REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/05
URBROJ: 2198/19-02-18-2
Sv. Filip i Jakov, 20. prosinca 2018. godine
ZAPISNIK
Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 20. prosinca 2018. godine u
prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Marin Colić, Anamarija Matešić, Renata Batur, Zelina Kadija, Tomislav Demo,
(naknadno pristupio), Marijana Mrvičić, Dalibor Katuša, Romano Raspović, Željko Serdarović Matej Mikulić i
Jovita Pirović
NENAZOČNI VIJEĆNICI: Josipa Skazlić
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, Vlatka Budanović –
Voditelj Odsjeka za financije i računovodstvo, Darko Mikas – Voditelj Odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti,
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:
DNEVNI

RED

1.Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja i odgovori
3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za
redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2019.godini
4. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2019.godini
5. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – k.o. Raštane
6. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – k.o. Sveti Filip i Jakov
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
8.Prijedlog 3. Izmjena i dopuna plana Proračuna za 2018. godinu
a) 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu
b) 3. Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2018. godinu
c) 3. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
d) 3. Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu
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e) 3. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2018. godine
do 2020. godine
9. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu (Opći i Posebni dio, Posebni dio prema
funkcijskoj klasifikaciji) i Projekcija Proračuna za 2020. i 2021. godinu
a) Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu
c) Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2019. godinu
d) Program javnih potreba u športu u 2019. godini
e)Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
f) Program gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu
g)Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
za 2019. godinu
h) Plan razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2018. godine do 2020.
godine
i) Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu
j) Odluka o pokriću manjka
10. Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i Programa rada u pedagoškoj 2017./2018. godini
11. Godišnji Plan i Program rada Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov za pedagošku
2018./2019. godinu
12. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
13. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada
14. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (k.o. Raštane)
15. Prijedlog Odluke o uključivanju Općine Sveti Filip i Jakov u provedbeni program
izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS)
16. Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju
stanova iz Program društveno poticane stanogradnje na području Općine Sveti Filip i Jakov
17. Prijedlog Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog
područja u Svetom Filipu i Jakovu (1.Plan - Rabatin)
18. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov te djelatnika Dječjeg vrtića „CVIT“
19. Financijski izvještaji Komunalca d.o.o. za 2017. godinu
20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov
Nakon što je Predsjednik Općinskog vijeća predložio dnevni red, upitao je ima li na isti primjedbi ili dopuna, te
je nakon što nitko nije imao niti primjedbi niti dopuna, predložio sljedeće dopunske točke:
21. Odluka o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi Centar za pružanje usluga u zajednici
Općine Sveti Filip i Jakov
22. Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje zadužnice
23. Obavijest o Odluci o odobrenju bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje Dječjeg
vrtića „Cvitić“ u Turnju
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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 8. 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 osme sjednice
Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov.
AD/2 VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI
Pitanje 1:
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Je li moguće da se raspišu izbori za mjesne odbore kako bi mještani naših
mjesta mogli upravljati našim mjestima, kako im se ne bi radile neke radnje iza leđa?
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ne znam na osnovu čega kažete da se rade nezakonite radnje. Što se tiče
izbora za mjesne odbore, možemo to pitanje staviti na razmatranje. No postavljam i ja protupitanje, zašto
smatrate da se radi o kriminalnim radnjama?
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Ne kažem da se radi o kriminalnim radnjama, ali s obzirom na pojave u
zadnje vrijeme dužnost mi je da postavim pitanje.
Pitanje 2:
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Ja imam dva pitanja. Prvo je pitanje vezano za spor koji smo izgubili od
tvrtke Sarađen d.o.o. na Visokom trgovačkom sudu, a radi se o sporu od 2,5 milijuna kuna sa kamatama, a drugo
pitanje je zašto je upravo ta firma izabrana za izvođača radova na projektu Krč?
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Želio bih naglasiti da se radilo o projektu asfaltiranja lokalnih cesta u
mjestima Sikovo, Raštane Donje, Raštane Gornje, Turanj i Sveti Filip i Jakov, koji je izveden prije nekih desetak
godina. Zbog neriješenih međusobnih odnosa između Općine i izvođača, završili smo na sudu, gdje je postupak
otprilike trajao desetak godina. Ta pravna bitka završila je odlukom Visokog trgovačkog suda gdje su suci
glasali 2:1 protiv Općine, a protiv te odluke više nema mogućnosti ulaganja žalbe. Imali smo dvije mogućnosti,
ili biti blokirani ili platiti. Kad smo sve sagledali, bilo je najracionalnije dogovoriti se i plaćati na rate. Već smo
do sada platiti dvije rate. Imamo puno EU projekata u tijeku i ne bi smili biti blokirani jer tako padaju ti projekti.
Kako se ponašamo u kući tako moramo i u Općini jer je ona naša kuća. A što se tiče drugog pitanja, Općina je
provela natječaj za projekt Krč gdje je vrijednost projekta oko 5 milijuna kuna sa PDV-om. Na natječaj se javilo
8 ponuditelja i ne možemo utjecati tko će dobiti na natječaju.
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Nisam zadovoljan odgovorom na prvo pitanje pa bih molio detaljan
odgovor radi čega je bio dogovor, koliko i zašto smo dužni.
Pitanje 3:
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Jesmo li se u projektu Krč aplicirali na obje podmjere na koje smo mogli
odnosno na mjeru asfaltiranja i mjeru vodovoda i kanalizacije. Imamo limitirana sredstva a mala smo Općina.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ovisi da li gledate jedan ili tri koraka unaprijed. Kad je krenula aplikacija,
bilo je rečeno da će učešće Općine biti 10%, međutim tijekom same pripreme za aplikaciju, kada smo već
ishodovali građevinsku dozvolu, stigao je dopis iz Agencije za plaćanje ruralnog razvoja, poljoprivrede i
ribarstva da nam se neće priznati troškovi vodovoda i fekalne odvodnje. S obzirom da se unutar same
prometnice nalazi atraktivno zemljište T1 i T3 zone, odlučili smo, gledajući da dugoročno ojačamo tu turističku
zonu, ući u projekt gdje je naš omjer ulaganja došao na 40%. Ali ćemo još paralelno pokušati preko Hrvatskih
voda odnosno anglomeracije doći do naknadnog sufinanciranja vodovoda i fekalne odvodnje.
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Nemam ništa protiv projekta, ali ovaj dio hoće li se priznati troškovi kroz
anglomeraciju, nisam siguran. Smatram da smo trebali razdvojiti građevinske dozvole i ići na druge mjere.
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AD/3 PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I
JAKOV ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI STRANAKA U 2019.GODINI
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da se radi o odluci koja se
donosi svake godine u sklopu plana proračuna, a to je izdvajanje sredstava za financiranje političkih stranaka
koje su izabrane od strane birača na području Općine Sveti Filip i Jakov.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA.
AD/4 PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA U
2019.GODINI
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da se radi o odluci koja se
donosi svake godine prije početka ljetne sezone. Radi se o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom
turističke sezone uz poneke iznimke po odluci načelnika usmjerene na javno dobro.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA.
AD/5 PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI – K.O.
RAŠTANE
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da se radi proglašenju
nerazvrstanih cesta na području k.o. Raštane koje će se u postupku nove izmjere upisati kao javno dobronerazvrstane ceste u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA.
AD/6 PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI – K.O. SVETI
FILIP I JAKOV
Po ovoj točki dnevnog reda pojašnjenje je dala Katarina Ralić, navodeći kako se radi nekretninama koje
su upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske, a koje bi se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu
proglasile javnim dobrom u općoj uporabi.
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Jesmo li se usuglasili sa žiteljima u pogledu ovih nekretnina?
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA.
AD/7 PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI
Po ovoj točki obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da su u staroj zemljišnoj knjizi bile upisane
fizičke osobe, a iste su izrazile želju da se i u postupku prigovora uknjiže kao vlasnice.
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Da li se radi o nekretninama koje se koriste kao putevi?
Pročelnik Jure Jelenić: Ne nego samo o pristupnim putevima do privatnih kuća.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA.
AD/8 PRIJEDLOG 3. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
A) 3. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2018. GODINU
B) 3. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA 2018.
GODINU
C) 3. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI
D) 3. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU
E) 3. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE OD
2018. GODINE DO 2020. GODINE
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović navodeći da smo za projekt Krč dobili
1,3 milijun kuna na račun Općine za plaćanje Sarađena. Dobili smo odobrenje od HABOR-a za Krč i Reciklažno
dvorište oko 3 milijuna kuna. Biti će vjerojatno još korekcija rebalansa zbog biciklističke staze Turanj – Sveti
Petar, kao i Doma za starije osobe u Raštanima Gornjim. Troškovi za struju će biti povećani zbog nove javne
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rasvjete. Također ćemo povećati stavke za prometno redarstvo jer smo imali smještaj i prehranu policajaca
tijekom turističke sezone.
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Je li predviđeno obeštećenje ljudima kojima su prodane nekretnine na
području Rabatin, a gdje prolazi vodovodna trasa?
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Sve je već riješeno u dogovoru sa Komunalcem Biograd, pa neće biti
nikakvih obeštećenja ljudima,
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Nemojte misliti da sam protiv projekta Rabatin, ali smatram da se nismo
dovoljno posavjetovali u svezi natječaja sa ostalim općinama na području naše županije radi provedbe
natječaja.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Imamo maksimalnu komunikaciju sa svim kolegama iz naše županije. Što
se tiče ovog natječaja, svi su dali maksimalnu podršku jer je ovo je jedini pravi put kako zapušteno zemljište
aktivirati. Htio bih naglasiti kako naša škola koja se nalazi uz ova građevinska zemljišta, nije spojena na
kanalizaciju, javnu rasvjetu, nemamo nogostup i to već pet godina od otvaranja škole. Ovim projektom bi se sve
to omogućilo. U sklopu ovog projekta je i izgradnja POS stanova pa bi time i tim žiteljima koji dobiju na
natječaju omogućili dobivanje infrastrukture. Moramo biti svjesni da je naša najveća snaga površina a to je 48
km2 i da je glavni zadatak da što više te površine stavimo u funkciju na ovaj način. Vi ste uspjeli privatno jer ste
bili hrabri. Tako se mora raditi i u Općini. O ovim projektima se priča već godinama. Imamo sada i nove projekte
u tijeku.
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Smatram da ste nas ishitrenim odlukama doveli do naslovnica medija.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Točno je da su mediji stvorili negativnu situaciju, ali zahvaljujući
pojedincima iz naše Općine. Zato, kao i zbog cijele ove situacije Općina neće dobiti novih 30 ha, a sve zbog tih
istih pojedinaca koji su pokrenuli krivične prijave. Svatko tko je doveo do ovakve situacije nije za razvoj ove
Općine i stvara zapreke razvoju. Naglašavam da su skoro svi žitelji Općine koji su se prijavili na natječaj, dobili
na istome i kupili parcelu.
Općinski vijećnik Marin Colić: Ja bih zamolio sve vijećnike da razmisle kad daju svoje izjave. Prilikom
polaganja prisege smo dali određena obećanja, stoga pozivam svih da razmisle o svojim izjavama. Znam kako je
teško doći do cilja i postići rezultate. Molio bih da se iz drugih gradova i mjesta izvan Općine ne provodi
politika naše Općine. Nemojmo davati krive percepcije o nama. Moramo štititi interese naše Općine i biti
dostojanstveni. Mi svi živimo i djelujemo tu već godinama i utječemo na rast i razvoj naše zajednice.
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Institucije će napraviti svoj posao ali mislim da nije korektno da mi koji
smo neistomišljenici, kao da želimo zapaliti Općinu.
Odluka je stavljena na glasovanje te usvojena sa 10 glasova ZA i 1 glas PROTIV (Dalibor Katuša). Konstatira se
da je vijećnik Tomislav Demo napustio vijećnicu u 18.55 sati prije glasovanja.
AD/9 PRORAČUN OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2019. GODINU (OPĆI I POSEBNI DIO, POSEBNI DIO
PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI) I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU
A) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019. GODINU
B) PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2019. GODINU
C) PROGRAM JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA 2019. GODINU
D) PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U 2019. GODINI
E)PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI
F) PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU
G)PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE
ZGRADE U PROSTORU ZA 2019. GODINU
H) PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE OD 2018. GODINE
DO 2020. GODINE
I) ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2019. GODINU
J) ODLUKA O POKRIĆU MANJKA
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Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić navodeći kako imamo
dosta stavaka i male izmjene izgleda Proračuna. Izdvojili smo Jedinstveni upravni odjel, Dječji vrtić i Komunalni
pogon. Prvi put vidimo koliko treba komunalnom pogonu da sebe financira. Htio bih naglasiti da imamo veliki
broj projekata u ovoj godini koju su u tijeku i koji će tek krenuti a radi se o projektima koji se sufinanciraju iz
europskog fonda, fondova resornih ministarstava i županijskih fondova, a da bi sve to mogli pratiti najbitniji je
općinski fond i na njemu moramo puno raditi.
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Ja bih izrazila zadovoljstvo sa učinjenim, jer se vidi napredak u svakom
mjestu. Smatram da će svatko razmišljati svojom glavom bez obzira na stranačku pripadnost. Vidim da se puno
radi i da imate dobar tim.
Općinski vijećnik Romano Raspović: Kuda bi išao nogostup u Raštanima?
Općinska vijećnica Anamarija Matešić: Od Crkve do male škole.
Općinski vijećnik Romano Raspović: Isto tako bih zamolio direktora Komunalca za priključak vode na
groblju.
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Zadovoljan sam budućim projektom nogostupa u Donjim Raštanima, pa je
u tom smjeru bilo moje prvo pitanje vezano uz osnivanje mjesnih odbora.
Općinski vijećnik Matej Mikulić: Smatram da će 2019. godina biti rekordna godina u pogledu natječaja.
Imamo li dovoljno kapaciteta, ljudi i opreme kako bi zadovoljili sve uvjete natječaja?
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: U pravu ste kad pitate imamo li dovoljno ljudi za pratiti sve aplikacije.
Najvjerojatnije nećemo biti u mogućnosti sami pratiti natječaju i provedbu ali gdje ne budemo u mogućnosti
ćemo angažirati vanjske suradnike jer nemamo druge opcije.
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Program javnih potreba u športu? Koliko će biti godišnji iznos za Boćarski
klub Raštane Donje? Smatram da imamo veće troškove, a i drugima su se podigli troškovi.
Voditelj Odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti Darko Mikas: Raspisan je javni poziv i svi koji su se
prijavili su dobili sredstva. Javni poziv je bio objavljen na stranicama Općine, a oni koji nisu bili prijavljeni
financiraju se iz izvanrednih sredstava.
Općinska vijećnica Anamarija Matešić: Planirana su u proračunu i izvanredna sredstva za udruge koje se
nisu prijavile na javni poziv.
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Zahvaljujem načelniku što su se podigli iznosi za nogometne klubove i
kudove, ali stavka KUD-a Maslina nije ista kao i stavka KUD-a Sveti Roko.
Općinski vijećnik Marin Colić: Ovakve investicije izgledaju lijepo na papiru, ali sve je to teško ispratiti
financijskim, tehničkim i ljudskim kapacitetima. Mislim da Općina mora poduzeti sve korake kako bi se svi
projekti mogli provesti do kraja i uz što manje penalizacije. Moramo imati senzibiliteta za naše žitelje. Nemamo
velike kapacitete, ali ih moramo iskoristiti svi skupa. Moramo podignuti gospodarstvo, zapošljavanje i slično, a
sve to kroz gradnju komunalne infrastrukture i investicijskog ciklusa.
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Je li imamo promjena u radu Turističke zajednice?
Općinski vijećnik Marin Colić: Radi se na razini susjednih općina. Radimo na strategiji izrade tzv. mikroregije
istočnog dijela županije sa središtem u Biogradu s kojom ćemo izaći na zapadno i skandinavsko tržište. Moramo
se okrenuti novim mjerama, edukacijama, također i omogućiti financijska sredstva.
Odluka je stavljena na glasovanje te usvojena sa 10 glasova ZA i 1 glas PROTIV (Dalibor Katuša).
AD/10 GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA RADA U PEDAGOŠKOJ 2017./2018.
GODINI
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Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala ravnateljica Mirjana Zalović navodeći da se radi o
pedagoškoj godini 2017/2018. Uvijek imamo 120 djece u vrtiću budući da nemamo kapacitete za više djece.
Imamo 19 zaposlenika. Nabavili smo dosta materijala i opreme za rad.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA
AD/11 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“ SVETI FILIP I JAKOV ZA PEDAGOŠKU
2018./2019. GODINU
Po ovoj točki dnevnog reda pojašnjenje je dala ravnateljica Mirjana Zalović navodeći da se radi o
godišnjem planu i programu Dječjeg vrtića CVIT za 2018/2019. godinu, što ćemo raditi, što ćemo nabavljati,
planirali smo seminare, aktivnosti , surađujemo sa Dječjim vrtićem Latica itd.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA.
AD/12 PRIJEDLOG ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE
Po ovoj točki dnevnog reda pojašnjenje je dala Katarina Ralić, navodeći kako se radi o usklađenju sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu, vrijednost boda ostaje ista.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA.
AD/13 PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZA SPREČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I
MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA
Po ovoj točki dnevnog reda pojašnjenje je dala Katarina Ralić, navodeći kako se radi o odluci koju
moramo donijeti po naputku inspektorice zaštite okoliša.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA.
AD/14 PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (K.O.
RAŠTANE)
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić, navodeći kako se radi o nekretninama
koje smo stekli u postupku obnove zemljišne knjige.
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Kolike su površine tih nekretnina i može li se natječaj objaviti i na oglasnoj
ploči u Raštanima Donjim?
Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu Katarina Ralić: Radi se nekretninama
površine nekih 1200 m2, a što se tiče objave na oglasnim pločama, natječaji se objavljuju na oglasnoj ploči
Općine u pravilu u općinskoj zgradi i na službenim stranicama sukladno odluci o upravljanju nekretninama.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA.
AD/15 PRIJEDLOG ODLUKE O UKLJUČIVANJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV U PROVEDBENI PROGRAM
IZGRADNJE STANOVA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (POS)
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći kako se radi o
nekretninama na predjelu Rabatin, a u suradnji sa APN-om, imamo interes za uključivanje u program POS-a.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ovo je jedini način da dođemo do najpotrebitijih , a to je cijena od 900,00
eura/m2. Da bi došli do ove cijene, dajemo zemljište državi, u ovom slučaju vraćamo za 0,00 kuna, financiramo
izgradnju kompletne infrastrukture i projektne dokumentacije za zbrinjavanje mladih ljudi. Na osnovi javnog
poziva za iskaz interesa prijavilo se oko stotinjak ljudi zainteresiranih za izgradnju stanova. U roku od mjesec
dana raspisat ćemo i javni poziv.
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Jako lijepo zvuči ali ja neću podržati.
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena sa 10 glasova ZA i 1 glas PROTIV ( Dalibor Katuša).
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AD/16 PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA
ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA PODRUČJU OPĆINE
SVETI FILIP I JAKOV
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći kako se radi o odluci
koja je povezana sa prethodnom odlukom. Predviđena su mjerila i kriteriji za kupnju stanova iz Programa POSa.
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena sa 10 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN ( Dalibor Katuša).
AD/17 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI II IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIPU I JAKOVU (1.PLAN - RABATIN)
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći kako nam se na tom
području pružila prilika da na istočnom dijelu otvorimo novi put pa da školu približimo naselju, širine 5 metara.
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena sa 10 glasova ZA i 1 glas PROTIV ( Dalibor Katuša).
AD/18 PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA 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 ovom odlukom
dodatno razrađuju koeficijenti i usklađuju sa Uredbom o klasifikaciji. Predviđena su sva radna mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ovom smo odlukom predvidjeli prirodni pad i rast plaće ovisno o
proračunu jer koeficijente donosi vijeće ali osnovicu donosi načelnik na osnovu stanja u proračunu. Na temelju
ove Odluke ćemo svima podignuti plaće, a najveći pomak u dizanju plaća je u vrtiću gdje su u plusu 18%. U
ravnoteži je sa sistematizacijom koju mi sada imamo.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA.
AD/19 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KOMUNALCA D.O.O. ZA 2017. GODINU
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Marin Colić. Navodi da se radi na izradi projektne
dokumentacije za Aglomeraciju Biograd – Pašman – Tkon. Govorimo o dokumentaciji koju nismo obuhvatili u
ranijem projektiranju. Lokacijske dozvole ćemo dostavljati općinama koje će se moći očitovati u roku od 30
dana nakon čega kreće javna nabava. Dio koji se odnosi na Općinu iznosi 160 milijuna kuna, a projekt će trajati
do 2021. godine, dok je udio Općine Sveti Filip i Jakov približno 10% a to je nekih 16 milijuna pa i o tome treba
voditi računa u slijedećim proračunima. Imamo dva projekta u tijeku, a to je završetak 1. faze i početak 2. faze
kanalizacije kroz Sveti Petar i 2. faza kanalizacije u Svetom Filipu i Jakovu i tu će Općina morati dosta
sufinancirati sa nekih 2,5 milijuna kuna. Radimo i na rješavanju imovinsko pravnih odnosa odnosno na pravu
služnosti na nekretninama na kojima Općina nema vlasništvo. U zaobalju radimo u suradnji sa žiteljima i
Općinom po pitanju vodovodizacije, bez obzira na to što nije započeo projekt aglomeracije u sklopu koga će
skoro svaka kuća dobiti vodu.
Predsjednik Općinskog vijeća Igor Pedisić: Radi se o stvaranju infrastrukture značajne za razvoj svih.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA.
AD/20 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći da se radi o prebacivanju
poslova prijemne kancelarije i otpreme pošte iz pravnog odsjeka u odsjek za razvoj i društvene djelatnosti.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA.
AD/21 ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE SOCIJALNE SKRBI CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas navodeći da smo u Zadarskoj županiji
jedini nositelji projekta ZAŽELI – pomoć u kući. Zaposlili smo 5 osoba na projektu. Europska unija, Županija i
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Ministarstvo inzistiraju da u Dom budu smješteni samo ljudi sa najvećim potrebama. Sama odluka je
koncipirana na način da je osnivač Općina. Korisnici mogu biti osobe sa invaliditetom te osobe koje se ne mogu
brinuti o sebi. Radi se o pomoći u domovima, odnosno neinstitucionalnoj skrbi kao odgovor na potrebe svih
dobnih skupina Općine. Ideja je aplicirati zgradu u Gornjim Raštanima. Imamo podršku od Županije i
Ministarstva.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ovo su iznenadni natječaji, mi smo djelomično pripremljeni jer nije bilo
ovakvih natječaja za ovakve ustanove. Ne postoji mogućnost osnivanja podružnica Domova za starije i nemoćne
osobe. Kad govorim o ovakvom smještaju, govorimo od oko 50 štićenika. U međuvremenu je ugovorena
projektna dokumentacija od oko 250 tisuća kuna. Imovinsko pravno je riješeno i zgrada i zemljište. Sada imamo
sve te preduvjete i nadamo se da će projekt proći. Ulažemo novce, jedini smo u Zadarskoj županiji koji smo
aktivni na tom području kao i za ZAŽELI. Pokušat ćemo zaposliti 20 osoba. Kroz ovaj projekt želimo dignuti
Gornje Raštane na jednu zavidnu razinu.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA.
AD/22 ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA IZDAVANJE ZADUŽNICE
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović navodeći kako se ovom odlukom daje
suglasnost načelniku za izdavanje zadužnice budući da smo prošli kredite kod HABOR-a.
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena sa 10 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN ( Dalibor Katuša).
AD/23 OBAVIJEST O ODLUCI O ODOBRENJU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE
DJEČJEG VRTIĆA „CVITIĆ“ U TURNJU
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić navodeći da smo ušli u
mjeru zajedno sa 130 mjesta u Hrvatskoj. Sam objekt je vrijedan oko 7 milijuna kuna, od toga je općinski fond
oko 25%, EU fond oko 75%. Bez obzira na relativno veliko učešće općinskog fonda, trebamo biti hrabri jer
čekamo tu zgradu 40 godina, a imamo i potrebu za novim kapacitetima jer su nam trenutni kapaciteti
nedovoljni.
S ovim je dnevni red završen.
Završeno u 20:45 sati.
Zapisničar:
Katarina Ralić. mag.iur.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Pedisić
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