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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/20-01/02 
URBROJ: 2198/19-02-20-2 
Sv. Filip i Jakov, 09. lipnja 2020. godine 

ZAPISNIK 
 

Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 09. lipnja 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, Josipa Skazlić i Jovita Pirović 
 
NENAZOČNI VIJEĆNICI: Snježana Raspović i Matej Mikulić 
 
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 – 
Voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo, Darko Mikas – Voditelj Odsjeka za razvoj i društvene 
djelatnosti, Roko Vodopija, Velimir Brkić i Stjepan Mišulić - novinari 
 
Započeto: u 19:00 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 17. sjednice Općinskog vijeća 
2. Vijećnička pitanja i odgovori 
3. Prijedlog Odluke o regulaciji prometa tijekom turističke sezone 
4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu 
5. Prijedlog Operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2020. 
6. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti 
9. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine 
a) Izvješće o izvršenim preraspodjelama na proračunskim stavkama za razdoblje siječanj – prosinac 2019.     
godine 
b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2019. godinu 
c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu 
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu 
f) Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019. godinu 
10.   2.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu (2. Rebalans) 
a) Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
b) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2020. godinu 
c) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu 
11. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 
2020. godinu 
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12. Prijedlog Odluke o mjerama zbog epidemije koronavirusa COVID-19 
13.  Prijedlog Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov 
14. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja Općine Sveti Filip i Jakov 
15. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov 
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje dodataka Ugovora o javnoj nabavi za izgradnju Dječjeg 
vrtića „Cvitić“ u Turnju 
17. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na 
području Općine Sveti Filip i Jakov 
18. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja groblja na 
području 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, za koje su radni 
materijali dostavljeni na samoj sjednici: 
 
 19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov 
20. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Sveti Filip i Jakov  
 
Dnevni red sa dopunskim točkama je stavljen na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno. 
 
Pristupilo se raspravi po dnevnom redu. 
 
AD/1   VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 Po ovoj točki dnevnoga reda primjedbu je stavio općinski načelnik Zoran Pelicarić navodeći kako je 
prilikom izlaganja izvješća pogrešno navedeno da je izveden nogostup u Sikovu te naveo kako se radi o 
izgradnji nogostupa u Raštanima Donjim od crkve do Glavice, dok za nogostup u Sikovu javni natječaj radi ŽUC 
u lipnju jer je njihov udio veći od općinskog. Radi se o nogostupu od Serdarevića do Prtenjača, a uz to ide i 
renoviranje kolnika koji financira ŽUC 100%, dok mi sufinanciramo izgradnju nogostupa sa 55%, a ŽUC 45%. 
Ujedno je izmjena kod vanjskog igrališta u Svetom Petru gdje se treba nadodati da se radi o vanjskom dječjem 
igralištu. 
 
Kako u preostalo dijelu nije bilo primjedbi, Predsjednik Općinskog vijeća je dao na glasovanje ovu točku 
dnevnog reda, te je Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 11 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 
sedamnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/2  VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI 
1. Općinski vijećnik Romano Raspović: Brzom intervencijom načelnika i Općine je ponovno uspostavljena 
autobusna linija za Raštane, međutim ista ne prometuje subotom. Možemo li dobiti liniju i subotom? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Nedavno smo postali dioničari tvrtke Liburnija d.o.o. te smo uplatili iznos 
od 46.500,00 kuna za preuzimanje poslovnih udjela. U petak potpisujemo izjavu o pristupanju u društvo. 
Ujedno sufinanciramo liniju sa 50.000,00 kuna godišnje. Što se tiče linije subotom, uputit ćemo molbu da linija 
prometuje i subotom. 
 
AD/3 PRIJEDLOG ODLUKE O REGULACIJI PROMETA TIJEKOM TURISTIČKE SEZONE 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela da se radi o odluci koja se donosi 
prije svake turističke sezone a odnosi se na zabranu parkiranja u pojedinim dijelovima naselja Općine Sveti 
Filip i Jakov. Provedbu Odluke vrši prometno redarstvo. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Jedina promjena je vezana za vožnju turističkog vlakića koji od sada 
prometuje od Jedriličarskog kluba u Svetom Filipu i Jakovu do velikog parapeta u Turnju, a postoji i mogućnost 
da isti prometuje od crkve Svetog Filipa i Jakova do Biograda, uz suglasnost Grada Biograda na Moru. 
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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 Odluku o regulaciji prometa tijekom 
turističke sezone. 
 
AD/4 ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 
2019. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela da se o analizi stanja sustava 
civilne zaštite u 2019. godini odnosno prije epidemije koronavirusa. U istoj se najviše analizira rad DVD-a Sveti 
Filip i Jakov koji je dobio novog zapovjednika Stjepana Batura. 
 
Predsjednik Vijeća Igor Pedisić: Imali smo sastanak sa DVD-om. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Drago mi je da smo reagirali i na vrijeme okupili mlade snage što se tiče 
DVD-a, pod koordinacijom Joška Majice. Imali smo i postrojbe i povjerenike civilne zaštite koja je pokazala 
snagu humanosti i solidarnosti u situaciji izazvanoj koronavirusom. Kako je bio mobiliziran Stožer civilne 
zaštite, sve je odrađeno kako treba u datim okolnostima. 
 
Kako nije bilo daljnjih primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine 
Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu 
 
AD/5 PRIJEDLOG OPERATIVNOG PLANA EVAKUACIJE I ZBRINJAVANJA TURISTA ZA SEZONU 2020. 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić te navela  kako se radi o operativnom 
planu koji se donosi svake godine a odnosi se na mjesta koja su spremna na mobilizaciju u slučaju elementarnih 
nepogoda.  
 
Općinska vijećnica Renata Batur: Dana 16. ožujka 2020. godine smo načelnik i ja bili na sastanku u Zadru 
kako bi dobili naputke o tome kako raditi u situaciji izazvanoj virusom COVID-19. Oformili smo stožer i 
postrojbu civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov koji je brojio 52 pripadnika. Svake večeri smo organizirali 
sastanke i reagirali na vrijeme, a sve sukladno naputcima Županijskog i Nacionalnog stožera. Naše postrojbe su 
pomagale i bolnici u Biogradu i našem Stančiću. Radilo se svaki dan, i u suradnji sa ženama iz projekta ZAŽEL, I 
nosili smo hranu i druge potrepštine. U ova dva i pol mjeseca imali smo 6 zaraženih, izdali smo oko 1.200 
propusnica i to samo za nužne situacije. Kako je došlo do potresa u Zagrebu, imali smo priljev vlasnika kuća za 
odmor, na što smo morali posebno paziti, i voditi evidencije putem e-visitora. 
 
Općinska vijećnica Josipa Skazlić: Jesu li ljudi koji su u postrojbi civilne zaštite plaćeni za sudjelovanje i rad? 
 
Općinska vijećnica Anamarija Matešić: Jesu, i to dnevnicama. Tko je radio do 8 sati dnevno bio je plaćen sa 
75 kuna, a iznad 12 sati po 150 kuna. Sve je refundirano iz državnog proračuna. 
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Koliko smo imali ljudi pod mjerama samoizolacije? Pitam jer bi  naš stožer 
civilne zaštite trebao nadzirati te ljude. 
 
Općinska vijećnica Renata Batur: Mi nismo imali te podatke već samo Županijski stožer civilne zaštite. Ali 
smo mi sve ljude koji su dolazili izvana u Sveti Filip i Jakov stavljali u samoizolaciju. 
 
Općinska vijećnica Anamarija Matešić:  Policija je nadzirala one koji su bili u samoizolaciji i za one koji bi 
kršili samoizolaciju izdavali su kazne. 
 
Kako nije bilo daljnjih 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 Operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja 
turista za sezonu 2020. 
 
AD/6  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI  
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 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić te naveo kako se radi o čestici u 
Svetom Filipu i Jakovu koja je već u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov. Evidentirana je kao pašnjak ali se 
koristi kao pristupni put do građevinskih parcela. 
 
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/ 7 PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić te naveo kako se radi o čestici u k. 
o. Raštane. Prilikom provedbe postupka nove izmjere je došlo do pogreške od strane geodeta pa se ista 
proglašena javnim dobrom, a zapravo se radi o dijelu dvorišta obiteljske kuće. 
 
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 ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi. 
 
AD/8  PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić i navela kako se radi o dijelu nekretnine 
ispred kuće u vlasništvu fizičke osobe, a koji dio ne prelazi 20% ukupne površine matične čestice te nije bila 
potrebna provedba javnog natječaja. Stranka koja je kupila nekretninu je ostavila i 1,50 metara nužnih za 
nogostup. 
 
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 davanju suglasnosti. 
 
AD/9 GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. GODINE DO 
 31.12.2019. GODINE 
a) Izvješće o izvršenim preraspodjelama na proračunskim stavkama za razdoblje siječanj – prosinac 
2019. godine 
b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2019. godinu 
c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu 
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu 
f) Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019. godinu  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić te naveo kako je u 
2019. godini prihod proračuna iznosio 39 milijuna kuna.  Od ovog iznosa se treba oduzeti pomoć od Županije, 
EU fondova, resornih ministarstava te udio roditelja kod plaćanja vrtića. Naš realni proračun za rad Općine 
iznosi 22 do 23 milijuna kuna. 
 Rashodi za infrastrukturu iznose 19 milijuna kuna, a za poslovanje 25 milijuna kuna. Naglašava da i tu 
udio ide na infrastrukturu. U rashode za infrastrukturu ide dug prema tvrtki Sarađen d.o.o.  sa 2 milijuna kuna 
(asfalt), održavanje cesta 3 milijuna kuna (novi asfalt). Što se tiče stavke kredita imamo 687.000,00 kuna 
factoringa te 1 milijun kuna kredita za školu na godišnjoj razini. Čeka se studeni 2020. godine kada ćemo 
otplatiti u cijelosti taj kredit budući smo jedna od rijetkih Općina koja je financirala izgradnju osnovne škole. 
Ostalo nam je oko 200.000 kuna za otplatu čime bi zatvorili kredit. Međutim, kako smo tada podigli kredit u 
švicarskim francima, dug koji je dospio iznosi 400.000,00 kuna. Što sveukupno znači da je infrastruktura 26 
milijuna kuna. 
 
Što se tiče kreditnog zaduženja Općine, iz priloženog se vidi kako imamo kredit za školu 400.000,00 kuna do 
zatvaranja, kratkoročno zaduženje 2 milijuna kuna te zaduženje kod HABOR-a i to za Krš 1 milijun kuna, 
izgradnju vrtića u Turnju 6 milijuna kuna te novu izmjeru za k.o. Turanj 2 milijuna kuna. Što se tiče HABOR-a, 
veliki dio će se vratiti iz EU fondova. Razlog dizanja je usporeno plaćanje od strane agencija, a izvođači ne žele 
raditi dok im se ne plati. Onda nam ostaje još factoring koji je bio 687.000,00 kuna, a odnosi se na plaćanje 
obrta GOLEMI za izvođenje radova na sekundarnoj mreži (vodovod i fekalna odvodnja) u Svetom Filipu i Jakovu 
( plaćeno u cijelosti) i mjenice u iznosu od 1 milijun kuna prema tvrtki Komunalac d.o.o. za naš udio u izvođenju 
radova na sekundarnoj mreži (vodovod i fekalna odvodnja) u Svetom Filipu i Jakovu ( plaćeno u cijelosti). 
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Općinski vijećnik Tomislav Demo: Proračun za 2019. godinu je bio predviđen na 80 milijuna kuna, a 
izvršenje je 39 milijuna kuna. Za ovu godinu je predviđeno 90 milijuna kuna. Mislim da bi trebali biti realniji što 
se tiče plana Proračuna.  
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  U pravu ste, ali sve EU projekte moramo prikazati u cijelosti. Neke u toj 
proračunskoj godini ne ostvarimo, a neke ostvarimo djelomično. Ako ih ne bi prikazali u cijelosti, ne bi ih mogli  
aplicirati.  
 
Kako nije bilo daljnjih primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko vijeće 
Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 
01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine. 
 
AD/10 2.  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2020. GODINU (2. 
REBALANS) 
a) Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
b) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2020. godinu 
c) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović navodeći kako smo prošlim 
rebalansom proračuna podizali kredit za dječji vrtić međutim kako smo dobili bespovratni kredit, odustali smo 
od te odluke. U ovom slučaju se radi o tehničkom rebalansu za Dječji vrtić, a dižemo novi kredit preko HABOR-a 
za Kontov mul  s tim da je projekt sanacije Konteovog mula sufinanciran od strane Ministarstva mora, prometa i 
infrastrukture. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Radi se o specifičnim kreditima za koje trebamo suglasnost Vlade a ona se 
jedino može dobiti ako Općina ima nema dugovanje veće od 20%. Naime, revizija unutar Ministarstva financija 
tvrdi da smo u zaduženju 19,7% što je dovoljno za podizanje kredita jer imamo parametre koji nam idu u korist, 
naše realno zaduženje iznosi 30%.  
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: S obzirom na stavku Konteov mul, zanima me je li to u obuhvatu luke? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Radi se o dva odvojena natječaja na razini Ministarstva. Prvi natječaj je bio 
za luke i provodila ga je Županijska lučka uprava, a drugi je za područja izvan lučkog područja što su u većini 
plaže. Međutim, zbog situacije uzrokovane koronavirusom, županijskim lučkim upravama je oduzeto 300 
milijuna kuna za sanacije luka. Naš projekt je izvan lučkog područja, a za to su sredstva ostala osigurana od 
strane resornog Ministarstva. 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja i primjedbi, Predsjednik vijeća je dao na glasanje predmetnu točku te je Općinsko 
vijeće Općine Sveti Filip i Jakov je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo 2.  izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Filip i 
Jakov za 2020. godinu (2. rebalans) 
 
AD/11 PRIJEDLOG ODLUKE O 2. 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 i navela kako se radio tehničkoj 
odluci vezanoj za kredit i rebalans. 
 
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 2. izmjenama i dopunama Odluke o 
izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu 
 
AD/12 PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZBOG EPIDEMIJE KORONAVIRUSA COVID-19 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović i navela kako se zapravo radi o 
davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje moratorija na revolving. Ovom bi se odlukom omogućila 
eventualno odgađanje plaćanja zbog koronavirusa. 
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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 mjerama zbog 
epidemije koronavirusa COVID-19. 
 
AD/13 PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći kako je cijela procedura provedena 
prije prošle sjednice Vijeća ali je po naputku Ministarstva graditeljstva trebalo provesti strateške procjene na 
okoliš. S obzirom da smo dobili suglasnost, stekli smo uvjete za donošenje ove Odluke. 
 
 Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Jedini resurs koji mi imamo je prostor i to moramo iskoristiti kroz 
izmjene i dopune prostornog plana. Ministarstvo ima svoja pravila ali se mi moramo boriti za prostor. 
Ministarstvo državne imovine nam nije dalo suglasnost za Krč i Poduzetničku zonu, a ovim smo prostornim 
planom riješili 5 hektara zemljišta u Svetom Filipu i Jakovu i Turnju. Tih 5 hektara ima kompletnu 
infrastrukturu za buduću izgradnju nove zgrade Općine, Dječjeg vrtića, DVD-a i Doma za starije i nemoćne. 
Osigurali smo i 11,5 hektara turističke zone na izlazu iz Svetog Petra. Veliki dio izrade planova financiraju 
investitori. 
 
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Zahvala načelniku i šteta da smo izgubili Krš nakon godina borbe. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ministarstvo radi natječaj za Krš ( benzinska crpka, hotel i apartmansko 
naselje) i razvoj ide dalje. Isto tako je bilo i sa Poduzetničkom zonom. Dio je trebao pripasti malim i srednjim 
poduzetnicima (6 ha), a 15 hektara na obnovljive izvore energije i to za najam na 25 godina. Uloženo je dosta 
novca u sve to, međutim nismo uspjeli dobiti darovnicu od Ministarstva državne imovine jer po njihovom 
tumačenju, jedinice lokalne samouprave nemaju pravo ostvarivati prihod od obnovljivih izvora energije, ali 
ćemo se nastaviti boriti.  
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Može li Općina osnovati poduzeće i sama raditi solare? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Mi nemamo zemljište za takvo raspolaganje. Možemo računati na 2% 
teritorija, što je vlasništvo Općine, sve ostalo su Hrvatske šume, državna imovina, more, obalni pojas, državne i 
županijske ceste ili privatno zemljište, a duga stvar je što nemamo novaca. 
 
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Imamo upita od građana i za 8. izmjene i dopune Prostornog plana. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Planirali smo na ovoj sjednici donijeti odluku o izradi 8. izmjena i dopuna 
Prostornog plana, ali kako nismo znali hoće li proći 7. izmjene i dopune, nismo se dovoljno kvalitetno pripremili 
za 8. izmjene i dopune, no one sigurno idu na sjednicu Vijeća u 9. mjesecu. 
 
Općinski vijećnik Romano Raspović: Mogu li Krč dobit branitelji budući da postoji infrastruktura? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Što se tiče Krša, nije moguće jer je isti pripao Ministarstvu državne 
imovine, ali smo bili u Ministarstvu branitelja ja i vijećnica Batur i zatražili terene za izgradnju zgrada u Svetom 
Filipu i Jakovu ispod škole. U dogovoru sa Ministarstvom plan je bio 4 zgrade po 6 stanova. Prije svega da se 
zbrinu branitelji s područja Općine, a onda iz Županije. Izaslanstvo Ministarstva je po dogovoru bilo tu i 
zadovoljno je sa pozicijom budući da ima infrastrukturu, i nastavljamo s projektom. 
 
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 donošenju VII. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/14 PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Anamarija Matešić i navela kako imamo manje 
prijedloga u odnosu na prošlu godinu. Prijedlozi su slijedeći:  

- zlatni grb - Županijska uprava za ceste Zadarske županije sa sjedištem u Zadru, za izniman doprinos 
infrastrukturnom razvoju Općine Sveti Filip i Jakov 
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- srebrni grb - volonteri filipjanskih maškara za nesebičan trud i dugogodišnji doprinos u organizaciji 
filipjanskih maškara 2020. godine 

- brončani grb – Mario Fantina zbog ostvarenih rezultata u košarci, dobivanja košarkaške stipendije za 
studiranje u SAD-u te promicanja svoje domovine i rodnog kraja. 

Priznanja:  
1. LUCIJA MIKAS  – za promicanje kulturno – umjetničkog stvaralaštva i doprinos opremanju Kino dvorane u 
Svetom Filipu i Jakovu kroz projekt KINO – Centar za Kulturu, Inovaciju i Obrazovanje 
2. UDRUGA SUPER 8 i VOLONTERI FJAKA FILM FESTIVALA– za doprinos u kulturi kroz promicanje filmske 
umjetnosti. 
3. ROKO VODOPIJA ARON MIKAS, VEDRAN EŠKINJA ADRIJAN BRZIĆ, DANIJEL BARIČIĆ i  ANAMARIJA EŠKINJA 
- za nesebičan doprinos u kulturi kroz promicanje filmske umjetnosti 
4. BOŽIDAR MOROVIĆ ,BRANIMIR BATUR,FRANE BIRKIĆ , IVAN PIKUNIĆ, JAKOV BRZIĆ, JAKOV ĐINĐIĆ, LEON 
BARČIĆ, LOVRE BATUR, MARIJA BRAJKOVIĆ, MARTIN BRKLJAČA ,PETAR MARKIĆ, KREŠIMIR RADIĆ, ROKO 
VODOPIJA , TOMA EŠKINJA, ANA JAČAN ,ANA PLEĆAŠ, ANTE BRZIĆ, ZDRAVKO VODANOVIĆ ,LOVRE EŠKINJA, 
LEON EŠKINJA  , FILIP EŠKINJA,  DOMAGOJ EŠKINJA , ADAM EŠKINJA i JOSIP PIKUNIĆ - za nesebičan doprinos u 
organizaciji filipjanskih maškara 2020. godine.  
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 dodjeli općinskih priznanja Općine 
Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/15  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“ SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Anamarija Matešić i istakla kako ravnateljici ističe 
mandat pa je objavljen javni natječaj. Pristigla je jedna molba i to od dosadašnje ravnateljice. 
 
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 imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića 
„Cvit“ Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/16 PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE DODATAKA UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA „CVITIĆ“ U TURNJU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Darko Mikas te naveo kako imamo dobru dinamiku 
izvođenja radova na zgradi vrtića u Turnju. Koordinacija se održava jednom tjedno. Ovim bi se dala suglasnost 
načelniku da može sukladno Zakonu o javnoj nabavi sklapati ugovore o vantroškovničkim troškovima. Radi se o 
rušenju postojećeg zida, ugradnji panik lampi i sl. Sve se izvršava temeljem izvješća nadzora i izvođača. 
 
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 davanju suglasnosti za sklapanje 
dodataka ugovora o javnoj nabavi za izgradnju Dječjeg vrtića „Cvitić“ u Turnju. 
 
AD/17 PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA POVJERAVANJE POSLOVA 
ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić te istaknuo kako je ugovoreno održavanje 
javne rasvjete na godinu dana. Proveden je javni natječaj i Marex elektrostroj d.o.o. je imao najpovoljniju 
ponudu.  
 
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 odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Sveti Filip i 
Jakov. 
 
AD/18 PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA POVJERAVANJE POSLOVA 
ODRŽAVANJA GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić te istaknuo kako je ugovoreno održavanje 
groblja na godinu dana. Proveden je javni natječaj i Lantana d.o.o. je imao najpovoljniju ponudu.  
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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 odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja groblja na području Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/19 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN 
PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SVETI FILIP I 
JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o tehničkoj odluci 
odnosno ispravku po naputku Ministarstva uprave.  
 
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 
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i 
Jakov. 
 
AD/20 PRIJEDLOG ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović i navela kako se radi o kreditu kod 
HABOR-a radi sanacije lučice Konteov mul. 
 
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 kreditnom 
zaduženju Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
S ovim je dnevni red završen. 
 
Završeno u 20.40 sati. 
Zapisničar:                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Katarina Ralić. mag.iur.                          Igor Pedisić 




