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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 2198/19-02-20-2 
Sv. Filip i Jakov, 12. ožujka 2020. godine 

ZAPISNIK 
 

Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 12. ožujka 2020. godine  u 
prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Marin Colić, Anamarija Matešić, Renata Batur, Zelina Kadija, Tomislav Demo, 
Marijana Mrvičić, Romano Raspović, Željko Serdarović, Matej Mikulić i Jovita Pirović 
 
NENAZOČNI VIJEĆNICI: Snježana Raspović i Josipa Skazlić 
 
Ostali nazočni: Zoran Pelicarić - načelnik Općine Sv. Filip Jakov, Katarina Ralić- Viši stručni suradnik za pravne 
poslove i lokalnu samoupravu, Vlatka Budanović – Voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo, Darko 
Mikas – Voditelj Odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti, Mirjana Zalović – ravnateljica Dječjeg vrtića „Cvit“ 
Sveti Filip i Jakov, Roko Vodopija, Velimir Brkić i Stjepan Mišulić - 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 11 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 16. sjednice Općinskog vijeća 
2. Vijećnička pitanja i odgovori 
3. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine 
 4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu 
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti Filip i Jakov 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu                      
djelatnost 
7. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu (1. Rebalans) 
     a) Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
     b) Izmjene Plana razvojnih Programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2020.-2022. godine 
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
9. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
10. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi  
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
12. 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 
 13. Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od  
interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu 
 14. Prijedlog Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje 
protupožarnih putova 
15. Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara i plan rada izviđačko –preventivnih ophodnji 
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16. Prijedlog Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov 
17. Prijedlog Odluke o donošenju  Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke 
(T1- hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sv. Filip i Jakov 
18. Prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić „Cvit“ Sveti Filip i Jakov za pedagošku 2020./2021. godinu 
19. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov 
20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta iz mjere 1.2 Poticanje potrošnje ribe u 
vrtićima 
21. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Sveti Filip i Jakov 
22. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića „Cvit“ 
23. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluku o zakupu javne površine 
24. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja po osnovi komunalnog doprinosa 
 
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, za koje su radni 
materijali dostavljeni na samoj sjednici: 
 
 25.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti 
Filip i Jakov 
26. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko 
turističke zone u Svetom Petru na Moru (UPU 12) 
 27. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Sveti Filip i Jakov 
 28. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 
2020. godinu 
 
Dnevni red sa dopunskim točkama je stavljen na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno. 
 
Prije početka raspravljanja o točkama dnevnog reda, Predsjednik Općinskog vijeće je dao riječ općinskom 
načelniku koji je Općinsko vijeće informirao o priopćenju koje je stiglo od Stožera civilne zaštite Zadarske 
županije  a koje se odnosi na mjere za prevenciju širenja virusa COVID-19 tzv. koronavirusa. U predmetnom 
priopćenju stigli su naputci Stožera civilne zaštite Zadarske županije o tome kako se ponašati kako bi se 
preveniralo širenje virusa kao i mjere koje će se poduzimati u slučaju kršenja samoizolacije. Nakon priopćenja, 
općinski načelnik je pročitao imena članova Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov i još jednom ukazao 
na činjenicu kako ćemo samo poduzimanjem mjera i postupanjem po naputcima stručnjaka spriječiti širenje 
koronavirusa. 
 
Pristupilo se raspravi po dnevnom redu. 
 
AD/1   VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 16. 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 je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa šesnaeste sjednice 
Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/2  VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI 
1. Općinski vijećnik Tomislav Demo: Koliko je ukupno kreditno zaduženje Općine? Ovo sam pitanje postavio i 
na prošloj sjednici Vijeća pa mi je rečeno da ću odgovor dobiti pismenim putem, kao što se vidi iz Zapisnika, ali 
isti nisam dobio. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  O tome ćete dobiti kompletno izvješće na sjednici u lipnju budući će tada 
biti godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2019. godinu. Što se tiče samog dugovanja Općine u 2019. godini 
isti iznosi oko 5 milijuna kuna, a sveukupan dug na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 10 milijuna kuna. 
Međutim, u taj dug ulaze i sredstva koja nismo dobili od raznih državnih agencija (EU). Na današnji dan dugo 
Općine iznosi 8,5 milijuna kuna. Kroz ovih nekoliko dana trebaju stići uplate za tzv. projekt „Krč“, a koja 
sredstva trebaju stići od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Dug bi bio i puno 
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manji ali smo kupili dosta nepokretne imovine, vrijednosti 3  milijuna kuna. Dugovanje Općine od 2013. godine 
do 2019. godine u prosjeku iznosi oko 6 milijuna kuna na godišnjoj razini s time što je Proračun 2013. godine 
bio 10 milijuna kuna, a 2019. godine 39 milijuna kuna. 
 
2. Općinski vijećnik Tomislav Demo: Koliko sam shvatio, radi se o dospjelima a neplaćanim dugovima, ali 
mene zanima sama struktura duga. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  U pravu ste, postoje dodatna zaduženja po kreditnoj liniji, ali te kredite 
dižemo kod HABOR-a, jer kasne plaćanja od strane Agencija (EU fondovi),a izvođačima moramo isplaćivati  
sredstva za izvršene radove, dok će krediti biti zatvoreni kad legnu sredstva od Agencija (EU). 
 
3. Općinski vijećnik Romano Raspović: Kada će proraditi Sud za rješavanje prigovora za k.o. Raštane? 
 
Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu Katarina Ralić: S obzirom na tendenciju 
dosadašnjeg rada, smatram da neće kroz ovu godinu. Naime, u tijeku je rješavanje po prigovorima za k.o. Sveti 
Filip i Jakov, a s obzirom na broj izjavljenih prigovora, smatram da neće biti uskoro završeno. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Moram se nadovezati na ovo pitanje te povezati sa obnovom zemljišne 
knjige za k.o. Turanj. Naime, s obzirom da nismo bili u planu za početak obnove u 2020. godini, udružili smo se 
sa Općinom Polača koja je bila u planu, sve kako bi se što prije započeo sam postupak preoblikovanja zemljišne 
knjige.  
 
AD/3 IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2019. GODINE 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić te naglasio da je 
prihod u navedenom razdoblju iznosio 22.902.000,00 kuna, a rashod 24 milijuna kuna. U odnosu na omjer 
brojeva, istaknuo je kako je Općina Sveti Filip i  Jakov bila u velikom investicijskom ciklusu zbog čega je 
utrošeno više sredstava, a kao što je prije naglasio, nisu stigla sredstva od agencija (EU), zbog čega je utrošen 
dio sredstava iz Proračuna, a dio je pokriven kreditima HABOR-a.  
   Nadalje, dotaknuo se i broja zaposlenika pa je istaknuo kako smo imali 16 službenika i 25 namještenika. 
 Što se tiče samih investicija, spomenuo je biciklističku stazu u kojem projektu su sudjelovale Hrvatske 
ceste sa 4 milijuna kuna, zatim Komunalac d.o.o. koji je postavio novu vodovodnu infrastrukturu u iznosu od 
750.000,00 kuna te Općina koja je sudjelovala sa 500.000,00 kuna. Naime, projekt je predviđen od Svetog Petra 
do mjesnog groblja u Turnju, a Općina financira biciklističku stazu od mjesnog groblja do Širokog puta u Turnju, 
što je prva faza, a druga faza od Širokog puta do Krča kako bi se zaokružila cjelina. Zatim, osim toga, imamo i 
izgradnju Dječjeg vrtića „Cvitić“ u Turnju koji projekt iznosi 8 milijuna kuna, a u sklopu ovog projekta je i 
uređenje okoliša, parking, dječje igralište i ograda oko nekretnine. Od ostalih većih projekata spomenuo je i 
projekt izgradnje novog naselja „Rabatin“ koji uključuje izgradnju infrastrukture koja se sastoji od 2 faze, prva 
faza iznosi 7,5 milijuna kuna od čega 20% financira Općina, a 80% Komunalac d.o.o. odnosno Hrvatske vode. 
Druga faza iznosi 10 milijuna kuna, a uključuje izgradnju kolnika, nogostupa i javne rasvjete. Također, projekt 
izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta koje je otvoreno, a investicija iznosi 5 milijuna kuna od čega je 3 
milijuna kuna financirano iz EU fondova, a 2 milijuna kuna iz Proračuna Općine, uz dodatne radove na sanaciji 
privremenog reciklažnog dvorišta u vrijednosti 400.000,00 kuna. Zatim projekt izgradnje garaže unutar 
Komunalnog pogona u vrijednosti 700.000,00 kuna, javna rasvjeta koja uključuje postavljanje novih rasvjetnih 
tijela, vanjsko dječje igralište u Svetom Petru,izgradnja nogostupa u Raštanima Donjim od mjesne crkve do 
Glavice u Općini Sukošan. 
 U pogledu prihoda, morao je istaknuti prihod od naplate parkiranja u iznosu od 600.000 kuna, s nadom 
da će u budućnosti taj iznos biti i viši. 
 
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Htjela bih čestitati načelniku i ostalim suradnicima na hrabrosti budući je u 
tijeku toliko novih projekata. Ističem samo jednu primjedbu a ona se odnosi na organiziranje ljetnih 
manifestacija. Naime, djelatnici Vlastitog pogona rade sve kako treba raditi, no pogrešno su organizirani. 
Odrade dio zadatka, onda ih se pozove na drugo mjesto pa moraju ostaviti započeto. Znači sve je korektno 
odrađeno, ali je loša organizacija posla.  
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Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Slažem se sa vama, ali evo priznajem da i  ja snosim dio krivnje. Kako 
moramo raditi i kroz ljetne mjesece, mislim na manje radove (gradnje zidića i sl.) pokušavamo raditi više u 
zaobalju jer nema zabrane, pogotovo ako imamo nedovršenih poslova.  
 
 Kako nije bilo daljnjih pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je 
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Izvješće općinskog načelnika za 
razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine. 
 
AD/4  IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2019. 
GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas te naveo kako se radi o Izvješću koje se 
odnosi na 2019. godinu, a koje se podnosi sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju  otpadom. 
Posebno se osvrnuo na izgrađeno i opremljeno Reciklažno dvorište koje se otvoreno i pušteno u rad. Uskoro bi 
trebala uslijediti i podjela kanti za odvajanje otpada, a koje kante će se dijeliti zapisnički.  
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Moram se ponovno osvrnuti na dugovanje Općine te istaknuti kako  i za 
kante koje nismo nikad zaprimili od Fonda za zaštitu okoliša moramo platiti 130.000,00 kuna. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 
Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu 
 
AD/5 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 

Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić te navela  kako se radi o usklađenju 
postojećeg Statuta sa Zakonom. Naime, u siječnju 2020. godine stupio je na snagu novi Zakon o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim se mijenjaju pojedine odredbe prijašnjeg Zakona u dijelu koji se 
odnosi na sustav državne uprave. Naime, novim Zakonom o sustavu državne uprave ukinuti su Uredi državne 
uprave te su isti pripojeni regionalnim samoupravama koje sada ustrojavaju Upravne odjele za povjerene 
poslove državne uprave. Ujedno se lokalnim i regionalnim samoupravama u nadležnost daju pojedini poslovi 
koji su do sada bili u nadležnosti navedenih Ureda. Nadalje, nadzor zakonitosti općih akata koje donose 
predstavnička tijela obavljanju nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, što bi značilo da se 
npr. akt koji se odnosi na prostorno planiranje dostavlja Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja itd. 
Zatim, određene su promjene i u pogledu održavanja sjednica predstavničkog tijela, pa se tako gleda postojanje 
kvoruma, sazivanje sjednice, mandati vijećnika itd. Nadalje, ukoliko tijelo koje obavlja nadzor nad  nekim općim 
aktom obustavi od primjene navedeni akt, takva odluka se dostavlja tijelu koje ga je donijelo te se obavezno 
objavljuje u službenom glasilu te se podnosi ocjena zakonitosti akta. Ako tijelo utvrdi da je akt u skladu sa 
zakonom i Ustavom, dostavit će potvrdu o suglasnosti. Ujedno su se promijenile neke odredbe tehničke naravi. 
Naime, do sada je stajalo da su ustrojeni upravni odjeli a u Općini je ustrojen Jedinstveni upravni odjel. 

 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti 
Filip i Jakov. 
 
AD/6  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA STATUT, 
POSLOVNIK I NORMATIVNU   DJELATNOST 

Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić te navela  kako je prethodni član 
Povjerenstva bio Marin Birkić koji je dao ostavku na mjesto vijećnika u Općinsko vijeću Općine Sveti Filip i 
Jakov pa je umjesto njega potrebno imenovati novog člana odnosno članicu Povjerenstva. Budući da se član 
Povjerenstva može birati, osim iz redova vijećnika, iz redova struke, Povjerenstvo za izbor i imenovanja je 
predložilo da se kao član imenuje Valentin Rukavina, Viši stručni suradnik za pravne poslove i prisilnu naplatu 
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu   djelatnost. 
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AD/7 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2020. GODINU (1. REBALANS) 
     A) IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU 
     B) IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE 2020.-2022.       
GODINE 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović te navela kako se plan Proračuna za 
2020. godinu mijenja na način da se dodaje novi kapitalni projekt a to je saniranje lučice Konteov mul u Svetom 
Filipu i Jakovu, a koji se djelomično sufinancira iz Državnog proračuna u iznosu od 400.000,00 kuna koja 
sredstva smo dobili od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Radi li se o projektu sufinanciranom od strane Ministarstva ili Županijske 
lučke uprave? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Od strane Ministarstva.  
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je 
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Proračuna Općine Sveti Filipi i Jakov za 2020. godinu (1. Rebalans) sa dopunskim točkama. 
 
AD/8  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. 
GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić te naveo kako je sve 
vidljivo iz izvješća koji je dostavljen u materijalima  a radi se o sredstvima utrošenim za održavanje komunalne 
infrastrukture. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu 
 
AD/9 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić te naveo kako je sve 
vidljivo iz izvješća koji je dostavljen u materijalima  a radi se o sredstvima utrošenim za izgradnju komunalne 
infrastrukture. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i 
uređenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 
AD/10 PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić te navela kako se ovom Odlukom 
proglašava javno dobro u općoj uporabi na osnovu elaborata koje je izradio T-COM i u kojem je popisana sva 
njihova infrastruktura. Radi se o nekretninama koje u naravi predstavljaju javno dobro, a do sada ih Općinsko 
vijeće nije proglasilo. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Usvajanjem ove Odluke stekla bi se mogućnost naplaćivanja prava 
služnosti T-COMU u iznosu od 300.000,00 kuna. Do sada je taj iznos bio 100.000 kuna na godišnjoj razini. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi. 
 
AD/11 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG 
DOBRA U OPĆOJ UPORABI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić te navela kao se ovom odlukom mijenja 
dosadašnja odluka budući je tijekom provedbe u katastarskom operatu uočeno da je došlo do izmjene 
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identifikacije stare i nove izmjere pa je potrebo izmijeniti odluku kako bi se mogla provesti u katastarskom 
operatu i zemljišnoj knjizi.   
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi. 
 
AD/12 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 je zbog nadolazeće ljetne 
sezone te mogućnosti požara na području Općine, potrebno donijeti odluku kojim bi se propisale mjere zaštite 
od požara  na poljoprivrednom zemljištu a kojih bi se trebalo pridržavati svi vlasnici i posjednici 
poljoprivrednih zemljišta.  
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Tko je zadužen za nadzor provedbe tih mjera na području Općine?  
Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu Katarina Ralić: U našoj Općini to je 
komunalno poljoprivredi redar. 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je 
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo 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. 
 
AD/13 PRIJEDLOG PLANA OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH 
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD  INTERESA ZA OPĆINU SVETI FILIP I JAKOV ZA 2019. GODINU  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da se radi o Planu koji se 
donosi svake godine a po donošenju Programa aktivnosti od strane Vlade RH. Vlada je svoj Program donijela u 
veljači pa se Plan Općine mora uskladiti sa istim. Radi se o mjerama i proceduri koja je obavezna za DVD Općine 
Sveti Filip i Jakov, Stožer civilne zaštite Općine te JVP Zadarske županije.  
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Plana operativne provedbe Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od  interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov za 2019. 
godinu. 
 
AD/14 PRIJEDLOG PLANA KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA ŽURNU IZRADU 
PROSJEKA I PROBIJANJE PROTUPOŽARNIH PUTOVA 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da se radi o Planu kojim se 
propisuje korištenje građevinske mehanizacije koja se mobilizira za potrebe izrade puteva u slučaju velikih 
prirodnih nesreća. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Plana korištenja teške građevinske 
mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova. 
 
AD/15  PRIJEDLOG PLANA 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 dala Katarina Ralić navodeći da se radi o Planu kojim se 
razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina u ljetnim mjesecima kada postoji 
povećana opasnost od nastanka i širenja požara te plan rada izviđačkih ophodnji. U istome sudjeluju djelatnici 
Hrvatskih šuma, Šumarije Biograd na Moru te djelatnici DVD-a Sveti Filip i Jakov. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog 
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prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i plan rada izviđačko –
preventivnih ophodnji. 
 
AD/16 PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave ni glasovanja budući je Predsjednik Općinskog vijeća 
istaknuo kako nije ishođena suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na Izmjene Prostornog 
plana te će Odluka biti stavljena na dnevni red po ishođenju Suglasnosti. 
 
AD/17 PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU  IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE (T1- HOTEL) I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SV. FILIP I 
JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić te istaknula kako je za predmetne 
izmjene ishođena Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja čime su zadovoljeni svi formalni 
uvjeti pa je moguće usvojiti ove izmjene i dopune. Predmetni UPU je u potpunosti financiran od strane 
investitora Ilirija d.d. koja namjerava rekonstruirati i povećati svoje kapacitete. Također, realizacijom ovog 
Plana, Sveti Filip i Jakov dobiva novu prometnicu sa nogostupom od Jadranske magistrale do središta mjesta.  
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ovom Odlukom bi dobili novu prometnicu oko igrališta, a sve kuće sa 
unutarnje strane bi dobile pristup cesti. Dobivamo petu kolničku traku za uključenje u promet prema Biogradu 
te novu autobusnu stanicu.  
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je 
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o donošenju  Izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke (T1- hotel) i mješovite namjene unutar GP 
naselja Sv. Filip i Jakov. 
 
AD/18 PRIJEDLOG PLANA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „CVIT“ SVETI FILIP I JAKOV ZA PEDAGOŠKU 
2020./2021. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala ravnateljica dječjeg vrtića Cvit Mirjana Zalović te 
ukratko obrazložila dostavljeni Plan upisa djece u dječji vrtić „Cvit“ za pedagošku 2020./2021. godinu.  
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić „Cvit“ Sveti Filip 
i Jakov za pedagošku 2020./2021. godinu. 
 
AD/19 PRIJEDLOG PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“ 
SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala ravnateljica dječjeg vrtića Cvit Mirjana Zalović te 
ukratko obrazložila dostavljeni Pravilnik navodeći da su radna mjesta sistematizirana sukladno Zakonu o 
predškolskom odgoju i obrazovanju te državnom pedagoškom standardu.  
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/20 PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU PROJEKTA IZ MJERE 1.2 
POTICANJE POTROŠNJE RIBE U VRTIĆIMA 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala ravnateljica dječjeg vrtića Cvit Mirjana Zalović te 
istaknula kako se radi o projektu kojim se potiče potrošnja ribe u vrtićima koji se nalaze unutar obuhvata FLAG 
Losture. Unutar projekta postoje 2 razine, a to su nabava opreme i edukacija kuhara. Sva dokumentacija je 
predana u natječajnom postupku, a ovom odlukom bi se ista nadopunila.  
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Samo bih se zahvalio vijećniku Mateju Mikuliću koji je sudjelovao i 
pomagao u pripremi projekta koji će pomoći zajednici, sve bez naknade.  
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Kako nije bilo daljnjih pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je 
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti 
za provedbu projekta iz mjere 1.2 Poticanje potrošnje ribe u vrtićima. 
 
AD/21 PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U 
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić te navela kako je nedavno proveden 
upravni nadzor nad radom službenika od strane upravnog inspektora. Na osnovu njegovog naputka a po 
izvršenom nadzoru, potrebno je uskladiti odredbe Odluke o koeficijentima sa Pravilnikom o unutarnjem redu. 
Odluka je tehničke naravi i nema promjene u vrijednosti niti jednog koeficijenta. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov.  
 
AD/22 PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE DJELATNIKA DJEČJEG VRTIĆA 
„CVIT“ 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić te navela se radi o odluci tehničke naravi 
kojom su koeficijenti za obračun plaće djelatnika dječjeg vrtića izdvojeni u zasebnu odluku a po naputku 
upravnog inspektora. Također nema promjene u vrijednosti koeficijenata.  
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća 
djelatnika Dječjeg vrtića „Cvit“.  
 
AD/23 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKU O ZAKUPU JAVNE POVRŠINE  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić te navela kako se radi o izmjeni odluke 
na način da se dodaje cijena za zakup površine za prometovanje turističkog vlakića. Vlakić bi prometao na dvije 
linije. Prva bi linija bila od rampe kraj Jedriličarskog kluba u Svetom Filipu i Jakovu do Velikog parapeta u 
Turnju, a druga od crkve Svetog Filipa i Jakov do granice sa k.o. Biograd na Moru, a ukoliko se Grad Biograd na 
Moru usuglasi, moguće i do Grada Biograda. Isto bi se reguliralo Planom lokacija koje donosi općinski načelnik. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluku o 
zakupu javne površine. 
 
AD/24 PRIJEDLOG ODLUKE O OTPISU POTRAŽIVANJA PO OSNOVI KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić te navela kako je sa tvrtkom Plodine 
d.o.o. sklopljen sporazum kojim su se isti obvezali izraditi radove na izgradnji dodatnih šahtova u koje će se 
slijevati oborinska kanalizacija te upojne bunare, a općinski načelnik se obvezao po završetku i pregledu radova 
podnijeti prijedlog Općinskom vijeću da se otpiše potraživanje po osnovi komunalnog doprinosa. Radovi su 
izvršeni u prosincu 2019. godine stoga načelnik ispunjava svoju obvezu prema sklopljenom ugovoru. 
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Je li izvršena procjena radova?  
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Napravljena je procjena vrijednosti radova a dodatno su izveli i nogostup. 
Radove je izvodila tvrtka Čigra iz Šibenika. Treba naglasiti da u slučaju velike količine oborinske vode, izgrađeni 
upojni bunar ne može primiti toliku količinu vode, pa se višak oborinske vode prelijeva na njihov teren, tj. u 
njihov upojni bunar što bi rijetko tko dopustio, a sve je uglavljeno u Ugovor. 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je 
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja 
po osnovi komunalnog doprinosa. 
 
AD/25 PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZRADI VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 
UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
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 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić te navela kako se obrazloženje ovog 
prijedloga odluke odnosi i na prijedlog odluke koja je slijedeća na dnevnom redu. Naime, oba prijedloga odluka 
se odnose na područje obuhvata UPU –a izdvojenog građevinskog područja ugostiteljsko turističke zone u 
Svetom Petru. Naime, u odlukama o izradi i prostornog i urbanističkog plana kao razlog izrade su navedene 
izmjene granica obuhvata UPU-a, međutim Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja zahtjeva da se 
specificira područje na koje se odnosi a to je obalni i morski dio zahvata, a ujedno i kako bi nadležno tijelo 
zaštite utjecaja na okoliš, a to je Zadarska županija, imalo uvid u razloge izrade. Kako je Zadarska županija 
sudjelovala u izradi i upoznata je sa obuhvatom, radi se o isključivo proceduralnoj dopuni kako bi se zadovoljili 
zakonski uvjeti.  
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi VII. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/26 PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE U SVETOM PETRU NA MORU (UPU 12) 
 Po ovoj točki dnevnog reda Katarina Ralić navodi kako je pojašnjenje prijedloga navela u prijedlogu 
odluke koja je prethodila ovoj. Radi se o istom obuhvatu. 
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone u Svetom Petru na Moru (UPU 12). 
 
AD/27 PRIJEDLOG ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović te navela kako se odluka odnosi na 
postojeće zaduženje za izgradnju Dječjeg vrtića „Cvitić“ u Turnju. Navodi kako imamo suglasnost za podizanje 
kredita u iznosu od 6 milijuna kuna, a ovim tražimo još 2 milijuna kuna.  
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Sveti 
Filip i Jakov. 
 
AD/28 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE 
SVETI FILIP I JAKOV ZA 2020. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović te navela kako se ova odluka 
nadovezuje da prethodnu jer se odluka o izvršavanju Proračuna mora izmijeniti u pogledu iznosa zaduženja.  
 
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu. 
 
S ovim je dnevni red završen. 
 
Završeno u 19.35 sati. 
Zapisničar:                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Katarina Ralić. mag.iur.                          Igor Pedisić 




