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REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA ZADARSKA 
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinsko vijeće 
KLASA: 021-05/18-01/04 
URBROJ:2198/19-02-18-2 
Sv. Filip i Jakov, 30. listopada 2018. godine 
 

ZAPISNIK 
 

Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 30. listopada 
2018. godine  u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Marin Colić, Anamarija Matešić, Renata Batur, 
Zelina Kadija, Marijana Mrvičić, Dalibor Katuša, Josipa Skazlić, Romano Raspović i Željko 
Serdarović 
 
NENAZOČNI VIJEĆNICI: Tomislav Demo, Matej Mikulić i Jovita Pirović 
 
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, 
Nikolina Pedisić – v.d. Upravitelja Vlastitog pogona, 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 10 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 7. sjednice Općinskog vijeća 
 
2. Vijećnička pitanja i odgovori 
 
3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 
 
4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 
 
5. Prijedlog Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 
 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći 
za opremu novorođenog djeteta 
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7. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov (2. 
Rebalans) 
      a) Prijedlog 2.  Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 
      b) Prijedlog 2. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture 
      c) Prijedlog 2. Izmjena Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture 

     d)  Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip 
 i Jakov 
 

8. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Sveti Filip i Jakov - Krč 
 
9. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Sveti Filip i Jakov – 
Reciklažno  dvorište 
 
10.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine 
Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu 
 
11. Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za 
stipendiranje redovnih studenata 
 
12. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite Općine Sveti Filip i Jakov 
 
13. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 
Sveti Filip i Jakov 
 
14. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage 
Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići) 
(2. plan) 
 
15. Prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Sveti Filip i Jakov 
 
16. Prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Sveti Filip i Jakov 
 
17. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u 
naselju Sveti Petar 
 
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Vodovodna i 
kanalizacijska mreža naselja Rabatin u Svetom Filipu i Jakovu “ i prijavu na 
natječaj 
 
19. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
 
20. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja 
Općine Sveti Filip i Jakov 2016.-2020. 
 

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: 
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21. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
 
22. Prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa 
 

 23. Prijedlog Odluke o odabiru nositelja projekta i davanju suglasnosti za 
 provedbu postupka odabira privatnog partnera i kandidature projekta razvoja i 
 izgradnje širokopojasne infrastrukture na području „Sukošan“ za dobivanje EU 
 sredstva 

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 7. 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 10 glasova „ZA“ je jednoglasno usvojilo 
zapisnik sa sedme sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/2   VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI 
Pitanje 1: 
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Imam jednu sugestiju za Donje Raštane, a vezano je uz 
natječaj za prodaju građevinskih terena. Naime, ja sam saznao za natječaj u Raštanima 
Donjim dva – tri dana prije isteka roka za prijavu na natječaj. Postoji  li mogućnost da javnost 
u Donjim Raštanima bude obaviještena i na drugi način jer ljudi ne čitaju oglasne ploče i 
internet, kako bi bilo sve transparentnije. Bilo bi u redu da su ljudi više upoznati. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Kroz novu izmjeru se borimo za puteve, ali i za 
nekretnine. Do sada nismo imali nijedan teren u vlasništvu Općine i pazimo također da sva 
zemljišta budu vlasništvo Općine 1/1. Mi smo do sada uspjeli doći do tri terena u Podvršju, a 
borimo se za još 3 – 4 terena. Natječaj pravimo po principu pisma namjere ali se na natječaj 
može prijaviti bilo tko. Uskoro će doći natječaj i za druge terene. Napravljeno je i vještačenje 
te je procijenjena vrijednost na oko 15 eura po metru kvadratnom. Nadamo se da ćemo u 
skorom vremenu uspjeti razviti i infrastrukturu. Takav je tip natječaja a teren je kupio baš 
čovjek iz mjesta. Bio sam nedavno u Raštanima da vidim kakvo je stanje u novoizgrađenom 
zahodu koji smo u potpunosti završili. Zatim, radimo i na groblju u Raštanima Donjim, pa sad 
kad je uredno, izgleda puno veće. Nastavljamo dalje s ulaganjima, radimo i popločavanje do 
ispraćajnice i križ.  
 
Predsjednik Općinskog vijeća Igor Pedisić: Htio bih napomenuti da vijećnici mogu doći u 
Općinu bilo kada i za bilo kakve informacije. 
 
Pitanje 2: 
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Je li igralište u Podvršju u vlasništvu Općine Sveti Filip i 
Jakov? Nemamo javne rasvjete i možemo li na neki način to urediti. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Sve je bilo u dobroj vjeri, ali moramo sanirati postojeće 
stanje i riješiti imovinsko pravno stanje, što znači da je vlasništvo Republike Hrvatske, 
politički spada pod Općinu Sveti Filip i Jakov, a katastarski pod k.o. Gorica. Treba popraviti 
tribine, postaviti priključak struje i ostalo. 

 
AD/3   PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 
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 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da se radi o 
usklađenju sa novim Zakonom o komunalnog gospodarstvu koji u prijelaznim i završnim 
odredbama određuje da se postojeće odluke o komunalnom doprinosu moraju uskladiti sa 
Zakonom u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona. Nadalje navodi kako se u 
bitnome ništa ne mijenja, te da je jedina bitna izmjena izgled i sadržaj rješenja o komunalnom 
doprinosu. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/4  PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da se radi o 
usklađenju sa novim Zakonom o komunalnog gospodarstvu koji u prijelaznim i završnim 
odredbama određuje da se postojeće odluke o komunalnoj naknadi moraju uskladiti sa 
Zakonom u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/5  PRIJEDLOG ODLUKA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da se radi o 
usklađivanje postojeće Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti sa odredbama Zakona o zaštiti od buke 
budući da Odluka koja je na snazi ne propisuje dopuštenje prekoračenje granice buke. Ujedno, 
obzirom da je na snazi više sadržajno suprotnih izmjena i dopuna Odluke, potrebno je donijeti novu 
Odluku kojom će se anulirati sadržajno suprotne odredbe te provesti usklađenje sa zakonom. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Igor Pedisić: Tko mjeri razinu buke i kome ćemo se obratiti 
u slučaju prekoračenja? 
 
Općinska vijećnica Marijana Mrvičić: Razina buke je propisana minimalnim tehničkim 
uvjetima.  
 
Općinski vijećnik Romano Raspović: Ne može se nekoga ometati npr. ako netko radi od 5 
sati, a buka je do 4 sata. Može na otvorenom, a li ne i u zatvorenim prostorima i to se ne smije 
dopustiti. Podržavam Odluku ali smatram da nije u redu davati dozvole do kasnih sati jer 
treba imati obzira za druge. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ovu odluku donosimo upravo da bude u skladu sa 
Zakonom. Naši komunalni redari će imati aparat za mjerenje razine buke, pa će s obzirom na 
minimalne tehničke uvjete morati bit u skladu sa dopuštenom razinom buke. Ako to bude 
preko ograničenja, zovemo nadležne službe odnosno policiju.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/6   PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O 
JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI ZA OPREMU NOVOROĐENOG 
DJETETA 
 Po ovoj točki dnevnog reda pojašnjenje je dala Katarina Ralić, navodeći  kako se radi 
o promjeni Odluke u dijelu koji se na prebivalište roditelja te se uvodi da jedan od uvjeta bude 
da jedan od roditelja mora ima prebivalište na području Općine umjesto dosadašnje odluke 
koja je predviđala prebivalište na području Općine za oba roditelja. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
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AD/7  PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I 
Jakov JAKOV (2. REBALANS) 
      a) Prijedlog 2.  izmjena programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 
      b) Prijedlog 2. izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture 
      c) Prijedlog 2. izmjena programa izgradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture 
     d) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Sveti Filip i Jakov 
 Po ovoj točki obrazloženje je dala Vlatka Budanović navodeći kako je glavni razlog 
ovog Rebalansa što kvalitetnije provesti EU projekte koji su u tijeku, a to su Reciklažno 
dvorište i Krč. Predlaže se podignuti kreditna zaduženja koja ćemo kasnije vratiti.  
 Nadalje navodi kako na strani rashoda imamo izmjene izvora financiranja, kao što je 
biciklistika staza gdje Hrvatske ceste daju novce a mi provodimo nabavu. Zatim tu je i 
uređenje plaže Morovička, uređenje zemljišta na Rabatinu, povećanje dinamike ulaganja u 
Centar za rehabilitaciju, Osnovnu školu, Radio Bnm, te ulaganje u brod. Također imamo i 
Sporazum sa tvrtkom Sarađen d.o.o. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/8 PRIJEDLOG ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU OPĆINE SVETI FILIP 
I JAKOV – KRČ 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović te je nakon kratke 
rasprave ista stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/9 PRIJEDLOG ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU OPĆINE SVETI FILIP 
I JAKOV – RECIKLAŽNO DVORIŠTE 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović navodeći kako se 
radi o zaduženjima radi provedbe EU projekta. 
 
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Kolika su kreditna zaduženja i hoće li to biti dovoljno? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Imamo problem u svim jedinicama lokalne samouprave 
gdje dobijemo dobrog izvođača koji brzo radi a agencije za plaćanja kasne sa uplatama pa 
dobijemo sredstva tek za godinu dana. Izvođač nas može blokirati, a HABOR nam izlazi u 
susret i daje najniže kamatne stope. U trenutku kada dobijemo pismo odobrenja, zatvaramo taj 
kredit. U svoj toj situaciji, stigla je i Presuda u predmetu Sarađen d.o.o. gdje je iznos 
potraživanja od 600.000,00 kuna podignut na 2,5 milijuna kuna sa kamatama i troškovima. 
Moglo je doći do blokade čime bi nam propali svi EU projekti, ali je zaključen Sporazum na 
12 rata bez kamata.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/10 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU 
PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2018. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović te je nakon kratke 
rasprave ista stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/11  PRIJEDLOG ODLUKE  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 
UVJETIMA ZA STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA 
 Po ovoj točki dnevnog reda pojašnjenje je dala Katarina Ralić, navodeći  kako se radi 
o promjeni Odluke u dijelu koji se one studente koji studiraju izvan granica Republike 
Hrvatske te bi se i njima omogućilo dobivanje stipendije. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
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AD/12 PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD 
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda pojašnjenje je dala Katarina Ralić, navodeći  kako se radi 
o donošenju odluke po naputku Državne uprave za zaštitu i spašavanje kojom se određuju 
pravne osobe na području Općine koje će se pozvati i mobilizirati u slučaju velikih nesreća. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/13  PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 
OPĆE NAMJENE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda pojašnjenje je dala Katarina Ralić, navodeći  kako se radi 
o donošenju odluke po naputku Državne uprave za zaštitu i spašavanje kojom se određuju 
osobe sa područja Općine koje će se pozvati i mobilizirati u slučaju velikih nesreća. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/14 PRIJEDLOG ODLUKE O PROVOĐENJU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN 
SNAGE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA 
RAŠTANE DONJE (JURJEVIĆI) (2. PLAN) 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći kako 
je Plan donesen 2009. godine međutim  je u međuvremenu bilo dosta izmjena i dopuna 
Zakona i našeg Prostornog plana. Ovo je najjednostavnije rješenje jer su po novom 
prostornom planu bolji uvjeti za gradnju. 
 
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Kolika je to površina? 
 
Pročelnik Jure Jelenić: Radi se od oko 10000 m2 koje je većinsko vlasništvo Republike 
Hrvatske i privatno vlasništvo. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/15  PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU V. IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći kako 
nakon pribavljanja suglasnosti Ministarstva i nakon što smo počeli izradu plana, procedura je 
završena i može se usvojiti. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/16 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG 
PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći kako 
se radi o izradi novih izmjena i dopuna kojima bi se bavilo građevinskim područjima ostalih 
naselja i mogućnosti proširenja. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/17 PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI PETAR 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći kako 
je ova odluka povezana sa izmjenama i dopunama Prostornog plana kojim su  određeni uvjeti 
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jednog dijela obalnog pojasa u Svetom Petru. Po naputku Ministarstva je ponovljena 
procedura i odluka se može donijeti. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 

 
AD/18 PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU 
ULAGANJA „VODOVODNA I KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA RABATIN U 
SVETOM FILIPU I JAKOVU “ I PRIJAVU NA NATJEČAJ 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić te je nakon 
kratke rasprave ista stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/19 PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U 
OPĆOJ UPORABI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći da se 
radi o nerazvrstanim prometnicama na području k.o. Raštane i k.o. Sveti Filip i Jakov koje će 
se knjižiti na Općinu. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/20 PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA 
UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 2016.-2020. 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći da se 
radi o statističkoj korekciji statusa projekata Općine Sveti Filip i Jakov koji su sufinancirani 
od strane EU fondova. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/21 PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U 
OPĆOJ UPORABI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći da se 
radi o proglašenju nerazvrstanih cesta na području k.o. Turanj, a koje će biti obuhvaćene 
projektom anglomeracije Biograd – Pašman – Tkon. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/22 PRIJEDLOG ODLUKE O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA KOMUNALNOG 
DOPRINOSA 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da bi se 
ovom odlukom, ukoliko se ista usvoji, vršio otpis potraživanja po osnovi komunalnog 
doprinosa za hotel u Turnju, u vlasništvu tvrtke Sunturist hotel d.o.o. Riječ je o prvom 
boutique hotelu na području Općine a iznos otpisa bi bio 327.523,20 kuna pod uvjetom da su 
sve ostale obveze prema Općini podmirene. Temelj za otpis imamo u odredbi članka 17. 
Odluke o komunalnom doprinosu.  
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Gleda se isključivo gospodarska aktivnost. Kroz 
povijest je i hotel Pikolo bio oslobođen od komunalnog doprinosa kao prvi hotel u Svetom 
Filipu i Jakovu, pa hotel Mare nostrum u Svetom Petru. Uvjet je da se plate svi dugovi prema 
Općini. 
 
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Ako se pojave i drugi hoteli, hoće li se i oni osloboditi? 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Igor Pedisić: Ako je u interesu za gospodarski razvitak 
Općine, onda možemo, to je naše pravo. 
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Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Kada postoje kapitalne investicije, onda nam je u 
interesu da se oslobodi od komunalnog doprinosa poduzetnik da bi privukli proizvodnju i 
povećali investicije.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/23 PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NOSITELJA PROJEKTA I DAVANJU 
SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU POSTUPKA ODABIRA PRIVATNOG PARTNERA 
I KANDIDATURE PROJEKTA RAZVOJA I  IZGRADNJE ŠIROKOPOJASNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU „SUKOŠAN“ ZA DOBIVANJE EU 
SREDSTAVA 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić 
navodeći da se radi o prvom projektu koji radimo za budućnosti odnosno za 2. kvartal 20. 
stoljeća. U ovaj projekt bi ušli zajedno sa Općinom Sukošan, Škabrnja i Galovac. Mi manje 
Općine nismo zanimljivi operaterima da bi do kuća došli optički kabeli pa moramo sami 
ulagati. Važno je i za turizam, ali primarno za našu djecu jer ako nemamo taj alat, ne možemo 
pratiti ostale, a ujedno privlačimo investitore. Općina Sukošan je nosioc projekta. Radi se o 
prvoj fazi izrade projektne dokumentacije radi apliciranja na EU fondove. S ovime bi imali 
svoju infrastrukturu po pitanju optičke mreže i samo bi mogli birati operatera te bi imali oko 
2,5 milijuna kuna prihoda po osnovi služnosti.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
S ovim je dnevni red završen. 
 
Završeno u 19:05 sati. 
 
Zapisničar:                                                           
Katarina Ralić. mag.iur. 
 
     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                  Igor Pedisić 




