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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/19-01/01 
URBROJ: 2198/19-02-19-2 
Sv. Filip i Jakov, 20. ožujka 2019. godine 

 
ZAPISNIK 

 
Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 20.ožujka 2019. godine  u 
prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Marin Colić, Anamarija Matešić, Renata Batur, Zelina Kadija, Marijana 
Mrvičić, Romano Raspović, Željko Serdarović,  Jovita Pirović , Dalibor Katuša, Josipa Skazlić i Matej Mikulić 
 
NENAZOČNI VIJEĆNICI: Tomislav Demo 
 
Ostali nazočni: Zoran Pelicarić - načelnik Općine Sv. Filip Jakov, Jure Jelenić – Pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela, Katarina Ralić- Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu, Nikolina Pedisić – 
v.d.Upraviteljice Vlastitog pogona, Mirjana Zalović – ravnateljica Dječjeg vrtića „Cvit“, 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 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 9. sjednice Općinskog vijeća 
2. Verifikacija Zapisnika sa 10. izvanredne  sjednice Općinskog vijeća 
3. Verifikacija Zapisnika sa 11. izvanredne sjednice Općinskog vijeća 
4. Vijećnička pitanja i odgovori 
5. Izvješće načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine 
6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu 
7. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
8. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi 
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnje grobne naknade 
10. Prijedlog Odluke o zakupu javnih površina 
11. 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 
12. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu 
13. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja 
 Raštane Donje (Jurjevići) (2. Plan) 
14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja  građevinskog 
 područja u Svetom Petru na Moru (plan 3-1) 
15. Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov 
16. Prijedlog Plana upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „CVIT“ 
 Sveti Filip i Jakov za pedagošku 2019./2020. godinu 
 



 2  
Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, OIB: 57113796391, Tel: 023 389 800, Fax: 023 389 802, protokol@opcina-svfilipjakov.hr 

 
  

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 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 Po ovoj točki dnevnoga reda nije bilo primjedbi pa je Predsjednik Općinskog vijeća dao na glasovanje 
ovu točku dnevnog reda. 
 
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno usvojilo zapisnik sa devete sjednice 
Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/2 VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 10. IZVANREDNE  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 Po ovoj točki dnevnoga reda nije bilo primjedbi pa je Predsjednik Općinskog vijeća dao na glasovanje 
ovu točku dnevnog reda. 
 
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno usvojilo zapisnik sa desete 
izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/3   VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 11. IZVANREDNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 Po ovoj točki dnevnoga reda nije bilo primjedbi pa je Predsjednik Općinskog vijeća dao na glasovanje 
ovu točku dnevnog reda. 
 
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno usvojilo zapisnik sa jedanaeste 
izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/4 VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI 
Pitanje 1: 
Općinski vijećnik Matej Mikulić: Pitanje je vezano uz obnovu zemljišne knjige za k.o. Raštane. Naime, kada će 
biti gotov postupak obnove zemljišne knjige, rokovi za prigovor i sl.? Moramo ljude upoznati s tim da ne bude 
kasno za prigovor. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ne možemo sa sigurnošću tvrditi kada će biti gotova obnova zemljišne 
knjige za k.o. Raštane, ali pretpostavljamo da će biti sve gotovo do 5. ili 6. mjeseca. Nakon toga kreću rokovi za 
prigovor koji će trajati od 1 do 6 mjeseci, sve po odluci nadležnog Ministarstva. 
 
Pitanje 2: 
Općinski vijećnik Matej Mikulić: Sljedeće pitanje je vezano za sportsko – rekreacijsku zonu u Gornjim 
Raštanima. Naime, vidimo da je provedena obnova, pa nas zanima kada će se provesti infrastruktura jer imamo 
dosta ljudi koji su zainteresirani za aktivnosti, pogotovo za igralište malog nogometa. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Dobro da ste postavili to pitanje. Naime, bas smo u postupku obnove 
zemljišne knjige za k.o. Raštane uknjižili kompleks sportsko-rekreacijskog centra od oko 73.000 m2 kao 
vlasništvo Općine Sveti Filip i Jakov, za cijelo. Imamo namjeru ulagati u ovom trenutku u sportsko 
malonogometno igralište. 
 
Pitanje 3: 
Općinska vijećnica Jovita Pirović: U kojoj su fazi izmjene i dopune Prostornog plana Općine? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Javni poziv će se objaviti u petak,a javna rasprava će trajati 30 dana. 
Najveće promjene su u Turnju, gdje smo htjeli iskoristiti koeficijent izgrađenosti što će se moći vidjeti na uvidu. 
Do sada je 90% zahtjeva usvojeno. Najviše se vodilo računa o infrastrukturi odnosno aglomeraciji i ucrtavanju 
puteva. 
 
Pitanje 4: 
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Postavljam pitanje vezano za sportski centar u Podvršju? Kakvi su 
imovinsko – pravni odnosi? 
 



 3  
Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, OIB: 57113796391, Tel: 023 389 800, Fax: 023 389 802, protokol@opcina-svfilipjakov.hr 

 
  

Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Tu imamo problem granice sa Sukošan, što je kompleksan problem. Mogu 
reći što se tiče uređenja da ćemo dio tribina koji je srušen obnoviti. Željeli bi osposobiti sve za turnir. 
 
Pitanje 5: 
Općinski vijećnik Marin Colić: Na prošloj sjednici Vijeća smo donijeli Odluku o osnivanju ustanove za starije i 
nemoćne, pa me zanima u kojoj smo fazi, odnosno kada kreće natječaj? Također me zanima što je sa lukom u 
Svetom Filipu i Jakovu? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Naručili smo projektnu dokumentaciju u vrijednosti 250.000,00 kuna. 
Nismo još sigurni hoćemo li ići na izdavanje građevinske dozvole ili na izvedbeni projekt. Do sada smo uložili 
oko 500.000,00 kuna. Velika je mogućnosti da prođemo na projektu jer smo partneri sa Općinom Galovac, u 
sklopu kojeg će biti pomoć u kući, dnevni boravak. Naime, aplikacija ne dopušta stalan smještaj. Naša želja je 
povezati Centar za rehabilitaciju i ustanovu u Gornjim Raštanima. To je skoro 20 radnih mjesta u Raštanima, ali 
naravno da će cijela Općina  imati benefita. Aplicirali smo i na vozila ali i na druge stvari vezane za Centar. 
 
Što se tiče Luke u Svetom Filipu  i Jakovu, natječaj očekujemo do šestog mjeseca, prema informacijama iz 
Županijske luče uprave. 
 
Pitanje 6. 
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Kada kreće 2. faza Plaže Morovička? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Na natječaj su se javile četiri tvrtke. Odluka će biti donesena sutra i jedino 
će biti problem ako se neko bude žalio na odluku o izboru. Vrijednost investicije je oko 1.080.000,00 kuna + 
PDV. Najidealnije će biti ako radovi krenu za 30 dana Dogodine kreće 3. faza od oko 2 milijuna kuna. Radovi bi 
trebali biti gotovi do 15. lipnja.  
 
Pitanje 7: 
Općinski vijećnik Romano Raspović: Vidio sam da je napravljen križ na groblju u Donjim Raštanima. Rečeno 
je da će biti napravljen od kamena ali je napravljen od betona. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Nije rečeno da će biti napravljen od kamena, nego da će se saliti od 
betona u Splitu. Međutim kad smo sagledali sve financijske mogućnosti, najbolja varijanta je bila da se salije na 
licu mjesta. 
 
Pitanje 8: 
Općinska vijećnica Josipa Skazlić:Što je sa pitanjem asfaltiranja područja ispod staklenika? Nezgodno je 
prolaziti kada pada kiša, nastanu rupe i voda se slijeva. Također isto pitanje od Turnja do Osnovne škole? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Što se tiče staklenika, bio je plan kad smo radili cestu da se i to napravi 
što nije bilo odrađeno. Čekamo oko 37 milijuna kuna koje dolaze za Turanj iz postupka aglomeracije pa se 
trebamo strpjeti do tada.  
 
Što se tiče drugog pitanja vezanog za put od škole do Turnja, to je pitanje Rabatina koje ja uvijek naglašavam. 
Izgradnja tih cesta košta oko 15 milijuna kuna  sa rasvjetom, oborinskom odvodnjom, nogostupima. Radimo na 
projektnoj dokumentaciji i želimo da sve bude kako treba. Želimo spojiti cijelo to područje putem 
infrastrukture prema Turnju i Svetom Filipu i Jakovu. 
 
Pitanje 9: 
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Što je sa izborima za mjesne odbore u Općini? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Mi imamo toliko projekata u Općini i to u svim mjestima, procjena je oko 
200 milijuna kuna. Tu je toliko malo manevarskog prostora i pitanje je kako sve to financirati.  
 
Pitanje 10: 
Općinski vijećnik Matej Mikulić: Imamo ogromnu frekvenciju kamionskog prijevoza veće tonaže od 
dopuštene. Molio bih da se uputi molba prema Policiji i ŽUC-u jer kamioni idu preko cesta u Raštanima koje pod 
pritiskom pucaju pa cesta tone naočigled. 
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Predsjednik Vijeća Igor Pedisić: Naš komunalni redar će izaći na teren i zapisnički utvrditi navode te 
obavijestiti nadležne službe. Što se tiče mjesnih odbora, mislim da smo mi predstavnici naših građana i mi smo 
ti koji projekte predočavamo građanima. 
 
AD/5 IZVJEŠĆE NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2018. GODINE 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić navodeći kako smo 
bez obzira na veće prihode opet u minusu, no da je to normalno zbog projekata. Što se tiče službenika i 
namještenika imamo omjer 2:1 odnosno imamo više namještenika. Problem imamo i kod Reciklažnog dvorišta, 
to je projekt koji dugo traje, potreban je i pristupna cesta ali i mnoga saniranja (magistralni vodovod Pašman- 
Biograd). Riješili smo lakši otpad ali moramo riješiti i krupni otpad. Napisano je da je potrebno 3 milijuna kuna 
ali zapravo će biti potrebno 4-5 milijuna kuna. Da se nadovežem i na odvoz otpada, imamo sreće što radimo sa 
Čistoćom Zadar jer se Baštijun uskoro zatvara i imali bi problema sa odvozom otpada.  
 Što se tiče Dječjeg vrtića u Turnju natječaj bi trebao ići za 10 dana. U ovoj i sljedećoj godini moramo 
osigurati 3 milijuna kuna da bi sve normalno funkcioniralo (zid, igralište, rasvjeta i sl.). 
 Što se tiče Kina u Svetom Filipu i Jakovu, prva ponuda za sjedalice je iznosila 600.000,00 kuna. Osobno 
sam bio u tvornici u Dugoj Resi koja proizvodi sjedalice i njihova je ponuda oko 250.000,00 kuna.  
 U pogledu javne rasvjete svaku godinu potrošimo oko 500.000,00 kuna na zamjene postojećih ili na 
nova rasvjetna tijela. 
 Što se tiče Zone zanatskih i servisnih djelatnosti mi smo produžetak biogradske Zone. Ako dobijemo to 
zemljište moramo odmah početi ulagati u infrastrukturu. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/6 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2018. 
GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala v.d.Upraviteljice Vlastitog pogona Nikolina Pedisić 
navodeći kako je Općinsko vijeće donijelo Plan za razdoblje 2017. do 2020. godine. Ono što je najbitnije je 
Reciklažno dvorište. Jedne od bitnijih mjera su izgradnja reciklažnog dvorišta, nabava mobilnog reciklažnog 
dvorišta, provedba akcije prikupljanja otpada, saniranje deponija koje smo uvelike smanjili, pogotovo kod 
groblja u Donjim Raštanima, Svetom Petru  i Sikovu. Organizirat ćemo akcije čišćenja od škole do kampa Filko u 
Svetom Petru te kod Baturovih u Svetom Filipu i Jakovu. 
 
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Ove velike kante koje smo imali, radnici Čistoće su razbili prilikom odvoza 
otpada pa me zanima hoćemo li dobiti nove? 
 
V.d. Upraviteljice Vlastitog pogona Nikolina Pedisić: Kante se daju besplatno i možete doći po njih, ali ako 
hoćete da ih dovezu plaća se 90 kn. 
 
Općinski vijećnik Romano Raspović: Može li se jednom mjesečno organizirati veliki kontejner za odvoz 
krupnog otpada? 
 
V.d. Upraviteljice Vlastitog pogona Nikolina Pedisić: Čistoća mora odvesti 2 m3 krupnog otpada godišnje po 
kućanstvu. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Što se tiče odlagališta na putu od Turnja do škole, ljudi koriste sve 
nekadašnje depresije za oborinske vode kako bi iskrcali građevinski materijal i drugi otpad. Problem su 
imovinsko-pravni odnosi jer je Općina zemljišnoknjižni vlasnik no u posjedu su fizičke osobe. To je ekološka 
bomba slično kao kod groblja u Svetom Petru, Turnju i drugim mjestima. Tražimo modele za odvoz pa da se to 
počisti. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/7 PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o nerazvrstanim 
cestama na području k.o. Raštane kao i k.o. Sveti Filip i Jakov koje bi se nakon proglašenja upisale kao javno 
dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 
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Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Što se tiče ceste u k.o. Sveti Filip i Jakov radi o putu sa zapadne strane 
Stančića. Imamo borbu s vlasnicima koji su se u postupku obnove zemljišne knjige uknjižili kao vlasnici a 
Općina je izjavila prigovor na upis i nekretnine na kojoj Margarita Maris želi raditi objekt što nećemo dopustiti 
ako se ne otvori koridor od 2 m za put budući da kroz taj put dnevno prođe 1.000 ljudi.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/8 PRIJEDLOG ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o odluci kojom bi 
se propisali kriteriji za dodjelu novčanih pomoći najpotrebnijima uz određene uvjete kao što je socijalni uvjet ili 
uvjet prihoda, kako bi se uvela kontrola nad raspoređivanjem novaca iz Proračuna za te svrhe. 
 
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Po kojem kriteriju se dodjeljuje jednokratna novčana pomoć? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Postoji jedan kontinuitet ljudi koji svake godine  dobivaju socijalnu 
pomoć, ali naravno uvijek postoje nepravde.  
 
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Pohvalno je da postoji pravilnik po kojem će se odrediti kriteriji za 
dobivanje socijalne pomoći. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/9 PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE GROBNE NAKNADE 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o odluci kojom se 
određuje visina godišnje grobne naknade koju plaćaju korisnici grobova na grobljima u cijeloj Općini. 
 
Općinski vijećnik Željko Serdarević: Što je sa sporazumom sa Sukošanom vezano za groblje u Gornjim 
Raštanima? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Smatramo da ćemo naći rješenje i dogovor sa Općinom Sukošan. Nama je 
bitno da administrativni dio prođe kroz Općinu.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/10 PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKUPU JAVNIH POVRŠINA 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o odluci kojom se 
propisuju kriteriji za zakup javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov. Propisuje se postupak 
dodjele, cijene i rokovi zakupa, te odredbe u slučaju ne plaćanja zakupa. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Problem je naplate za korištenje javnih površina putem FINE. Ovom 
odlukom želimo osigurati kvalitetniju naplatu zakupa javnih površina bez velikih troškova. Želimo kvalitetne 
ugovore i bolju naplatu. 
 
Općinski vijećnik Marin Colić: Ne možemo dopustiti da neke osobe imaju prava prema Općini, a da zaborave 
na obveze prema istoj. Ovime se onemogućava manipulacija i stvaraju se dobri temelji. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/11 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 dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o odluci koja se 
svake godine donosi prije ljetne odnosno požarne sezone i kojom su propisane mjere za održavanje 
poljoprivrednog zemljišta kao i zaštite od požara. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 



 6  
Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, OIB: 57113796391, Tel: 023 389 800, Fax: 023 389 802, protokol@opcina-svfilipjakov.hr 

 
  

AD/12  ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 
2018. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o analizi ponajviše 
rada DVD-a Općine Sveti Filip i Jakov u prošloj godini, radi se o iscrpnoj analizi koje je u prilogu. 
  
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Imamo problem garažnih mjesta za DVD, a u planu je za 2019. godinu i 
nabava zapovjednog vozila. Javit ćemo se na natječaj na razini Županije za  zapovjedno vozilo, a uvjet je da 
postoji garažno mjesto. U suradnji sa Vlastitim pogonom radimo na izgradnji garaže, a dio će ostati DVD-u koji 
će tada imati uvjet za nabavu.  
 
Predsjednik Vijeća Igor Pedisić: Mislim da trebamo imati i Vatrogasni dom u skoroj budućnosti. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Mi ćemo stvoriti pretpostavke i predispozicije za izgradnju istog, iznad 
škole u Svetom Filipu i Jakovu, što je i prirodna lokacija za DVD. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/13 PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
NEIZGRAĐENOG PODRUČJA  RAŠTANE DONJE (JURJEVIĆI) (2. PLAN) 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći kako smo odlukom u 10. mjesecu 
prošle godine započeli izradu tog Plana, provedena je javna rasprava i nije bilo primjedbi. Stavljanjem izvan 
snage tog Plana bi se koristio Prostorni plan koji je povoljniji za gradnju.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/14 PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA U SVETOM PETRU NA MORU (PLAN 3-1) 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći kako u Prostornom planu imamo 
odredbu kojom se definira da odstupanja u površini mogu biti do 5% radi ishođenja dozvole. U ovom Planu to 
nije striktno napisano pa smo u suradnji sa Upravnim odjelom radi lakšeg ishođenja građevinskih dozvola 
donijeli ovakvu odluku. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/15 ODLUKA O DAROVANJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić navodeći kako se radi 
o našem žitelju Tomislavu Milatu. Njegova kuća je u postupku obnove pripala Općini. Nije stavio prigovor u 
zemljišnoj knjizi i tako iskoristio svoje pravo. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/16 PRIJEDLOG PLANA UPISA DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 
DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“ SVETI FILIP I JAKOV ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU 
 Po ovoj odluci obrazloženje je dala ravnateljica Mirjana Zalović navodeći kako se radi o Planu upisa 
djece u pedagošku 2019/2020. godinu. Ukupno imamo 43 djece koja se iz predškole upisuju u 1. razred. Upisi u 
program predškolskog obrazovanja se vrše u svibnju. Provodimo razne programe sukladno zainteresiranosti 
roditelja, a u skladu sa verifikacijom dobivenom od resornog Ministarstva. Ove godine provodimo program 
predškole koja će se održavati popodne. Dužni smo staviti cijene vrtića u ugovore prema Statutu. 
 
Općinska vijećnica Zelina Kadija:  Kakav je stav Vrtića prema djeci koja nisu cijepljena? 
 
Ravnateljica Mirjana Zalović: Ne bi trebali biti upisani u vrtić ali postoje kolizije u zakonima jer je program 
predškole obavezan ali postoje situacije kada djeca nisu cijepljena. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
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AD/17 PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA POVJERAVANJE POSLOVA 
ODRŽAVANJA JAVNE  RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala v.d.Upraviteljice Vlastitog pogona Nikolina Pedisić 
navodeći kako je sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Pravilniku o 
provođenju postupka jednostavne nabave proveden postupak nabave usluge održavanja javne rasvjete. 
Prihvaćena je ponuda Marex-a budući da ispunjavaju sve kriterije iz natječaja. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/18 PRIJEDLOG ODLUKE O ISPRAVCI ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o ispravku odluke 
donesene na prošloj redovnoj sjednici Vijeća budući je omaškom ispušten godišnji iznos. 
  
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
 
S ovim je dnevni red završen. 
 
Završeno u 20:10 sati. 
 
Zapisničar:                                                           
Katarina Ralić. mag.iur. 
 
         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                   Igor Pedisić 
 

 

 

 




