REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ:2198/19-02-18-2
Sv. Filip i Jakov, 20. prosinca 2017. godine

ZAPISNIK
Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 20. prosinca
2017. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Anamarija Matešić, Marin Colić, Tomislav Demo,
Renata Batur, Matej Mikulić, Željko Serdarević, Jovita Pirović, Zelina Kadija, Marijana
Mrvičić, Dalibor Katuša i Romano Raspović
NENAZOČNI VIJEĆNICI: Marin Birkić
Ostali nazočni: Zoran Pelicarić - načelnik Općine Sv. Filip Jakov, Josipa Mrkić - zamjenica
općinskog načelnika, Mirjana Zalović - ravnateljica Dječjeg vrtića „Cvit“
Darko Mikas - Viši stručni suradnik za razvoj i društvene djelatnosti, Jure Jelenić - Voditelj
Odsjeka za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje, Katarina Ralić- Viši stručni suradnik
za pravne poslove i lokalnu samoupravu, Sanja Milat – Upravitelj Vlastitog pogona, Stjepan
Mišulić i Roko Vodopija - novinari
Započeto: u 18:00 sati
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl.iur. - pročelnica
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je nazočne te se zahvalio na odazivu za ovu sjednicu.
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 3. sjednice Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja i odgovori
3. a) Godišnje Izvješće o ostvarivanju Plana i Programa rada u pedagoškoj 2016/17
godini Dječjeg vrtića „CVIT“
b) Godišnji Plan i Program rada za pedagošku 2017/18 godinu Dječjeg vrtića
„CVIT“
4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov (Rebalans)
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Izmjena Programa javnih potreba u kulturi
Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
Izmjena Programa javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi
Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture
Izmjena Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Izmjena Programa utroška sredstava za 2017. godinu od naknada za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sv.
Filip i Jakov
g) Izmjena Razvojnih programa Općine Sv. Filip i Jakov za razdoblje od 2017.
do 2019. godine
5. Proračun Općine Sv. Filip i Jakov za 2018. godinu s Projekcijom Proračuna za
2019. i 2020. godinu
a) Program javnih potreba u kulturi u 2018. godini
b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu
c) Program javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2018.
godinu
d) Program javnih potreba u sportu u 2018. godini
e) Programa održavanja komunalne infrastrukture
f) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu
g) Program utroška sredstava za 2018. godinu od naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sv. Filip i
Jakov
h) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2018. godinu
i) Plan razvojnih programa Općine Sv. Filip i jakov za 2018. – 2020. godinu
6. Prijedlog Odluke o raspuštanju Savjeta mladih Općine Sv. Filip i Jakov
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidature za Savjet
mladih Općine Sv.Filip i Jakov
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Sv.Filip i
Jakov za razdoblje 2017. – 2022. godine
9. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU-a Dolac Brnine
10. Prijedlog Odluke o zonama smirenog prometa
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju nerazvrstanih cesta
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine
Sv. Filip i Jakov
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sv.Filip i
Jakov za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2018. godinu
14. Prijedlog Odluke o zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone za 2018.
godinu
15. Izvješće o radu Komunalca za 2016. godinu
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:
16. Prijedlog Odluke o izradi Anexa Ugovora o davanju na trajno korištenje
građevinskog zemljišta za izgradnju obiteljske stambene zgrade
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17. Prijedlog Odlluke o izboru izvođača za održavanje javne rasvjete
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima službenika i
namještenika.
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 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Po ovoj točki dnevnoga reda primjedbu je dala vijećnica Jovita Pirović navodeći da bi
se zapisnici sa sjednica Općisnkog vijeća trebali objavljivati na službenim stranicama.
Drugih primjedbi nije bilo. Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje ovu točku
dnevnog reda.
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 12 glasova „ZA“ je jednoglasno usvojilo
zapisnik sa treće sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov.
AD/2 VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI
Pitanje 1:
Vijećnik Romano Raspović: U Programu za kulturu za 2018. godinu navedeno je da će
KUD Ivan Glavosijek dobiti novce iz proračuna za svoje aktivnosti, a tijekom godine nije
bilo nikakvih aktivnosti.
Vijećnica Anamarija Matešić: S obzirom da smotra nije održana isplaćeno im je 13.000,00
kuna od 50.000,00 kuna.
Pitanje 2:
Vijećnica Jovita Pirović: Postavljam pitanje glede Odluke o katastarskoj izmjeri. Naime,
kada nakon uknjižbe dođe do diobe između nasljednika, svaki od nasljednika dobije uplatnicu
na 1.500,00 kuna. Puno me ljudi pitalo, a i konzultirali su se sa pravnicima da je to
nezakonito. Upozoravam Vijeće da se to ne isplati te smatram da bi se ta Odluka trebala
preispitati. Ja sam „ZA“ katastarsku izmjeru, ali za ovo sam „NE“. Nije se tako naplaćivalo za
k.o. Raštane i k.o. Sveti Filip i Jakov.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Prvenstveno se želim zahvaliti svima na odazivu na
sjednicu. Što se tiče pitanja vijećnice Pirović, smisao Odluke je da bude jedan ulaz ako će biti
jedan vlasnik. Vlasništvo nije socijalna kategorija. Ali kada je u pitanju obitelj s više parcela
ili se jedna dijeli na više ljudi – to svatko koristi za sebe. Znači, kod njih je provedena dioba
pa je onda logično da se snose i troškovi.
Općinski vijećnik Marin Colić: Taj model nije idealan. Kako je bilo za k.o. Sveti Filip i
Jakov i k.o. Raštane tako će biti i za k.o. Turanj. Ako nema podijele nekretnine svi moraju
platiti po 1.500,00 kuna ali ako ona ostaje primjerice na oca onda plaća samo jedan.
Općinski vijećnik Željko Serdarević: Povjerenik sam za k.o. Raštane i nema tko nije platio
1.500,00 kuna.
Pitanje 3:
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Općinski vijećnik Dalibor Katuša: U proračunu je predviđeno 800.000,00 kuna za groblja
pa me zanima kako će se podijeliti.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: U planu je ispraćajnica u Sikovu, a želim dovršiti i
groblje u Svetom Filipu i Jakovu, te započeti proširenje groblja u Svetom Petru. U Raštanima
Donjim ćemo srediti zid, ožbukati i zasaditi čemprese. To je plan za 2018. godinu.
Pitanje 4:
Općinska vijećnica Jovita Pirović: U kojoj je fazi izgradnja vrtića u Turnju?
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: U proračunu je stavljena za projektnu dokumentaciju.
Pitanje 5:
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Moje se pitanje odnosi na NK Raštane. Naime, poštar
zadnja tri mjeseca donosi poštu i rekao je da je do sada nosio gosp. Katuši i ne zna kome će
sada nositi. Gdje ta pošta završava?
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: U pravu ste. U ovom periodu smo napravili
monografiju, sve se plaća, kosi se igralište. Iskreno postojimo i brinemo, ali ne znam gdje
pošta završava. Bitno je da se plaća struja i voda.
Pitanje 6:
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Je li klub egzistira ili ne i što se tu dešava. Žao mi je i
treba ga zaštititi.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Mi u naravi želimo zadržati taj klub. Imamo tri četiri
kluba kojih u naravi nema. To je najteže ali uz minimalna zalaganja naša je namjera da ih
održimo. Vodimo računa, povećali smo stavke u proračunu za sve koji se jave. Motiviramo
indirektno u nadi da će se vratiti.
Pitanje 7:
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Koliko je Općina uprihodila od najma stare škole kroz
ljeto? Tko ubire prihod i tko plaća troškove?
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Drago mi je što ste to pitali. Došli smo u Zagreb u
Ministarstvo turizma za plažu Morovićka – bilo je predviđeno 22 milijuna za cijelu Hrvatsku,
ali kad sam bio na dodjeli sredstava tema je bila da je Općina Sveti Filip i Jakov primjer
ulaganja u hostele za KUD-ove odnosno kako jedan objekt može prihvaćati ljude cijelo ljeto,
kako se KUD-ovi iz Hrvatske i hrvatski KUD-ovi iz Europe nalaze u srcu Jadrana. Svi su
članovi KUD-a bili oduševljeni i to je javno pozdravljeno u Ministarstvu turizma i pohvaljeno
kao vrhunski projekti to treba podržati.
Općinska vijećnica Jovita Pirović: To je vrhunska priča ako će Općina s tim upravljati. Nije
u redu ako jedna udruga ubire prihode i stavlja se iznad ostalih. To je javna zgrada i svi
moramo imati jednaka prava korištenja. Znači treba dati na natječaj.
AD/3 a) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA RADA
U PEDAGOŠKOJ 2016/17 GODINI DJEČJEG VRTIĆA „CVIT
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala ravnateljica Mirjana Zalović.
Ravnateljica pokazuje prezentaciju projekata i događaja u pedagoškoj godini. Navodi da je
upisano ukupno 126 djece, a ove godine 113. U pogledu materijalnih uvjeta rada navodi kako
se kupljen automobil, novi ormari, monitori i ostala oprema, pisaći stol, panel zavjese,
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obavljeno popravci u jaslicama i u Turnju. Da je proveden program učenja engleskog jezika,
da su ugošćeni odgojitelji iz ostalih vrtića te da su bili na snijegu s djecom.
b) GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA PEDAGOŠKU 2017/18 GODINU
DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“
Ravnateljica navodi kako je upisano 113 djece ali da se čeka još upis u Raštanima Gornjim i
Donjim.
Ova odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA.
AD/4 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
(REBALANS)
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao načelnik Zoran Pelicarić navodeći
kako će proračun doći do 22 milijuna kuna. Razdoblje 2014-2020 je razdoblje za povlačenje
novaca iz EU fondova. Ovaj proračun je rezultat timskog rada. Projekti će se dogoditi u idućoj
(neki) ali tehnički moraju biti prikazani u ovom proračunu. Plaće nisu prešle 20%. Što se tiče
subvencioniranja pomažemo gradovima, Komunalac, Latica, udruge, Poduzetnički inkubator,
prijevoz Viterinci-Zadar. Ovo se ne vidi iz samog izvješća. Tekuće donacije su nam za Centar
za rehabilitaciju, Crveni Križ, Savjet mladih itd. Čekaju nas velike infrastrukturne situacije,
moramo sa TZ-om zajedno ući u sva mjesta. Samo EU fondovi traže osiguranje i naših
sredstava. Onda imamo održavanje javnih površina – velike aktivnosti sa 600 na 900 tisuća
kuna, ove smo godine uzeli frezu koja se koristi. Kapitalni projekti mrtvačnice u Sikovu, izvor
– fizičke osobe, neka se zna da je gospodin u vijećnici darovao taj iznos, hvala mu. Kapitalni
projekt Krč – prošli smo sa aplikacijom 7.2.2. i realizirat ćemo je u sljedećoj godini. Čestitka i
vrtiću na povećanim subvencijama, dizalo se po 100.000,00 kuna, sa 1 milijun, a sada
sufinanciramo sa 1,5 milijun kuna.
Općinski vijećnik Romano Raspović: Može li se regulirati da autobus iz Biograda ide prema
Raštanima Gornjim i Donjim prazan u 18.00 sati. Može li se regulirati da ide u 20.00 sati?
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Provjerit ćemo pa ćemo se očitovati.
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Plaža Morovićka i 1,5 milijuna kuna. Je li to za projektnu
dokumentaciju ili?
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: 500.000,00 kuna je prvo put za gradnju. 99% ide
sanacija parapeta u Turnju koja daje priču plaže. Idemo dio po dio, i ovo smo obuhvatili. U
prvom mjesecu ide natječaj 1,5 milijuna kuna, 500.000,00 kuna od Ministarstva turizma, a
Lučka uprava 2,9 milijuna kuna. Treba se zahvaliti Lučkoj upravi, u 150 metara, 4,8 milijuna
kuna će koštati.
Općinski vijećnik Matej Mikulić: Smanjenje stavki u za predškolski odgoj u Raštanima
Gornjim i dječjeg igrališta. Iz kojeg razloga? Molim za objašnjenje.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: To ne možemo ostvariti. Nemoguće je financijski to
pratiti. Govorimo o zgradi i igralištu u Mikulićima. Vraćali smo dugove i morali smo otkupiti
zemljište za branitelje, dio za spomenik. Izvukli smo maksimum za Raštane Gornje.
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Molim u pismenom obliku specifikaciju za kulturno ljeto
550.000,00 kuna.
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Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Koncert Nene Belana, Thomspona i to košta. Ali
prihvaćeno je od ljudi. Želja je bila udovoljiti ljudima.
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Premalo u Turnju.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Priznajem da smo u nekim stvarima pogriješili, vidjeli
smo kako to rade u drugim općinama, pa bio je DJ iz Berlina, neću više nikada.
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Iz naše općine imamo sportaša kojeg se može primiti i
popratiti medijski – Denis Galešić.
Ova Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena sa 10 glasova ZA, jedan protiv (Matej
Mikulić) i jedan suzdržan (Jovita Pirović).
AD/5 PRORAČUN OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA 2018. GODINU S
PROJEKCIJOM PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Općinski načelnik Zoran Pelicarić.
Izgledalo je nestvarno ali proći ćemo 30 milijuna kuna. Sada je na 37 milijuna, ali ako se
ostvare ovi projekti, plaće ispod 20%, aktivnost sufinanciranja Županijskih cesta, moguće je i
povećanje proračuna.
Tržnica- nastavit će se sa uređenjem tržnice sa 350.000,00 kuna, izvor financiranja iz Lag
Laure 150.000,00 kuna za kontejner za skladištenje ribe, od udruge Napredak 70.000,00 kuna,
a ostatak od Općine, želja nam je postaviti krov radi zaštite namirnica od sunca.
Za sekundarnu mrežu Komunalac je dobio oko 7 milijuna kuna, radi se o sekundarnom vodu
odvodnje i novih vodovodnih cijevi u Svetom Filipu i Jakovu iznad magistrale čime će se
uvelike poboljšati uvjeti života u tom dijelu naselja. Općine će to financirati sa iznosom od
oko 2 milijuna i 200 tisuća kuna kroz dvije godine.
Za modernizaciju javne rasvjete smo povukli 500-600 tisuća kuna.
Nabava kanti za otpad-radi se o investiciji oko 1,5 milijuna kuna, prijavit ćemo se na natječaj
koji će raspisati Fond za zaštitu okoliša i koji će sufinancirati kante u iznosu od 85%, a
ostatak će sufinancirati Općina.
Dobili smo 3 milijuna kuna za reciklažno dvorište, sada je u tijeku javna nabava.
Nogostup 500.000,00 kuna odnosi se na Sikovo, bit će sufinancirano od strane ŽUC-a, radi se
zbog najmlađih na potezu od igrališta do škole.
Krč - 1.591.000,00 kuna, neslužbeno smo dobili informacije da smo prošli na natječaju na
mjeri 7.2.2.
Izgradnja nerazvrstane ceste Međine se trenutno događa, radi se infrastruktura i završiti će se
u drugom mjesecu.
Izgradnja Doma za starije u Raštanima Gornjim nam je želja i zbog radnih mjesta, aplicirali
smo dokumentaciju na natječaje i puno razgovaramo sa Županijom i resornim ministarstvom.
Sama zgrada je u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov, a zemljište će RH vjerojatno ustupiti
Domu za starije i nemoćne osobe Zadar.
Izgradnja dječjeg vrtića u Turnju, prijavili smo se na natječaje za financiranje dokumentacije.
Prekogranična suradnja – projekt Aqua u koji ulažemo 70.000,00 kuna za projekt Ričul-misto
pod morem, radi se o novcima koji će biti namijenjeni za promociju tog projekta.
Što se tiče plaža u Svetom Filipu i Jakovu, na lokacijsku dozvolu se netko žalio pa smo
napravili novi projekt. Ukoliko se nitko na istu ne bude žalio, napravit ćemo WC, a sa
udrugom Napredak smo u razgovorima oko preuzimanja parkinga na plaži koji ćemo
rasvijetliti.
Aktivnost socijalne skrbi – tu smo vrlo senzibilni, zaposlit ćemo 5 žena na pomoći
najugroženijima kroz projekt ZAŽELI.
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DVD- digli smo sufinanciranje na preko 300.000,00 kuna i nabavili opremu koja je izgorjela
u požaru, moramo osigurati navalno vozilo što je stavljeno u stavku u proračunu.
Općinski vijećnik Matej Mikulić: Na koji izvor financiranja se planira prijaviti gradnja luke
u Svetom Filipu i Jakovu?
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: To je luka od županijskog značaja i takvi modeli su
neostvarivi. Nema sredstava a ni EU izvora. Tu se mora biti menađer. Trebate imati partnera
investitora. Vrijednost te luke je 80 vezova, a za domaće 120 vezova. 40 milijuna kuna će
partner uložiti za sebe, a 10 milijuna će dati Lučkoj upravi za 80 vezova. Biti će i lučki
promet u tranzitu. Sada nestajemo u odnosu na ranije. Fali na to od doba Austro-Ugarske i
moramo isprovocirati povratak „plavog puta“. Ovo je jedini model. Pitanje je koji će
investitor doći.
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Hvala na iscrpnom pojašnjenju. Svaka čast vama i timu.
Vidi se veliki trud. Kad ste govorili o javnoj rasvjeti u Turnju – riva u Turnju ne gori, a ne
vidim da se išta planira. Sramotno je da i kroz ove blagdane ne svijetli. Ako ide popločavanje
rive u Turnju ne vidim u proračunu. Dalje, sport. Klubovima treba dati više i povećati stavke
u proračunu. Nemoguće je s 50.000,00 kuna pokriti sve troškove. Ukoliko ima za rekvizite na
plaži onda nije u redu da nema za ostale udruge. Molim popravite i povećajte. Ajmo malo
balansirati i povećati onima kojima treba.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Rasvjeta se radi jer je problem u osiguračima koji stalno
izbacuju. Pod navodnicima je to tekući problem. Lučko je područje i moramo napraviti
elaborat. Trenutno u Kuntrati u Turnju imamo ponudu – investicija je 450 tisuća kuna. Biti će
gotovo za 2-3 mjeseca.
Sanja Milat: Imala sam velike pritiske od načelnika za rasvjetu u Turnju. Bili smo ograničeni
s Marexom. Rivu će se odraditi u prvom mjesecu. Ali isto tako morate znati da ljudi sami gase
rasvjetu.
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ja te ljude iz sporta razumijem. I sam sam bio trener
vaterpolistima. Ali tu čovjek treba dati samoga sebe uz sve novce. Na sve načine pomažemo
ali infrastruktura, socijala, radna mjesta su prioriteti. Nama konstantno pada prirez i porez na
dohodak. Nemamo velike plaće, a sve što ulažemo, ulažemo za 2 mjeseca turizma.
Maksimalno pomažemo klubovima. Ali to su maksimumi.
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Vi ste susretljivi i pomažete ali morate pronaći način da
pomognete klubovima koji imaju ogromne troškove. Nemojte da se ugase ova dva kluba NK
Raštane i Croatia.
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Pohvalno za plažu da će se graditi WC? Je li moguće da
se izgradi na igralištu u Podvršju sanitarni čvor za djecu i roditelje?
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Sanitarni čvor u Podvršju je u planu za Vlastiti pogon u
najbržem mogućem roku.
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena za 12 glasova ZA.
AD/6 PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE
SVETI FILIP I JAKOV
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Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas navodeći da je zadnja
sjednica bila 3. veljače ove godine te se sukladno odredbi Zakona treba raspustiti.
Prijedlog odluke je stavljen na glasovanje i ista je usvojena sa 11 glasova ZA, odsutan
(Dalibor Katuša).
AD/7 PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU POZIVA ZA SAVJET MLADIH
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Po ovoj točki dnevnoga reda obrazloženje je dao Darko Mikas navodeći kako bi s
obzirom na prethodnu Odluku kojom je raspušten Savjet mladih, trebalo donijeti Oduku o
raspisivanju Savjeta mladih, sve sukladno zakonskim odredbama, te je nakon kraće diskusije
prijedlog odluke stavljen na glasovanje i ista je usvojena jednoglasno sa 12 glasova ZA.
AD/8 PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Sanja Milat navodeći da se Plan radio
6 mjeseci i u skladu je sa Zakonom te sadrži mjere i ciljeve Općine. Bitan je i za prijave za
natječaj, a bio je objavljen te je održan javni uvid.
Prijedlog odluke je stavljen na glasovanje i ista je usvojena sa 12 glasova.
AD/9 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPU DOLACBRNINE
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da je riječ o
Planu koji je donesen 2009. godine i koji se usklađuje sa Zakonom te s prostornim planom
čime se omogućava izgradnja tog dijela naselja.
Prijedlog odluke je stavljen na glasovanje i ista je usvojena sa 12 glasova ZA.
AD/10 PRIJEDLOG ODLUKE O ZONAMA SMIRENOG PROMETA
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da ne možemo
donijeti ovu Odluku jer nismo dobili suglasnost prometne policije. Bila je potrebna radi
ležećih policajaca kod škole.
Prijedlog odluke je stavljen na glasovanje i ista je usvojena sa 12 glasova ZA.
AD/11 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
NERAZVRSTANIM CESTAMA
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da se radi o
pogrešci jer se ispostavilo da je riječ o privatnoj parceli.
Prijedlog odluke je stavljen na glasovanje i ista je usvojena sa 12 glasova ZA.
AD/12 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
OPĆINSKIM POREZIMA
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala pročelnica Darinka Zorić navodeći da
se radi o usklađenju sa Zakonom, jer kako je svima poznato, primjena poreza na nekretnine je
odgođena do daljnjega pa je bitno uskladiti našu Odluku sa Zakonom.
Prijedlog Odluke je stavljen na glasovanje te je isti jednoglasno usvojen za 12 glasova
ZA.
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AD/13 PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ
PRORAČUNA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA REDOVITO GODIŠNJE
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZA 2018. GODINU
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala pročelnica Darinka Zorić navodeći da
se ovom Odlukom određuje visina naknade po pripadnosti vijećnika u vijeću i po mandatima
kao i svake godine.
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Do kojeg datuma će bit isplaćene?
Pročelnica Darinka Zorić: Do kraja godine.
Prijedlog Odluke je stavljen na glasovanje te je isti jednoglasno usvojen za 12 glasova
ZA.
AD/14 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
ZABRANI RADOVA
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala pročelnica Darinka Zorić navodeći da
se radi o formalnoj Odluci koja se donosi svake godine. Zabrana radova tijekom turističke
sezone, osim u slučaju neophodnih radova u interesu Općine.
Prijedlog Odluke je stavljen na glasovanje te je isti jednoglasno usvojen za 12 glasova
ZA.
AD/15 IZVJEŠĆE KOMUNALCA D.O.O. ZA 2016. GODINU
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao direktor Marin Colić navodeći da se
radi o usklađenju sa revizijom. Nadalje, da je povećanje dobiti sa 70 na 110% , došlo je do
stabilizacije stanja i investicija kroz razvoj vodovoda i odvodnje, rješava se pitanje
anglomeracije što će riješiti pitanje opskrbe pitkom vodom i kanalizacijom. Ovaj projekt je
proglašen strateškim projektom od interesa za RH. Imamo građevinsku dozvolu ali do kraja
2018. godine moramo pribaviti sve dozvole i potrebnu dokumentaciju nakon čega ide natječaj
za izvođača radova. Neće se projektirati bez prava služnosti kroz privatne posjede.
Prijedlog je stavljen na glasovanje te je isti jednoglasno usvojen za 12 glasova ZA.
AD/16 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI ANEXA UGOVORA O DAVANJU NA
TRAJNO KORIŠTENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU
OBITELJSKE STAMBENE ZGRADE
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da se radi o
ispravljanju greške u pisanju broja čestice. Naime, bivša SO Biograd je prilikom pisanja
Ugovora o davanju na trajno korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju
obiteljske stambene zgrade upisala pogrešan broj čestice čime su nastali imovinsko pravni
problemi za gosp. Mikulića. Usvajanjem Odluke bi se isto ispravilo što bi mu uvelike olakšalo
parnicu koju vodi pred Sudom radi ispravka.
Prijedlog je stavljen na glasovanje te je isti jednoglasno usvojen za 12 glasova ZA.
AD/17 PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
ZA JAVNU RASVJETU
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Sanja Milat navodeći da je natječaj
bio otvoren 1.12.2017. godine te da je pristigla samo jedna ponuda i to od Marexa.
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Općinski vijećnik Tomislav Demo: Kakva je bila indeksacija?
Sanja Milat: Isto kao i prošle godine.
Prijedlog je stavljen na glasovanje te je isti za 11 glasova ZA i 1 suzdržan (Matej Mikulić).
AD/18 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KOEFICIJENTIMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala općinski načelnik Zoran Pelicarić
navodeći da se radi o promjeni u ustrojstvu unutar same Općine.
Prijedlog je stavljen na glasovanje te je isti jednoglasno usvojen za 12 glasova ZA.

S ovim je dnevni red završen.
Završeno u 20:20 sati.
Zapisničar:
Darinka Zorić, dipl.iur.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Pedisić
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