REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA:021-05/18-01/03
URBROJ:2198/19-02-18-2
Sv. Filip i Jakov, 30. travnja 2018. godine
ZAPISNIK
Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 30. travnja
2018. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je nazočne te se zahvalio na odazivu za ovu sjednicu.
Dodaje kako je vijećnik Marin Birkić podnio neopozivu ostavku na dužnost općinskog
vijećnika Općine Sveti Filip i Jakov te da je stranka MODES , Podružnica Sveti Filip i Jakov
izabrala novu vijećnicu koja će obnašati dužnost vijećnice Općinskog vijeća Općine Sveti
Filip i Jakov.
Nakon što je Predsjednik Općinskog vijeća pročitao svečanu prisegu, vijećnica Josipa Skazlić
je prisegnula dužnost obnašanja vijećničkog poziva u Općinskom vijeću Općine Sveti Filip i
Jakov.
Predsjednik Općinskog vijeća čestitao je i vijećniku Daliboru Katuši na Predsjedništvu nad
ogrankom stranke MODES.
Nakon polaganja prisege, krenulo se sa utvrđivanjem prisutnih vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Anamarija Matešić, Marin Colić, Tomislav Demo,
Renata Batur, Matej Mikulić, Željko Serdarević, Jovita Pirović, Zelina Kadija, Marijana
Mrvičić, Dalibor Katuša, Josipa Skazlić i Romano Raspović
Ostali nazočni: Zoran Pelicarić - načelnik Općine Sv. Filip Jakov, Darko Mikas - Viši stručni
suradnik za razvoj i društvene djelatnosti, Jure Jelenić – Pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela, Katarina Ralić- Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu, Vlatka
Budanović – Voditelj Odsjeka za financije i računovodstvo, Stjepan Mišulić, Roko Vodopija i
Velimir Brkić - novinari
Započeto: u 18:00 sati
Zapisnik vodi: Katarina Ralić mag.iur. - Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu
samoupravu
Nakon što je utvrđeno da je nazočno 13 vijećnika, Predsjednik Vijeća proglašava da postoji
kvorum te se može pristupiti utvrđivanju dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća je predložio za ovu sjednicu sljedeći:
DNEVNI

RED
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1.

Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća

2.

Vijećnička pitanja i odgovori

3.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

4.

Prijedlog Odluka o izdvajanju naselja Babac iz naselja Turanj

5.

Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi

6.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog
dobra u općoj upotrebi

7.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova u
Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

8.

Prijedlog Odluke o regulaciji prometa tijekom turističke sezone

9.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 2017. godine

10.

Prijedlog Odluke o raspodijeli rezultata za 2017. godinu

11.

Izvješće o izvršenju Programa Izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. Godinu

12.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2017. godinu

13.

Prijedlog Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih
knjiga na području Općine Sveti Filip i Jakov

14.

Prijedlog Odluke o načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s
napuštenim ili izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim
izvan prirodnog staništa

15.

Prijedlog Odluke o upisu i mjerilima upisa za pedagošku 2018./2019.
godinu Dječjeg vrtića „CVIT“

16.

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i
održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu na području Općine Sveti Filip i Jakov

17.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i
Jakov u 2017. godinu

18.

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i plan rada
izviđačko – preventivnih ophodnji

19.

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i
probijanja protupožarnih putova
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20.

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov u 2018. godini

21.

Operativni plan evakuacije i zbrinjavanja turista za 2018. godinu

22.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite i spašavanja na
području Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2018. do 2022. godine

23.

Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov
te djelatnika Dječjeg vrtića „Cvit“

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:
24.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Sveti Filip i Jakov

Dnevni red sa dopunskim točkama je stavljen na glasovanje i isti je jednoglasno usvojen.
Pristupilo se raspravi po dnevnom redu.
AD/1 VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Po ovoj točki dnevnoga reda vijećnica Jovita Pirović navodi kako je pogrešno
napisano njezino pitanje prilikom očitovanja na izvješće načelnika jer da nije rekla „čula sam
da piše“ već „piše da će ići WC u naša tri mjesta i deset kanti“ te da je u točki 7. izostavljeno
njezino pitanje oko rješavanja odnosa sa prošlim koncesionarom za odvoz otpada.
Predsjednik Vijeća je rekao kako će se to ispraviti i poslati u pisanom obliku.
Drugih primjedbi nije bilo. Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje ovu točku
dnevnog reda.
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 13 glasova „ZA“ je jednoglasno usvojilo
zapisnik sa pete sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov.
AD/2 VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI
Pitanje 1:
Vijećnik Romano Raspović: Obratilo mi se par ljudi iz mog mjesta radi parkinga u Svetom
Petru? Naime, gosti se ljeti parkiraju ispred kuća i rekli su da će biti problema ako se bude
parkiralo i ovo ljeto.
Predsjednik Igor Pedisić: Imamo komunalne redare i sve će se riješiti.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Prije svega, pozdravljam sve prisutne. Nadovezat ću se
na Predsjednika. Imali smo prometnog redara tek koncem sedmog mjeseca. Od ove godine
imamo dva komunalna redara i dobru suradnju sa PP Biograd. Imat ćemo najmanje jednog
policajca u Općini, a možda i dva.
Pitanje 2:
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Vijećnica Jovita Pirović: Imam pitanje vezano za odluku s prošlog vijeća o dodjeli
obavljanja javne usluge prikupljanja otpada. Naime, po medijima se provlači pitanje da nismo
postupili u skladu sa zakonom, odnosno da nismo proveli postupak koncesije. I ja sam mali
poduzetnik, ne bi htjela da nas netko proziva.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ništa nije idealno, imao sam puno razgovora sa ljudima
iz LOŠI-ja. Sigurno mogu tvrditi da se smeće odvozilo do zadnjeg dana. Dug je na današnji
dan oko sto i nešto tisuća kuna i kroz par dana će bili nula kuna. U pisanom obliku je sa
bivšim koncesionarom sve riješeno, kako je i tražio. Mislim da smo prema svemu postupili
ispravno. Ja ne mogu reći hoće li netko pokrenuti postupke protiv nas, ali mogu sa sigurnošću
reći da je sve riješeno sa naše strane. Sve je u normalnim odnosima. Ako ćemo govoriti šire,
o radnim mjestima, nekoliko ljudi iz naše Općine radi u Čistoći, a nitko u LOŠI-ja. Već smo
nabavili 1000 kanti za otpad koje se dijele po Općini. Također smo kroz obilazak terena
saznali da imamo još 200 novih korisnika.
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Mene je samo interesirali da li smo postupili po zakonu i
da nas nitko ne proziva.
Pitanje 3:
Vijećnik Dalibor Katuša: Je li moguće da se proširi građevinska zona u Donjim Raštanima?
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Sad su na redu 5. izmjene i dopune PPU-a za Sveti
Petar. Čim to završimo idemo odmah na 6. izmjene i dopune. U zaobalju imamo mogućnost
širiti građevinsku zonu i možete slobodno uputiti Općini zahtjev za proširenjem. Mi smo
Općina koja nema puno nekretnina u svom vlasništvu. Borimo se na sve načine da dođemo do
zemljišta.
Pitanje 4:
Vijećnik Dalibor Katuša: Imali smo obećanje da će se ožbukati vanjski zid na groblju u
Donjim Raštanima, vodovodizacija u Podvršju, sanitarni čvor na boćalištu? Ništa od toga nije
realizirano, smatram da to nije korektno. Obećano je još u 3. mjesecu.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Možete provjeriti u zapisniku da sam rekao 5. mjesec. U
zaobalju se radi, radimo na zaobilaznici od Tičeva prema Raštanima Donjim. Bio je kaos na
groblju u Raštanima Donjim, ali to nastojimo riješiti u dogovoru sa žiteljima i u tome smo
djelomično i uspjeli.
Vijećnica Anamarija Matešić: Što se tiče vodovodizacije u Podvršju, imamo samo 3
zahtjeva i to nam je velik problem jer nam treba najmanje 20 do 30 zahtjeva da bi Vodovod
Zadar pristupio rješavanju problema.
AD/3 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM
DOPRINOSU
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći kako
se ovom odlukom mijenjaju dva segmenta. Prvi je jednokratno plaćanje, budući da je
drugostupanjsko tijelo poništavalo rješenja jer odlukom nije bio propisan način plaćanja.
Drugo je pitanje vezano za plaćanje komunalnog doprinosa kod seoskog turizma odnosno vila
sa bazenima. Naime, ukoliko u roku od dvije godine od obračuna dostave potvrdu o
kategorizaciji, obračunava se 50% popusta od ukupnog iznosa.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ovo je pilot projekt za zaobalje. Koliko jačano zaobalje
toliko ćemo jačati priobalje. Odričemo se 50% komunalnog doprinosa radi boljitka zaobalja.
Naše zaobalje nema pogleda, ali ima tradiciju u poljoprivredi, a bazeni će dovesti goste
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kojima će nuditi domaću hranu čime jačamo OPG-ove, što će donijeti boljitak za cijelu
Općinu. Stvar je u strategiji na duge staze.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/4 PRIJEDLOG ODLUKA O IZDVAJANJU NASELJA BABAC IZ NASELJA
TURANJ
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći kako
je prije nekoliko mjeseci stiglo pismo inicijative stanovnika i vlasnika nekretnina na otoku
Babcu. To je do sada bilo izdvojeno građevinsko područje, a ovom odlukom bi se izdvojio
otok Babac u samostalno naselje.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ovo je vizija 21. stoljeća jer se otok Babac ne može
širiti Mi sve gledamo dugoročno za sve stanovnike, da se koristimo više kao Općina našim
Pašmanskim kanalom, u smislu povezivanja naših priobalnih mjesta sa otokom Bapcom.
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Pohvalila bih ovu odluku. I sama sam je inicirala prije
nekoliko godina kada sam bila u tadašnjem Mjesnom odboru.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 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 tri nerazvrstane prometnice na području Općine Sveti Filip i Jakov, odnosno
katastarske općine Sveti Filip i Jakov koje će se u postupku obnove zemljišne knjige uknjižiti
na Općinu Sveti Filip i Jakov.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/6 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PROGLAŠENJU
STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
Po ovoj točki dnevnog reda pojašnjenje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći kako je
došlo do promjene kvadrature prilikom nove izmjere pa je potrebno izmijeniti i odluku u tom
dijelu.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/7 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU
ČLANOVA U VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA NA
POMORSKOM DOBRU
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić
navodeći kako je Stipe Eškinja osobno molio za razrješenje jer ne može izdržati pritisak.
Ističe kako je osobno molimo vijećnicu Mrvičić da ona prihvati to mjesto.
Općinski vijećnik Marin Colić: Ja bi ukazao na problematiku ove pozicije. Teško je uvoditi
red u prostoru. Mi trebamo imati širi pogled na to naše pomorsko dobro ali ne rušiti sustav.
Mi smo premala općina ali moramo imati razumijevanja. Ima različitih pogleda i to je zdravo.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/8 PRIJEDLOG ODLUKE O REGULACIJI PROMETA TIJEKOM TURISTIČKE
SEZONE
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Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako je riječ
o odluci koja se donosi svake godine prije početka turističke sezone te da je zbog nadolazeće
turističke sezone potrebno donijeti Odluku kojom će se regulirati promet i to u razdoblju od
15. lipnja do 15. rujna 2018. godine. Odlukom bi se regulirala zabrana prometa, prometovanje
u pješačkoj zoni i zabrana parkiranja tijekom gore navedenog mjesečnog razdoblja.
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Ovi lanci koji se stavljaju nikako nisu primjereni za naša
turistička mjesta. Možda da se nabave rampe. Mi smo turistička općina, pa je ružno vidjeti
lance, ljudi to sruše, mogu i zapeti a i estetski nije lijepo.
Vijećnik Romano Raspović: Bez policije se to ne može riješiti.
Predsjednik Igor Pedisić: Slažem se s time, ali načelnik je već naglasio da imamo suradnju
s policijom.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Imamo mnogo rashoda u Općini, puno projekata, evo
npr. Kuntrata u Turnju. Imali smo projekt kod izvođenja infrastrukturnih radova, pa kod
postavljanja kamena, išao sam osobno u Sinj jer sam imao odobrenje od konzervatora da
odaberem točno vrstu i dimenziju kamena za popločavanje koji su oni zadali, ali isto tako da
se osobno uvjerim je li sve u redu. Pa onda imamo plažu Morovička, rekonstrukciju velikog
parapeta u Turnju, renoviranje općinske zgrade u centru u sklopu koje je vrtić i škola, ali ne
samo renoviranje već i rješavanje imovinskopravnih pitanja. Sve ovo je samo mali dio
financirala EU i resorna ministarstva, a veliki dio financiraju žitelji Općine.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/9 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017.
GODINE
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić
navodeći kako ukupni prihodi za 2017. godinu iznose 21.361.553,76 kuna što je plus u
odnosu na 2016. godinu koja je bila u minusu.
Porez na imovinu je dosta porastao, 281%, a razlog tome je dovođenje suda i postupak
obnove zemljišne knjige, a krenuli smo i sa katastarskom izmjerom za Turanj, a sa obnovom
zemljišne knjige za k.o. Turanj bi se trebalo započeti 2019. godine.
Kod kapitalnih pomoći skok je 1100%. To je rad tima. Prvi put smo od Županije dobili
milijun kuna za za tzv. „bile“ puteve (poplava), zatim za Centar za rehabilitaciju i ostalo.
Ministarstvo turizma nam je za plažu Morovička dodijelilo 250.000,00 kuna u 2017. godini te
još 250.000,00 kuna u 2018. godini. Ovo su sve rezultati timskog rada.
Imamo povećanje prihoda od parkinga, donacija žitelja, prodaje tri građevinska
zemljišta koja smo stekli kroz novu izmjeru, kvalitetnije naplate komunalne naknade, poreza
na vikendice, vodne naknade, grobne naknade, što je isto zahvaljujući timskom radu kako
kolegija tako i službenika.
U pogledu rashodovne strane obrazloženje je dala Vlatka Budanović navodeći kako
ukupni rashodi za 2017.godinu iznose 21,2 milijuna kuna. Plan je bio 29 milijuna kuna, a
ostvareno je 30% manje nego što je bilo planirano, što znači da se racionalno raspolagalo
proračunskim novcem. Navodi kako imamo novi oblik obrazaca koji je propisan izmjenom i
dopunom Pravilnika o izvršenju proračuna, znači radi se samo o formi koja je propisana.
Imamo 13 programa koji su izvršeni prema planu, čak i manje nego što je i predviđeno.
Godišnji izvještaj za Dječji vrtić „CVIT“ dala je ravnateljica Mirjana Zalović navodeći
kako Dječji vrtić „CVIT“ ima višak prihoda u iznosu od oko 11 tisuća kuna. Prihodi stižu od
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Općine Sveti Filip i Jakov oko 1,5 milijun kuna, roditelja oko 600.000,00 kuna te donacija od
oko 17.000,00 kuna. Rashodi se odnose na zaposlenike oko milijun kuna, zatim prehrana oko
180.000,00 kuna, potrošni materijal za djecu i ostali materijal, energija i usluge. Nabavljeni
su novi garderobni ormari, kupljeno je službeno vozilo, obnovljeni su svi prozori i vrata u
vrtiću u Svetom Filipu i Jakovu.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/10 PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODIJELI REZULTATA ZA 2017. GODINU
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović te je nakon kratke
rasprave ista stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/11 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović te je nakon kratke
rasprave ista stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/12 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović te je nakon kratke
rasprave ista stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/13 PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU KATASTARSKE IZMJERE I
OBNOVE ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da bi se zbog
nejasnoća u tumačenju pri primjeni postojeće Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i
obnove zemljišnih knjiga na području Općine Sveti Filip i Jakov trebalo novom Odlukom
pojasniti odredbe radi lakše primjene.
Općinski vijećnik Matej Mikulić: Veći je problem kad je na nekretnini upisano suvlasništvo
sa Republikom Hrvatskom.
Općinski vijećnik Marin Colić: Mi spadamo u sretnike budući da je Europska unija ukinula
mogućnost obnove zemljišne knjige putem države, no Općina je uspjela ući u tih preostalih
5% u Republici Hrvatskoj koji imaju tu mogućnost.
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Da li mi izdajemo Rješenje o sufinanciranju i za
Republiku Hrvatsku?
Nakon kraće rasprave odluka je stavljena na glasovanje je jednoglasno usvojena sa 13 glasova
ZA.
AD/14 PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA,
NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM ILI IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE
DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PRONAĐENIM IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako je novi
Zakon o zaštiti životinja (NN broj 102/17) propisao veće ovlasti i obveze komunalnog redara
jedinice lokalne samouprave u pogledu zaštite kućnih ljubimaca te napuštenih ili izgubljenih
životinja. Slijedom navedenog, potrebno je donijeti Odluku kojom će se propisati način
držanja kućnih ljubimaca i izgubljenih te napuštenih životinja te postupak i ovlasti
komunalnog redara u provedbi Odluke.
Općinski vijećnik Matej Mikulić: Da li to znači da komunalni redar može ući u moju sobu,
to je moje privatno vlasništvo?
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Vijećnik Dalibor Katuša: Drago mi je da donosimo ovu odluku jer imamo puno problema u
općini sa napuštenim psima, ne možemo ni ići u šetnju sa djecom koliko ima lutalica.
Općinski vijećnik Marin Colić: Imamo problem pogotovo ljeti u priobalnim mjestima kada
dođu gosti pa puštaju pse da vrše nuždu po javnim površinama.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ovo je značajno pitanje. Problem je puno kompleksniji.
Moramo sklopiti ugovore sa ustanovama, kupiti aparate za mikročipiranje. Upitan je i broj
komunalnih redara, nama bi trebalo barem 5 komunalnih redara za površinu naše Općine.
Ovako ozbiljan pristup će tražiti i ulaganje.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/15 PRIJEDLOG ODLUKE O UPISU I MJERILIMA UPISA ZA PEDAGOŠKU
2018./2019. GODINU DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala ravnateljica Dječjeg vrtića „CVIT“
Mirjana Zalović navodeći kako vrtić provodi desetosatne programe verificirane od
Ministarstva kao i učenje engleskog jezika. Uključili smo se u projekt Ministarstva
demografije a to je produljeni boravak. Trenutno tražimo nositelj projekta, provodili smo
ankete koliko ljudi žele smjenski rad, znači da roditelji mogu dovesti dijete ujutro i popodne.
Očekujemo i dodatna sredstva, a točan podatak ćemo imati 16. svibnja. Od uvjeta upisa još
tražimo liječničku potvrdu o cijepljenosti djece te dokaz o prebivalištu. Za novoprijavljene
ostaje sve isto po Zakonu o predškolskom odgoju i Pravilniku.
Predsjednik Igor Pedisić: Što poduzimate ako dijete nije cijepljeno?
Ravnateljica Mirjana Zalović: Zakon je jasan i po prvi put otkad radim nismo primili dijete
koje nije cijepljeno, do predškole.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: U osnovnoj školi u Svetom Filipu i Jakovu je odobreno
100.000,00 kuna za financiranje kuharica, a želja nam je i produljeni boravak u školi.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/16 PRIJEDLOG ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA
UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA
ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas navodeći kako se radi o
odlukama koje se donose na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o
poljoprivrednom zemljištu i Programa aktivnosti koji se donosi po programu Vlade Republike
Hrvatske.
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Ja bih se nadovezao na Odluku o agrotehničkim
mjerama, konkretno članak 11. jer smatram da bi i mi trebali uvesti poljoprivredne redare koji
će nadzirati i taj dio.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Za ovu godinu je zamišljeno da će Ivan Kadija biti
komunalno prometni redar, Grozdana Eškinja da će biti komunalno poljoprivredni redar.
Nakon kraće rasprave odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13
glasova ZA.
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AD/17 ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
SVETI FILIP I JAKOV U 2017. GODINU
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas te je nakon kratke
rasprave ista stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/18 PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I
GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I
ŠIRENJA POŽARA I PLAN RADA IZVIĐAČKO – PREVENTIVNIH OPHODNJI
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas te je nakon kratke
rasprave ista stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/19 PLAN KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA ŽURNU
IZRADU PROSJEKA I PROBIJANJA PROTUPOŽARNIH PUTOVA
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas te je nakon kratke
rasprave ista stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/20 PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U
PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA
OPĆINU SVETI FILIP I JAKOV U 2018. GODINI
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas te je nakon kratke
rasprave ista stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/21 OPERATIVNI PLAN EVAKUACIJE I ZBRINJAVANJA TURISTA ZA 2018.
GODINU
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas te je nakon kratke
rasprave ista stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/22 SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE
OD 2018. DO 2022. GODINE
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas te je nakon kratke
rasprave ista stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13 glasova ZA.
AD/23 PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV TE DJELATNIKA DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći kako
se radi o pročišćenom tekstu Odluke, da je promjena bilo malo, a sve u svrhu zadovoljenja
razine odgovornosti.
Nakon kraće rasprave odluka je stavljena na glasovanje usvojena sa 12 glasova ZA i 1
SUZDRŽAN (Dalibor Katuša).
AD/24 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI 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 dao Darko Mikas te je naveo kako se radi
o izmjeni članka 14. Odluke vezano za spremnike za otpad i članka 33. Odluke vezano za
primopredaju otpada. Navodi kako je ovo što se mijenja zapravo zakonski minimum, što je
jedan od načina izračuna i omogućava lakšu nabavu kanti za sve mještane.
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Općinska vijećnica Jovita Pirović: Da li će odvoz ići 2 puta tjedno odnosno 1 puta tjedno u
zaobalju cijelu sezonu? Hoće li ona tri kontejnera ostati cijelu sezonu?
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Postoji ljetni i zimski režim odvoženja otpada. Poseban
će biti ljetni režim od 15. lipnja do 15. rujna, odnosno isti će biti učestaliji.
Nakon kraće rasprave odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 13
glasova ZA.

S ovim je dnevni red završen.
Završeno u 20:10 sati.
Zapisničar:
Katarina Ralić. mag.iur.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Pedisić
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