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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/19-01/05 
URBROJ: 2198/19-02-19-2 
Sv. Filip i Jakov, 29. studenog 2019. godine 

ZAPISNIK 
 

Sa izvanredne 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 29. studenog 2019. 
godine  u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Marin Colić, Anamarija Matešić, Renata Batur, Tomislav Demo, Josipa Skazlić, 
Zelina Kadija, Marijana Mrvičić, Romano Raspović, Željko Serdarović,  . 
 
NENAZOČNI VIJEĆNICI: Jovita Pirović , 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, Stjepan Mišulić - novinar 
 
Započeto: u 11:00 sati 
Zapisnik vodi: Katarina Ralić mag.iur. - Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu 
 
Nakon što je utvrđeno da je nazočno 9 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. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov 
a) Izmjene Programa javnih potreba u socijalnog skrbi za 2019. godinu  
b) Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2019. godinu 
c) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 
d) Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
e) Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
 Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2019. godini 
f) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 
g) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu. 
h) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2019. -2021. 

2. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine sveti Filip i Jakov 
3. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov 

za 2019. godinu 
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu  
5. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama putem povećanja 

temeljnog kapitala 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
7. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 
9. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

 
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, dnevni red  stavljen na glasovanje i isti je usvojen sa 8 
glasova ZA i 1 glas suzdržan (Tomislav Demo). 
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Pristupilo se raspravi po dnevnom redu. 
 
AD/1   1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 a) Izmjene Programa javnih potreba u socijalnog skrbi za 2019. godinu  
 b) Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2019. godinu 
 c) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 
 d) Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
 e) Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
 Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2019. godini 
 f) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 
 g) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu. 
 h) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2019. -
 2021.  
 Po ovoj točki dnevnoga reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović navodeći kako se radi o setu odluka 
koje sve zajedno čine jednu odluku budući se sve odnose na izmjene i dopune općinskog Proračuna. Jedna od 
bitnih stavki je isplata božićnica za umirovljenike jer njih nismo imali u Proračunu kao i manifestacija „Gušti 
mora“ (EU projekt – LAG Laura.) 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena sa 8 glasova ZA i 1 glas suzdržan (Tomislav Demo). 
 
AD/2 PRIJEDLOG ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnoga reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović navodeći kako se radi o odluci za 
dugoročno zaduženje kod HABOR-a radi kreditiranja izgradnje dječjeg vrtića „Cvitić“ u Turnju. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena sa 8 glasova ZA i 1 glas suzdržan (Tomislav Demo). 
 
AD/3 PRIJEDLOG ODLUKE O 2. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2019. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnoga reda kratko obrazloženje je dala Vlatka Budanović, a kako nije bilo primjedbi 
Predsjednik Općinskog vijeća je dao na glasovanje ovu točku dnevnog reda. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena sa 8 glasova ZA i 1 glas suzdržan (Tomislav Demo). 
 
AD/4 PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnoga reda kratko obrazloženje je dala Vlatka Budanović, a kako nije bilo primjedbi 
Predsjednik Općinskog vijeća je dao na glasovanje ovu točku dnevnog reda. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena sa 8 glasova ZA i 1 glas suzdržan (Tomislav Demo). 
 
Općinska vijećnica Renata Batur je pristupila sjednici Vijeća u 11.10 sati. 
 
AD/5 PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA NAD KOMUNALNIM VODNIM 
GRAĐEVINAMA PUTEM POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Marin Colić navodeći da smo sukladno odredbama 
Zakona o vodama iz 2013. godine bili obvezni unijeti sve vodne građevine u imovinu Komunalca Biograd na 
Moru d.o.o., međutim isto nismo napravili, ali moram naglasiti da su žitelji svojim doprinosom i prodajom 
nekretnina u mjestu Sveti Petar financirali gradnju vodovodne mreže za koju je napravljen elaborat, a radi o 
imovini vrijednoj 4.860.000,00 kuna kojom će se povećati temeljni kapital Društva. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena sa 9 glasova ZA i 1 glas suzdržan (Tomislav Demo). 
 
AD/6 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG 
DOBRA U OPĆOJ UPORABI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da se radi o izmjenama i 
dopunama Odluke koja je donesena u prošloj godini. Elaborati koji su izrađeni su predani na provedbu 
Katastru, međutim kako se nova izmjera radila ručno, potrebne su korekcije u pogledu nekih čestica. 
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Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena sa 9 glasova ZA i 1 glas suzdržan (Tomislav Demo). 
 
AD/7  PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći kako se u ovom prijedlogu odluke 
radi o parkiralištu u Sikovu koje se proglašava javnim dobrom sukladno odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu jer Katastar ne smatra parkiralište javnim dobrom prema Zakonu o cestama. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena sa 9 glasova ZA i 1 glas suzdržan (Tomislav Demo). 
 
AD/8  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći kako smo prošle godine donijeli 
Odluku o komunalnoj naknadi, a sada smo korigirali koeficijente i vrijednost boda komunalne naknade budući 
se takva odluka mora donijeti do kraja studenog tekuće godine. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena sa 9 glasova ZA i 1 glas suzdržan (Tomislav Demo). 
 
AD/9  PRIJEDLOG ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 
 Po ovoj točki dnevnoga reda kratko obrazloženje je dao Jure Jelenić, a kako nije bilo primjedbi 
Predsjednik Općinskog vijeća je dao na glasovanje ovu točku dnevnog reda. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena sa 9 glasova ZA i 1 glas suzdržan (Tomislav Demo). 
 
S ovim je dnevni red završen. 
 
Završeno u 11:15 sati. 
Zapisničar:                                                               
Katarina Ralić. mag.iur.                     
 
         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
           Igor Pedisić 




