REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/04
URBROJ: 2198/19-02-15-2
Sveti Filip i Jakov, 08. lipnja 2015.godine
ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 08.06. 2015.
godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.
NAZOĈNI VIJEĆNICI: Marijana Mrvičić, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić,
Luka Erstić, Renata Batur, Kristian Colić, Igor Pedisić, Anamarija Matešić, Vid Pedisić
NENAZOĈNI VIJEĆNICI: Joško Jukić , Mićo Birkić, Tomislav Demo
Ostali nazočni: Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov Zoran Pelicarić, Marin Katuša – zamjenik
općinskog načelnika i Jure Jelenić – Viši suradnik specijalist za prostorno planiranje i
uređenje .
Započeto: u 18.00 sati
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl.iur.
Predsjednik Vijeća Igor Pedisić pozdravio je nazočne te se zahvalio na odazivu za ovu
sjednicu.
Zamolio je predsjednika mandatno-imunitetnog povjerenstva da dade izvješće o stavljanju u
mirovanje mandata vijećnika Vedrana Zrilića i Ivana Baričića.
Predsjednik povjerenstva Leonardo Mikulić izvijestio je Vijeće da su vijećnici Vedran Zrilić i
Ivan Baričić – HSP dr. Ante Starčević – dana 03. lipnja 2015. godine podnijeli zahtjev za
stavljanje mandata vijećnika u mirovanje iz osobnih razloga.
Također je izvijestio Vijeće da je stranka HSP dr. Ante Starčević za zamjenike predloţila
zamjenske vijećnike i to Luku Erstića umjesto Vedrana Zrilića i Kristiana Colića umjesto
Ivana Baričića.
Povjerenstvo je konstatiralo da su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti za gore navedeno te
je pozdravilo na ovoj sjednici zamjenske nazočne vijećnike.
Predsjedavajući Igor Pedisić zahvalio je dosadašnjim vijećnicma na vrlo korektnoj i
konstruktivnoj suradnji, a nove vijećnike pozvao na prisegu.
Nakon izvšene prisege novih vijećnika pristupilo se utvrđivanju kvoruma prozivkom i
konstatirano je da je nazočno 10 vijećnika.
Za ovu sjednicu predloţio je slijedeći:
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DNEVNI

RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja i odgovori
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
4. a) Prijedlog Odluke o obvezi plaćanja naknade za korištenje mrtvačnice u Sv. Filip I
Jakovu
b) Prijedlog Odluke o izboru ponuđača za odrţavanje groblja
5. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim objektima
6. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
7. Prijedlog Odluke o osnivanju poduzetničke zone u Sv. Filip i Jakovu
8. a) Davanje suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić „CVIT“ Sv. Filip i Jakov za
pedagošku godinu 2015./2016.
b) Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „CVIT“ za 2014.god.
9. Financijsko Izvješće „Komunalac“ d.o.o. Biograd na moru za 2012. i 2013. godinu
10. Prijedlog Odluke o izradi UPU-a građevinskog područja u Turnju
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja
građevinskog područja u Sv. Petru (Plan 4)
12. Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a obalnog pojasa Sv. Filip i Jakov
13. Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a mjesna plaţa Sv. Filip i Jakov
14. Imenovanje suca porotnika Općinskog suda Zadar
15. a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za
2015.godinu (I. Rebalans)
b) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
c) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sv.
Filip i Jakov za 2015.godine
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stoţera zaštite i
spašavanja
17. Program aktivnosti za provedbu operativnih aktivnosti u Zaštiti od poţara Općine
Sveti Filip i Jakov
18. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
poţara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini na području Općine Sveti
Filip i Jakov
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19. Odluka 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 u 2015.godini
20. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja poţara i Plan rada izviđačko-preventivnih
ophodnji u 2015.godini
21. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za ţurnu izradu prosjeka i probijanje
protupoţarnih putova
22. Zaključak o usvajanju operativnog plana evakuacije i zbrinjavanje turista za sezonu
2015.
23. Odluka o regulaciji prometa tijekom turističke sezone 2015.g.
24. a) Prijedlog Odluke o proglašenju nerazvrstanih cesta
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste
„Krč“
25. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov
26. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova
tijekom turističke sezone 2015.
27. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidata za članove
Savjeta mladih
28. Prijedlog Odluke o zabrani skupljanja otpada tijekom turističke sezone
Nakon što je predsjednik Vijeća upitao vijećnike ima li tko prijedloga za dopunu, izmjenu
na isti, te nakon što nitko nije imao primjedbi ni dopuna, predsjednik Vijeća je predloţio da se
točka AD/28 Prijedlog Odluke o zabrani skupljanja otpada tijekom turističke sezone
odgodi. Dnevni red jednoglasno je usvojen te se pristupilo raspravi po istom.
AD/1 VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Vijećnica Jovita Pirović smatra da ovaj Zapisnik nije potpun te da ima masu pogrešaka.
Smatra da nije namjerno griješeno, ali zbog šturog pisanja dobiva se dojam drugačije
diskusije jer je napola rečeno. Npr. kod zapošljavanja Voditelja komunalnog pogona moţe se
steći dojam da je ona protiv, što nije istina. Kod pitanja o staroj školi nije se također navela
puna diskusija, a u točki o godišnjem izvješću preskočena je diskusija Marjane Mrvičić.
Nijednom riječju nije unešena diskusija Tomislava Deme koji je klevetao vijećnike HSP-a dr.
Ante Starčević zbog čega će se kazneno prijaviti.
Nakon što je nabrojila još neke greške zamolila je da se dostavi ispravljeni tekst Zapisnika i
predloţila je tonsko snimanje sjednice.
Predsjednik Vijeća je rekao da će se uvaţiti primjedbe vijećnice i stavio Zapisnik na
glasovanje koji je usvojen jednoglasno.
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AD/2 VIJEĆNIĈKA PITANJA I ODGOVORI
Vijećnik Luka Erstić postavio je pitanje moţe li se osigurati odvoz pitke vode u Raštanima
Gornjim.
Naĉelnik je odgovorio da su već riješili za ovo ljeto pitanje ospkrbe zaobalja, ali budući da se
tone moţe organizirati preko DVD-a organizirano je preko Općine. Svi koji traţe jave se u
Općinu, ali smo uveli ograničenja jer ne moţemo nekome osam, a nekome niti jednu cisternu.
Svi zainteresirani mogu se javiti u Općinu.
Vijećnica Jovita Pirović je preporučila Načelniku da provjeri da li se opskrba pitkom vodom
sufinancira od strane Ţupanije jer je čula da se mogu za ovu svrhu povući ta sredstva.
Naĉelnik je odgovorio da je uvjet da se dade zahtjev za priključak.
Vijećnica Jovita Pirović je upitala zašto je dio plaţe na Međinama ostao neuredan, te da
gospoda iz apartmana ne ţele plaćati kante pa smatra da bi bilo dobro ukloniti kontejner
ispred „Karlovačkog“ odmarališta jer će na taj način biti primorani postavljati kante za smeće
ispred svojih ulaza.
Naĉelnik je odgovorio da je vijećnica apsolutno u pravu i da se treba napraviti akcija i
maknuti kontejnere.
Što se tiče plaţe, u Općini je bio gdin. iz zgrade „Klub IN“ i imao vrlo neugodan nastup zbog
primjedbi na neuređenu plaţu ispred zgrade, na što sam mu odgovorio da ima prioritetnijih
plaţa, da će ova doći na red i stoga neka se strpi.
Vijećnica Jovita Pirović je nadalje postavila pitanje na temelju kojeg akta je potpisan
Ugovor s udrugom „Stara škola“ za najam iste.
Naĉelnik je odgovorio da je do sada Osnovna škola davala prostorije u najam, nastavili smo
na identičan način umjesto Škole, ali samo do prosinca. Preuzeli smo ingerenciju nad time i
mislim da je dobar uvod u ono što namjeravamo – mi biti nosioci.
Vijećnica Jovita Pirović je rekla da vjeruje u dobar cilj, ali smatra da Ugovor nema pravnu
snagu jer je Škola u posjedu. Stoga ste Vi trebali pozvati sve Udruge i zainteresirane, a ne
favorizirati udrugu Ivana Eškinje koji tamo namjerava zarađivati.
Tko plaća troškove odrţavanja? Nije korektno napravljeno prema ostalima i ne vidim razloga
zašto se Turanj ne bi uključio u korištenje iste zgrade.
Predsjednik Vijeća je rekao da je Škola prepustila Općini upravljanje s ciljem da se zgrada
zaštiti od neţeljenih provala.
Vijećnica Jovita Pirović je pitala tko će financirati odrţavanje zgrade.
Naĉelnik je odgovorio da za Općinu ne postoje troškovi jer same Udruge ulaţu.
Vijećnica Jovita Pirović je rekla da joj je poznato da na odrţavanju zgrade rade djelatnici
Općine i da postoji dug za vodu 20.000,00 kuna.
Vijećnik Marin Colić je rekao da će ujutro provjeriti.
4

AD/3 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM
DJELATNOSTIMA
Po ovoj točki obrazloţenje je dala Proĉelnica i kratko iznijela razloge donošenja ove Odluke
koji su rezultat Naputka Drţavnog ureda za reviziju glede određivanja djelatnosti kako je
navedeno u Odluci.
Nakon kraće diskusije Odluka je data na glasovanje i usvojena jednoglasno sa 10 glasova ZA.
AD/4 a) PRIJEDLOG ODLUKE O OBVEZI PLAĆANJA
KORIŠTENJE MRTVAĈNICE U SV. FILIP I JAKOVU

NAKNADE

ZA

Po ovoj točki obrazloţenje je dala Proĉelnica i istaknula da je prijedlog da se za korištenje
mrtvačnice plaća 100,00 kuna.
Vijećnica Jovita Pirović pitala je zašto je groblje u Raštanima Donjim zapušteno.
Naĉelnik je odgovorio da će provjeriti odmah.
Nakon kraće diskusije Odluka je data na glasovanje i usvojena jednoglasno sa 10 glasova ZA.
AD/4 b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PONUĐAĈA ZA ODRŽAVANJE
GROBLJA
Po ovoj točki obrazloţenje je dala Proĉelnica i istaknula da je proveden postupak za izbor
ponuđača za odrţavanje groblja te je kao jedini ponuđač ponudu dostavilo poduzeće Lantana
d.o.o. koje se predlaţe za izbor.
Nakon kraće diskusije Odluka je data na glasovanje i usvojena jednoglasno sa 10 glasova ZA.

AD/5 PRIJEDLOG ODLUKE O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKIM
OBJEKTIMA
Nakon obrazloţenja što ga je dala Proĉelnica otvorena je diskusija u kojoj je vijećnica Jovita
Pirović predloţila da se izjednači radno vrijeme za sve ugostitelje na način da ako će raditi do
02:00 sata onda neka rade svi ili nitko jer u protivnom ispada da je Općina nekome majka
nekome maćeha, te će stoga oni biti suzdrţani u glasovanju.
Vijećnik Vid Pedisić je rekao da treba poći od činjenice da smo turistička destinacija za
smještaj i smatra da je radno vrijeme do 24:00 dostatno i k tome predlaţe da se o ovoj
problematici odrţi tematski sastanak zajedno s Turističkom zajednicom radi postizanja
najboljeg rješenja.
Ovaj prijedlog dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno sa 7 glasova ZA i 3
SUZDRŽANA.
Suzdržani su Jovita Pirović, Luka Erstić i Kristian Colić.
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AD/6 PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Po ovoj točki obazloţenje je dao Jure Jelenić i istaknuo da smo trebali uskladiti Odluku sa
presudom Visokog upravnog suda i to u dijelu koji se odnosi na odredbu u kojoj se navode
izvori sredstava Proračuna iz kojih se pokrivaju ona sredstva komunalnog doprinosa za koje
su obveznici djelomično ili u cijelosti oslobođeni.
Odluka je data na glasovanje i ista je usvojena jednoglasno sa 10 glasova ZA.
AD/7 PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU PODUZETNIĈKE ZONE U SV. FILIP I
JAKOVU
Po ovoj točki obazloţenje je dao Naĉelnik i rekao da je donošenje ove Odluke uvjet za
formiranje poduzetničke zone nakon čega bi se donio UPU.
Ovo je sukladno naputku Ministarstva financija i DUUDI-ja.
Nakon kraće diskusije prijedlog Odluke dat je na glasovanje i ista je usvojena jednoglasno s
10 glasova ZA.
AD/8 a) DAVANJE SUGLASNOSTI NA PLAN UPISA DJECE U DJEĈJI VRTIĆ
„CVIT“ SV. FILIP I JAKOV ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.
Ravnateljica vrtića Mirjana Zalović je dala obrazloţenje te je nakon kraće diskusije Odluka o
davanju suglasnoti na Plan data na glasovanje i usvojena jednoglasno s 10 glasova ZA.
AD/8 b) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DJEĈJEG VRTIĆA „CVIT“ ZA 2014. GODINU
Ravnateljica vrtića Mirjana Zalović je dala obrazloţenje te je nakon kraće diskusije isto
usvojeno jednoglasno s 10 glasova ZA.
NAPOMENA: U ovom trenutku vijećnik Vid Pedisić opravdano napušta sjednicu Vijeća i
pritom kaţe: „Nakon što sam detaljno proučio materijal za današnju sjednicu, a zbog
neodgodivih obveza ovu sjednicu moram napustiti, izjavljujem da se moj glas za sve naredne
točke dnevnoga reda pribroji u glas ZA“.
AD/9 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE „KOMUNALAC“ D.O.O. BIOGRAD NA MORU ZA
2012. I 2013. GODINU
Po ovoj točki obrazloţenje je dao Marin Colić koji je iscrpno objasnio postojeću situaciju u
ovom komunalnom društvu s naglaskom na uloţene ogromne napore za naplatom dospjelih
potraţivanja zatečenih dolaskom nove Uprave koncem 2013. godine.
Vijećnica Jovita Pirović pohvalila je direktora jer očito je da se mnogo radi i da se stvari
kreću naprijed. Također pozdravlja i radove koji se izvode prema Sv. Petru
Ovo Izvješće je usvojeno jednoglasno s 10 glasova ZA.
AD/10 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI UPU-a GRAĐEVINSKOG PODRUĈJA U
TURNJU
Po ovoj točki obrazloţenje je dao Jure Jelenić i istaknuo da se radi o području kod „Širokog
puta“ gdje bi se trebala postaviti infrastruktura.
Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i ista je usvojena sa 10 glasova ZA - jednoglasno.
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AD/11 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA URBANISTIĈKOG
PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUĈJA U SV. PETRU (PLAN 4)
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloţenje je dao Jure Jelenić i istaknuo da je ovaj Plan
donesen na prošloj sjednici, ali zbog tehničke pogreške izrade na krivoj geodetskoj podlozi
sada se ista ispravlja.
Odluka je dana na glasovanje i za istu je glasovalo 10 vijećnika „ZA“ – jednoglasno.
AD/12 PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU UPU-a OBALNOG POJASA SV.
FILIP I JAKOV
Po ovoj točki obrazloţenje je dao Jure Jelenić i nakon glasovanja ista je usvojena
jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ .
AD/13 PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU UPU-a MJESNA PLAŽA SV. FILIP I
JAKOV
Po ovoj točki obrazloţenje je dao Jure Jelenić i nakon glasovanja ista je usvojena
jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ .
AD/14 IMENOVANJE SUCA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA ZADAR
Po ovoj točki donesen je zaključak da se imenovanje suca porotnika odgodi.
AD/15 a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAĈUNA
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU (I. REBALANS)
Po ovoj točki obrazloţenje je dao Naĉelnik te je otvorena rasprava.
Vijećnica Jovita Pirović je čestitala načelniku na iscrpnom obrazloţenju. Upitala je zašto je
već potrebno donijeti rebalans. Zatim je rekla da su joj nejasni troškovi odrţavanja plaţa,
uređenje trţnica, odrţavanje zgrada te za isto traţi pojašnjenje.
Naĉelnik je odgovorio da je okretaj novaca 8.000.000,00 kuna i treba se ostaviti prostora da
se ne probije taj iznos. Prvo polugodište je imalo dobro punjenje te se nada da će tako biti i
drugo, ali se ipak pomalo pribojava. Pozitivno je to da je prostorni plan doprinio većoj
gradnji, a usto smo aktivirali ovrhe i postigli veliki prihod od poreza na vikendice i
komunalne naknade. Što se tiče plaţa potrošilo se i u projektnu dokumentaciju zbog
apliciranja na EU.
Vijećnica Jovita Pirović ističe da se tekuće investicijsko odrţavanje povećava za
2.500.000,00 kuna što je previše. Pita što spada u sportske objekte.
Načelnik odgovara da spadaju igralište i tribine.
Nadalje, vijećnica Jovita Pirović pita koja to trţnica zahtjeva za uređenje 800.000,00 kuna,
očito se opet i samo ulaţe u Sv. Filip i Jakov.
Naĉelnik je odgovorio da upravo suprotno najveći pritisak ţitelja ima u Sv. Filip i Jakovu koji
negoduju zbog nedostatnog ulaganja u sam Sv. Filip i Jakov, a na račun drugih naselja.
Vijećnica je rekla da se vidi mali pomak, ali je rashod prevelik.
Vijećnik Marin Colić izjavljuje da je zadivljen prihodovnom stranom u prvom polugodištu.
No, potreban je kontinuitet pri naplati prihoda kroz analizu na terenu i kroz podatke nove
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katastarske izmjere objekata radi razreza komunalnog doprinosa, poreza na vikendice i
komunalne naknade. Stoga moli da se izvrši detaljna analiza postojećih evidencija o istom.
Vijećnica Jovita Pirović smatra da su Jadranske igre apsolutno nepotrebne uoči 15. srpnja –
fešte – kad su djelatnici preforsirani a iznos od 30.000,00 kuna za tu manifestaciju. Dapače,
naglasak treba staviti na turanjsku feštu, a ne na te igre.
Vijećnica Jovita Pirović zaključno je konstatirala da je očigledno da se načelnik jako trudi,
ali da je rashodovna strana Proračuna nepotrebno velika i da prioriteti rashoda nisu dobro
posloţeni.
Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno s 7 glasova „ZA“ i 3
SUZDRŽANA.
Suzdržani su Jovita Pirović, Luka Erstić i Kristian Colić.

AD/15 b) IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
Po ovoj točki obrazloţenje je dao Naĉelnik.
Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno s 7 glasova „ZA“ i 3
SUZDRŽANA.
Suzdržani su Jovita Pirović, Luka Erstić i Kristian Colić.

AD/15 c) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAĈUNA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU
Po ovoj točki obrazloţenje je dao Naĉelnik.
Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno s 7 glasova „ZA“ i 3
SUZDRŽANA.
Suzdržani su Jovita Pirović, Luka Erstić i Kristian Colić.

AD/16 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno s 10 glasova „ZA“.
AD/17 PRIJEDLOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA PROVEDBU OPERATIVNIH
AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OD POŽARA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
Prijedlog Programa je dat na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno s 10 glasova „ZA“.
AD/18 PRIJEDLOG PLANA OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI
U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA
REPUBLIKU HRVATSKU U 2015. GODINI NA PODRUĈJU OPĆINE SV. FILIP I
JAKOV
Prijedlog Plana je dat na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno s 10 glasova „ZA“.
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AD/19 PRIJEDLOG ODLUKE O AGROTEHNIĈKIM MJERAMA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU NA
PODRUĈJU OPĆINE SV. FILIP I JAKOV U 2015. GODINI
Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno s 10 glasova „ZA“.
AD/20 PRIJEDLOG PLANA MOTRENJA, ĈUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG
PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD
NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA I PLAN RADA IZVIĐAĈKO-PREVENTIVNIH
OPHODNJI U 2015. GODINI
Prijedlog Plana dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno s 10 glasova „ZA“.

AD/21
PRIJEDLOG
PLANA
MEHANIZACIJE
ZA ŽURNU
PROTUPOŽARNIH PUTOVA

KORIŠTENJA
TEŠKE
GRAĐEVISNKE
IZRADU
PROSJEKA
I
PROBIJANJE

Prijedlog Plana dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno s 10 glasova „ZA“.
AD/22 PRIJEDLOG ZAKLJUĈKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA
EVAKUACIJE I ZBRINJAVANJE TURISTA ZA SEZONU 2015.
Prijedlog Zaključka dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno s 10 glasova „ZA“.

AD/23 PRIJEDLOG ODLUKE
TURISTIĈKE SEZONE 2015.

O

REGULACIJI

PROMETA

TIJEKOM

Po ovoj točki obrazloţenje je dao Naĉelnik nakon čega je data na glasovanje i ista je usvojena
jednoglasno s 10 glasova „ZA“.
AD/24 a) PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU NERAZVRSTANIH CESTA
Po ovoj točki obrazloţenje je dao Jure Jelenić te nakon glasovanja ista je usvojena
jednoglasno s 10 glasova „ZA“.

AD/24 b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PROGLAŠENJU NERAZVRSTANE CESTE „KRĈ“
Po ovoj točki obrazloţenje je dao Jure Jelenić i istaknuo da je to vrlo bitno zbog promjene
kvadrature nakon geodetske izmjere.
Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno sa 10 glasova „ZA“.
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AD/25 PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
Po ovoj točki obrazloţenje je dao Naĉelnik i pojasnio da se radi o čest.zem. 1416 u k.o.
Filipjakov površine cca 3001 m2 na koju su kao posjednici uknjiţena fizička lica, ali je
Općina uknjiţena kao vlasnik te se predlaţe donijeti Odluku da se u postupku obnove sa
istima postigne nagodba o prodaji iste nekretnine.
Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno s 10 glasova „ZA“.

AD/26 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA TIJEKOM TURISTIĈKE
SEZONE 2015.
Po ovoj točki obrazloţenje je dao Naĉelnik. Odluka se mijenja na način da se umjesto datuma
zabrane izvođenja radova „15.09.“ odredi datum „01.10.“
Prijedlog Odluke dat je na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno s 10 glasova „ZA“.

AD/27 PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG
ISTICANJE KANDIDATA ZA ĈLANOVE SAVJETA MLADIH

POZIVA

ZA

Po ovoj točki obrazloţenje je dala Proĉelnica te je nakon glasovanja usvojena jednoglasno s
10 glasova „ZA“.
S ovim je dnevni red završen.
Završeno u 20:20 sati.
Zapisniĉar:
Darinka Zorić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Pedisić
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