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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/19-01/04 
URBROJ: 2198/19-02-19-2 
Sv. Filip i Jakov, 16. rujna 2019. godine 

ZAPISNIK 
 

Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 16. rujna 2019. godine  u 
prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve prisutne i navodi kako je vijećnik Dalibor Katuša dao izjavu da 
stavlja svoj mandat u mirovanje te daje stranka MODES izabrala novu vijećnicu koja će obnašati dužnost. 
 
Nakon što je Predsjednik Općinskog vijeća pročitao svečanu prisegu, vijećnica Snježana Raspović je prisegnula 
na dužnost obnašanja vijećničkog poziva u Općinskom vijeću Općine Sveti Filip i Jakov.  
 
Nakon polaganja prisege krenulo se sa utvrđivanjem prisutnih vijećnica te utvrđivanjem kvoruma. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Marin Colić, Anamarija Matešić, Renata Batur,  Jovita Pirović, Josipa Skazlić, 
Zelina Kadija, Marijana Mrvičić, Romano Raspović, Željko Serdarović,  Snježana Raspović i Matej Mikulić. 
 
NENAZOČNI VIJEĆNICI: Tomislav Demo 
 
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, 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: 
 

D N E V N I     R E D 
1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća 
2. Vijećnička pitanja i odgovori 
3. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine 
4. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
5. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2019. godine 
 a) Izvješće  o izvršenim preraspodjelama na proračunskim stavkama za razdoblje  siječanj-lipanj 2019. 
 godine 

6.  Prijedlog Odluke o donošenju 6. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov 
7. Prijedlog Odluke o izradi 7. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov 
8. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko - turističke 

(T1 –Hotel) i mješovite namjene unutar građevinskog područja naselja Sveti Filip i Jakov 
9. Prijedlog Odluke o izradi izmjena Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Sveti Petar 

na Moru (UPU 12) 
10. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana proširenja groblja u Svetom Petru 
11. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone zanatskih i servisnih 

djelatnosti Sveti Filip i Jakov 
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12. Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama u Zoni zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov 
13. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (k.o. Sveti Filip i Jakov) 
14. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Poslovno – komercijalno – servisnoj zoni Turanj 
15. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov 
16. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima 
17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika 

i zamjenika načelnika općine Sveti Filip i Jakov 
18. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov te djelatnika Dječjeg vrtića „Cvit“ 
19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu 

(LAGUR) „Lostura“ 
 
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: 
 
     20.  Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja Reciklažnim dvorištem Sveti Filip i Jakov 
     21. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja 
 nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov 
    22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
 
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 13. 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 trinaeste 
sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/2 VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI 
Općinska vijećnica Jovita Pirović: U kojoj fazi je vrtić u Turnju? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Imamo problem što se na prvi natječaj javila samo jedna tvrtka i cijena je 
bila puno veća od utvrđenog troškovnika.  Smatrali smo da ćemo na drugom natječaju biti uspješniji i trenutno 
imao dvije ponude i to tvrtke Lavčević d.o.o. od 8,5 milijuna kuna i zajednice ponuditelja Elektrocentar Petek 
d.o.o. - Mipek d.o.o. od 9 milijuna kuna. Bitno je naglasiti da se prilikom odabira najbolje ponude ne gleda samo 
cijena već i reference pa ćemo konačnu odluku znati za nekih desetak dana, nakon koje ide žalbeni postupak, a 
ako bude sve u redu, potpisivanje ugovora o gradnji u ovoj godini. 
 
AD/3 IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2019. GODINE 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je općinski načelnik Zoran Pelicarić navodeći kako je u prvom 
polugodištu ostvareno skoro 16 milijuna kuna, a prošle godina, koja je bila najuspješnija 11 milijun kuna. Uz sve 
ove brojke svjesno smo da je upitno da li ćemo do konca godine moći financirati planirane projekte. Naglasio 
bih da je ovako veliki Proračun za prvo polugodište ostvaren zahvaljujući maksimalnom angažmanu svih 
zaposlenika, a rezultat je naplaćivanje višegodišnjih dugova od preko 3 milijuna kuna. Sve to ne bi mogli 
ostvarit bez jednoglasnih odluka Vijeća koje nam je dalo šansu da uspijemo sve ovo realizirati.  Najveće stavke u 
rashodovnoj strani su izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture i to prometnica Krč koja se financira iz  
EU fondova sa 2,8 milijuna kuna, i općinskog fonda sa 2,2 milijuna kuna, zatim groblje u Svetom Petru – žitelji 
400.000,00 kuna, općinski fond 1,1 milijuna kuna, parkiralište u Svetom Filipu i Jakovu i to kupnja zemljišta 
750.000,00 kuna, uređenje 1. faze 900.000,00 kuna i to 600.000 kuna općinski fond i 300.000 Udruga 
Napredak, sekundarna vodovodna mreža i fekalna odvodnja  u Svetom Filipu i Jakovu u dužini od 6 km – 11 
milijuna kuna od čega Komunalac Biograd d.o.o. 7 milijuna kuna (EU fond), općinski fond 4 milijuna kuna, 
Reciklažno dvorište 5 milijuna kuna od čega EU fond 3 milijuna kuna, a općinski fond 2 milijuna kuna te 
sanacija privremenog reciklažnog dvorišta 500.000 kuna, plaža Morovička u Turnju fond Ministarstva turizma 
400.000,00kuna, a općinski fond 1 milijun kuna, kupnja objekta na Vr' sela (buduća galerija i TIC) 850.000,00 
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kuna, Kino dvorana u Svetom Filipu i Jakovu i to Udruga Super 8 500.00,00 kuna (EU fond), a općinski fond 
500.00,00 kuna. Manji projekti su uređenje groblja u Raštanima Donjim, nogostup i parking kraj male škole u 
Sikovu, projektna dokumentacija, otkup zemljišta i konzultantske usluge za Dom za starije i nemoćne u 
Raštanima Gornjim. U ovom periodu od 6 mjeseci smo isplatili i 1,3 milijuna kuna tvrtki Sarađen d.o.o. na ime 
izgubljenog sudskog spora u svezi asfaltiranja cesta u zaobalju, Turnju i Svetom Filipu i Jakovu.  
 
Uz sve ovo, vodimo računa i o socijalnim programima( ZAŽELI), kulturi, športu, predškolskom odgoju, školstvu, 
stipendijama, stambenom zbrinjavanju mladih i umirovljenicima.  
 
Općinski vijećnik Romano Raspović: Općinski vijećnik Općine Sukošan me zamolio da uredimo put koji 
koristimo i mi i Općina Sukošan pa bih zamolio načelnika da ako može to uredi (pokosi draču i sl.) 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Primio sam na znanje, pa ću u dogovoru sa našim Vlastitim pogonom 
vidjeti u kojem periodu se isto može realizirati. Slažem se s vama, jer malčer i kombinirku smo kupili baš radi 
čišćenja poljskih puteva, kako bi naši žitelji mogli doći do svojih polja. 
 
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Mislim da se ponekad kasni sa održavanjem infrastrukture i npr. zgrada, 
klupa i sl. što se protegne do polovine ljeta pa smatram da bi s tim trebali ranije krenuti. Također, moram 
istaknuti kako mi radimo u jako lošim uvjetima, a trebali bi posložiti neke stvari drugačije, pogotovo što se tiče 
korištenja općinskih prostorija. Smatram da svi imamo pravo korištenja tim prostorijama. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Slažem se sa vašim tvrdnjama, ali u ovom trenutku nam je najbitnije 
financijski riješiti obveze preuzete izvansudskom nagodbom u svezi vlasništva nad zgradom, a iza toga ćemo 
krenuti sa rekonstrukcijom krova i uređenjem kata za potrebe KUU Maslina i VK Croatia.  
 
Općinski vijećnik Marin Colić: Sada bi se svi trebali preispitati kako ćemo se razvijati sljedećih 6 mjeseci da bi 
izvršili preuzete obveze jer se trenutno nalazimo u investicijskom ciklusu, ne samo u ovoj godini već najmanje 
sljedeće tri godine. To možemo jedino angažmanom svih nas prisutnih, dubljom analizom postojećeg stanja i 
paketom mjera koje će omogućiti da sve ono što su od nas žitelji tražili možemo ostvariti u sljedeće 3 godine, a 
pritom ostati socijalno osjetljivi i voditi računa o predškolskom odgoju, školstvu, stambenom zbrinjavanju 
mladih i umirovljenicima. 
 
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Mislim da načelnik ne bi sam trebao preuzeti odgovornost već se ista treba 
raspodijeliti.  
 
Općinska vijećnica Renata Batur: Smatram da je ova sezona do sada bila najbolje pripremljena, zahvaljujući 
komunalnoj grupi pa ove godine nismo imali većih primjedbi u Turističkoj zajednici.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/4 PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao pročelnik Jure Jelenić navodeći se radi o cesti u Svetom 
Petru, odnosno o postojećoj prometnici koja je već u uporabi. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/5 POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE 
 OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE 
 A) IZVJEŠĆE  O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA NA PRORAČUNSKIM STAVKAMA ZA RAZDOBLJE 
 SIJEČANJ-LIPANJ 2019. GODINE 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je općinski načelnik Zoran Pelicarić navodeći da na 
prihodovnoj strani imamo pad prihoda kod poreza na kuće za odmor od 2%, a očekujem u sljedećih 6 mjeseci 
veći porast prihoda. Zatim porez na imovinu je u povećanju od 10%, imajući u vidu da je porez na promet 
nekretnina ove godine 3%, a prošle je bio 4%. Prihod od poreza na tvrtke je povećan na 47,6% ali ne zato što 
imamo više tvrtki već se radi o naplati ranijih dugovanja, a želja nam je, iako je ovaj porez ukinut, privući što 
više novih tvrtki, jer smo u dubljim analizama uvidjeli da smo u odnosu na susjedne općine i  Grad Biograd na 
Moru u daleko najlošijoj situaciji po broju tvrtki, a bez gospodarstva nema ni socijalnog mira. EU projekti – 
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veliki problem je povlačenje sredstava od agencija za plaćanja radi raznih tehničkih problema unutar resornih 
ministarstava, uplate kasne od 6 mjeseci pa do godine dana, a mi izvođače moramo platiti  u roku od 60 dana od 
dana ispostavljanja računa.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/6 PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
 OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da smo izradu započeli krajem 
prošle godine, sufinancirano od strane investitora 50%, a radi se o širenju građevinskog područja u Turnju i 
zaobalju.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/7  PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI 7. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE 
 SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da na istom vijeću na kojem 
donosimo izmjene i dopune Prostornog plana, donosimo u pravilu i odluku o izradi novih izmjena i dopuna 
budući već imamo najave novih potencijalnih investitora.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/8 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE 
UGOSTITELJSKO - TURISTIČKE (T1 –HOTEL) I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GRAĐEVINSKOG 
PODRUČJA NASELJA SVETI FILIP I JAKOV  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da se radi o planu usvojenom na 
sjednici Vijeća 2014. godine odnosno zoni hotela Donat. Pokrenuli su inicijativu za širenje hotela i izgradnju 
novih objekata te korekcije infrastrukture. Plan će biti 100% financiran od strane Ilirije d.o.o. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: U komunikaciji sa Ilirijom d.d. mi je objašnjeno da u prvoj fazi u jesen 
2020. godine počinju radovi na izgradnji 45 novih soba, zatvoreni bazen, konferencijska sala i podzemna 
garaža. U 2. fazi Sveti Filip i Jakov će dobiti cestu oko igrališta, sa izlazom prema magistrali, a od semafora ćemo 
imati novu traku i autobusnu stanicu.  
 
Predsjednik Općinskog vijeća Igor Pedisić: Gospodin Ražnjević je stvorio dobru suradnju sa Općinom. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/9  PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO 
 TURISTIČKE ZONE SVETI PETAR NA MORU (UPU 12) 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da se radi o planu usvojenom na 
sjednici Vijeća krajem prošle godine. Također se radi o inicijativi pokrenutoj od strane privatnog investitora 
koji bi uredio i obalni pojas. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/10 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA PROŠIRENJA 
 GROBLJA U SVETOM PETRU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da se radi o planu iz 2015. godine 
sa minimalnim površinama koje smo u međuvremenu proširili,a sada prilagođavamo za 35 novih grobnica i 
stvaramo mogućnost za gradnju novih. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/11 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE 
 ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SVETI FILIP I JAKOV  
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 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da imamo potencijalnog 
investitora za gradnju solarne elektrane pa ovim planom stvaramo preduvjete za gradnju.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/12 PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U ZONI ZANATSKIH I SERVISNIH 
 DJELATNOSTI SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je općinski načelnik Zoran Pelicarić navodeći kako se 
Poduzetnička zona nastavlja na biogradsku zonu i time imamo mogućnost za stvaranje infrastrukture. Ako nam 
država dodijeli zemljište, investitori koji su dali pismo namjere za izgradnju solarne elektrane bi dobili 16 
hektara za gradnju obnovljivih izvora energije čime smanjujemo našu investiciju u  infrastrukturu , a nama 
ostaje 4 hektara koji će zadovoljit potrebe naših malih i srednjih gospodarstvenika.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/13 PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (K.O. 
 SVETI FILIP I JAKOV) 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je općinski načelnik Zoran Pelicarić navodeći da je teren 
proizvod nove izmjere, nalazi se na Rabatinu i opremljen je kanalizacijom  i vodovodom.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/14 PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE U POSLOVNO – KOMERCIJALNO – SERVISNOJ ZONI 
TURANJ 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je općinski načelnik Zoran Pelicarić navodeći da smo tu zonu 
podijelili u tri zone T1, T2 i zanatsku zonu. Na osnovu zakona zona T1 i T2 na može biti predmetnom darovanja 
pa će za iste natječaj raditi Ministarstvo državne imovine, a zanatske i poduzetničke zone mogu biti predmet 
darovanja pa se nadamo ćemo uspjeti zanatsku zonu u Turnju uknjižiti na Općinu jer imamo potencijalnih 
investitora za izgradnju pumpne stanice. 
 
Općinska vijećnica Jovita Pirović: Mi se dugo borimo protiv Hrvatskih šuma d.o.o. jer oni nisu ni trebali biti 
uknjiženi, pa me zanima je li već napravljen elaborat? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Slažem se sa vama, no upravo je izrada elaborata uvjet da bi riješili 
problem Krša, a isti smo već izradili.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
AD/15 PRIJEDLOG ODLUKE O DAROVANJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je općinski načelnik Zoran Pelicarić navodeći da Zadarska 
Nadbiskupija ima određena sredstva za izgradnju nove crkve u Turnju. U ugovoru će stajat će i klauzula da 
ukoliko se ne izgradi crkva u 10 godina, zemljište se vraća Općini.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 12 glasova ZA. 
 
Općinska vijećnica Jovita Pirović napušta sjednicu Općinskog vijeća u 20.35 sati. 
 
AD/16  PRIJEDLOG ODLUKE O ISPLATI PRIGODNOG DARA (BOŽIĆNICE) UMIROVLJENICIMA  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Anamarija Matešić navodeći kako se radi o još jednoj 
mjeri ulaganju u socijalne slučajeve što je proizvod činjenice da je ministarstvo preuzelo financiranje jedne 
kuharice u školi, a nama omogućilo isplatu božićnice i pomoć najugroženijima. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Nažalost, imamo 200 ljudi koji primaju mirovine do 1.000 kuna, najviše 
ljudi koji su radili u Novoj zori i koji su se bavili samostalno poljoprivredom. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA. 
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AD/17 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA IZ RADA 
OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda kratko obrazloženje je dala Anamarija Matešić. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA. 
 
AD/18 PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U 
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV TE DJELATNIKA DJEČJEG VRTIĆA 
„CVIT“  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Anamarija Matešić navodeći kako su ostala tri 
koeficijenta koja nisu usklađena sa prijašnjim izmjenama odluka. 
  
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA. 
 
AD/19 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UČLANJIVANJU U LOKALNU AKCIJSKU 
 GRUPU U RIBARSTVU (LAGUR) „LOSTURA“ 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Anamarija Matešić navodeći kako vodi financije LAG 
LOSTURE i LAG LAURE pa je logično da bude predstavnik Općine. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA. 
 
AD/20 PRIJEDLOG ODLUKE O POVJERAVANJU POSLOVA UPRAVLJANJA RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM SVETI 
 FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako obveza postoji sukladno 
zakonu,a Reciklažno dvorište je u posljednjoj fazi izgradnje te se nakon toga povjerava na upravljanje davatelju 
usluga.  
 
Općinski vijećnik Marin Colić: Moramo se više angažirati oko razvrstavanja otpada jer vidim da se malo toga 
radi na promidžbi same problematike odvajanja otpada, počevši od vrtića, osnovne škole pa do najstarijih 
žitelja. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA. 
 
AD/21 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU 
 RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako u postojećoj odluci nije 
definirano što kada se nekretnina ne proda ni po drugom natječaju pa bi ovim ovlastili načelnika da proda po 
umanjenoj cijeni i to u trećem natječaju za 15%,a u četvrtom natječaju za još 15%. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA. 
 
AD/22 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da se ovom izmjenom 
omogućava subvencioniranje u vidu djelomičnog oslobođenja od komunalnog doprinosa investitorima koji 
grade po programu APN-a. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Treba izjednačiti sve koji se koriste programima APN-a (stambeno 
zbrinjavanje, izgradnja i rekonstrukcija postojećih objekata) pogotovo mlade investitore koji se vraćaju u 
Općinu. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 11 glasova ZA. 
 
S ovim je dnevni red završen. 
 
Završeno u 21:00 sati. 
Zapisničar:                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Katarina Ralić. mag.iur.                          Igor Pedisić 




