrenja? 

 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Krenuli smo sa natječajem za plažu Morovićka. 
Napokon da krenemo s radom, ići će 3 milijuna kuna i to parapet skupa sa vanjskim dijelom. 
Lučka uprava će raditi spoj s lukobranom i onda ćemo voditi računa kad to napravimo da 
stavimo klupe, kante i WC-e. S obzirom da idemo u investiciju, došlo je vrijeme i za javne 
zahode. U Svetom Filipu i Jakovu ćemo imati javne zahode na plaži „Iza Banja“ za ovu 
sezonu. Radi se o investiciji od 700.000,00 kuna. Što se tiče javnih površina i koncesijskih 
odobrenja, ide se u ovrhu. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena za 12 glasova ZA. 
 
AD/4  PRIJEDLOG ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPĆINE SVETI 
FILIP I JAKOV 

Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako su 
sredinom prosinca prošle godine stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi koje su u svojim završnim odredbama propisale kako su 
jedinice lokalne samouprave dužne u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu tog Zakona, 
dužne uskladiti svoje Statute sa navedenim Zakonom. S obzirom da bi to sjednice u 3. 
mjesecu kako se inače održava, protekao taj rok, bili smo dužni sazvati sjednicu već sada, sve 
kako je pojasnio Predsjednik Vijeća na početku ove sjednice. U pogledu toga, Zakon se nije 
drastično promijenio pa su to uglavnom bile promjene vezane za referendum, ovlasti 
načelnika, te  financiranje lokalnih jedinica, odnosno proračun. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena za 12 glasova ZA. 
 
AD/5   PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U 
OPĆOJ UPOTREBI 
 Po ovoj točki dnevnog reda pojašnjenje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći  kako se 
proglašavaju dva puta,  u naravi asfaltirane prometnice, koje će se u postupku obnove 
zemljišne knjige uknjižiti na Općinu Sveti Filip i Jakov. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena za 12 glasova ZA. 
 
AD/6  PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH 
NESREĆA 

Po ovoj točki dnevnoga reda obrazloženje je dao Darko Mikas navodeći kako se radi o 
članku 17. Zakona gdje Vijeće donosi prijedlog kojim se definira Plan procjene rizika. Evo 
nedavno smo imali potres na našem području, a nažalost će ih biti još pa moramo biti spremni 
za takve situacije. Plan ima 90 stranica te će biti dostupan na službenoj web stranici Općine.  

 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena za 12 glasova ZA. 
 
AD/7 PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE 
PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG 
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi 
o usklađenju sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te Uredbom Vlade o 
gospodarenju komunalnim otpadom. 
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Općinski vijećnik Romano Raspović: Kako ćemo bit kažnjeni ako nećemo imati 
mogućnosti odvajanja otpada? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ovo su sve naputci Ministarstva, ali ne možemo ih sve 
sprovesti odmah. Ako ne donesemo Odluku, kazne su 600.000,00 kuna za Općinu i 
100.000,00 kuna za načelnika. Krenuli su natječaji za kante, ima 2.700 kućanstava puta 3 
kante. Kante će se dobivati za nula kuna, a Ministarstvo sufinancira samo smeđe i žute kante i 
plus za odlaganje kompostnog otpada.  
Mi moramo početi uvoditi reda. Već je Općina naručila 1000 zelenih kanti od 240 litara za 
one koji nemaju i za one koji do sada nisu bili prijavljeni. One što će doći, smeđe i žute za 
recikliranje, naš čovjek neće platiti.  
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Došlo je do porasta cijena u odvozu otpada, pa vidim da 
je na leđima načelnika da odobrava Cjenik? Možemo li to prenijeti na Vijeće da smo svi 
odgovorni? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Mi ćemo kao tim pokušati na sve načine da ne dođe do 
većeg poskupljenja. Mora doći do poskupljenja 10-15%. To je proces kojemu ćemo se u prvoj 
fazi prilagođavati. Problemi su veliki, ali zato želimo kantama dignuti reciklažno dvorište na 
veću razinu. To je koncept, traži vrijeme i rad određenih ljudi.  
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Hoćemo li onda promijeniti to da Cjenik odobrava 
načelnik? 
 
Predsjednik Igor Pedisić: Ne možemo promijeniti nešto što je zadano. Odluka je 
kompleksna i moramo donositi pravilne odluke za naše žitelje. Nije lako, ali neke stvari ne 
možemo mijenjati. 
 
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Hoće li se vršiti revizija ukućana, kuća i zgrada i onih 
koji prave nered i ne žele kante? Hoće li se uvesti reda? 
 
Predsjednik Igor Pedisić: Sve je u materijalima i sve je regulirano. Sadašnji koncesionar ne 
može zadovoljiti sadašnje kapacitete. Za to sve treba imati strojeve, kapacitete i ljude. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Na održanom radnom sastanku sa budućim davateljem 
usluga dobra je priča što ima ljudi koji će zajedno s našim ljudima kompletno proći svaku 
kuću. To će trajati godinu dana, onda lokale i restorane, da imamo reviziju stvarnog stanja i 
cijelog prostora kako ne bi patili ljudi koji su stalno tu i tu žive, 
 
Predsjednik Igor Pedisić: U slučaju da nismo zadovoljni, imamo pravo raskinuti Ugovor i 
naći drugoga. 
 
Općinski vijećnik Marin Colić: Slažem se sa svima oko problematike smeća. Mi koji se 
bavimo turizmom, nama je čistoća bitna. Znamo za probleme vikendaša i ostalih  i to je 
koštalo Općinu u pogledu svih resursa.  Bitno je načelo Europske unije „potrošač plaća“. Ako 
se reciklira, štedi se jer se manje otpada plaća. U pogledu Cjenika, možemo mi odlukom 
Vijeća odobriti Cjenik. U pogledu koncesionara, volio bih i da mi imamo ljude koji će to 
obavljati, ali to košta Općinu. U ovom trenutku samo Čistoća Zadar zadovoljava naše uvjete. 
Mene je isto strah da će se u slučaju povećanja cijena, smeće bacati okolo po poljima i 
livadama, ali mora postojati proces prilagodbe. Što se tiče kazni, meni je drago što ih ima jer 
nemaju samo represivni nego i preventivni učinak.  
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Predsjednik Igor Pedisić: Kontaktirao sam s kolegama u drugim Općinama i moram reći da 
su na početku bili nezadovoljni ali danas su svi zadovoljni. 
 
Općinski vijećnik Romano Raspović: Nije problem, ali hoće li oni moći pokrivati cijelu 
Županiju, jer je velika? 
 
Predsjednik Igor Pedisić: To je njihov problem ako bude potpisan Ugovor. 
 
Općinski vijećnik Matej Mikulić: Vidio sam da u Uredbi postoji i poticajna naknada i 
mislim da bi to s ljudima trebalo iskomunicirati. Sviđa mi se ideja o mobilnim reciklažnim 
dvorištima jer smo mi disperzirana Općina i to je odlična ideja. Također smatram da postoji 
mogućnost da Vijeće da suglasnost na Cjenik. 
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Mislim da bi se trebalo odlukom propisati i kako 
zbrinuti otpad iz poljoprivrede. Mislim da bi za sljedeću sjednicu trebalo donijeti takvu 
odluku.  
 
Prijedlog odluke je stavljen na glasovanje i ista je usvojena sa 12 glasova ZA. 

AD/8  PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE 
PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG 
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda objašnjenje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći kako se 
o ovome već sve reklo u prijedlogu prijašnje Odluke. Analizom tržišta smo došli do zaključka 
da jedino Čistoća Zadar može zadovoljiti potrebe naše Općine. U suglasnosti sa 
Ministarstvom zaštite okoliša smo utvrdili da možemo na ovaj način odabrati davatelja 
usluge. 
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo:  Jesmo li raščistili odnose sa dosadašnjim 
koncesionarom? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Obavio sam razgovor sa koncesionarom i rekao je da 
teško može zadovoljit naše kriterije npr. nema mobilno reciklažno dvorište i druge neke 
uvjete. Financijski želimo zatvoriti tu suradnju. Mi smo imali i po 400 – 500 tisuća kuna 
godišnje za odvoženje sa reciklažnog. Sada imamo niže cijene od 200.000,00 kuna godišnje. 
Smanjujemo taj dug i želimo za 3-4 mjeseca riješiti dug prema koncesionaru.  
 
Predsjednik Igor Pedisić:  Do sada su dobro radili, ali došlo je vrijeme za neke nove stvari.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena za 12 glasova ZA. 
 
AD/9 ODLUKA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA 
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV  

Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da se radi o 
Odluci koja je već praktični usvojena na prijašnjem vijeću ali je odgođeno stupanje na snagu 
iste dok se ne dobije mišljenje Ministarstva. Međutim, iako je dobiveno mišljenje 
Ministarstva ono je također nejasno te upućuje na odredbe kako specijalnog zakona ( Zakona 
o prostornom uređenju) tako i generalnog zakona (Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima).  
 
Nakon kratke rasprave Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena za 12 
glasova ZA 
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S ovim je dnevni red završen. 
 
Završeno u 19:20 sati. 
 
Zapisničar:                                                           
Katarina Ralić. mag.iur. 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                               Igor Pedisić 




