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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/19-01/06 
URBROJ: 2198/19-02-19-2 
Sv. Filip i Jakov, 12. prosinca 2019. godine 

ZAPISNIK 
 

Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 12. prosinca 2019. 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,  Snježana Raspović, Matej Mikulić i Josipa Skazlić 
 
NENAZOČNI VIJEĆNICI: 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 – 
Voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo, Stjepan Mišulić - novinar 
 
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 14. sjednice Općinskog vijeća 
2. Verifikacija Zapisnika sa  izvanredne 15. sjednice Općinskog vijeća 
3. Vijećnička pitanja i odgovori 
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje 
financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2020. godini 
5. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2020. godini 
6. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu (Opći i Posebni dio, Posebni dio prema funkcijskoj 
klasifikaciji) i Projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu  
a) Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu  
b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu  
c) Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2020. godinu 
d) Program javnih potreba u športu u 2020. godini 
e)Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 
f) Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
g)Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu  
h) Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2020. godini 
i) Plan razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2018. godine do 2020. godine 
j) Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu 
k) Odluka o pokriću manjka iz prethodnih razdoblja 
7. Odluka o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke u 2020. godini 
8.  Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i Programa rada u pedagoškoj 2018./2019. godini 
9. Godišnji Plan i Program rada Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov za pedagošku 2019./2020. godinu 
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10. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone zanatskih i servisnih 
djelatnosti 
11. Prijedlog Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog građevinskog 
područja u Svetom Filipu i Jakovu (Dolac- Brnine) 
12. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i 
Jakov  
13. Prijedlog Odluke o korištenju poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov 
14. Prijedlog Odluke o općinskim porezima  Općine Sveti Filip i Jakov 
15. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 
16. Prijedlog Pravilnika o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja 
Općine Sveti Filip i Jakov 
17. Financijski izvještaji Komunalca d.o.o. za 2018. godinu 
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Sveti 
Filip i Jakov 
19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluku o zakupu javne površine 
20. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi  
21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Centra za pružanje usluga Općine Sveti Filip i Jakov 
22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje privremenog ravnatelja Centra za pružanje usluga 
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: 
 
     23.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
      
Dnevni red sa dopunskim točkama je stavljen na glasovanje i isti je usvojen sa 11 glasova ZA i 1 glas suzdržan 
(Tomislav Demo).  
 
Pristupilo se raspravi po dnevnom redu. 
 
AD/1   VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Prije svega, htio bih se ispričati gosp. Raspoviću jer nije riješena stvar 
tražena na pretprošloj sjednici, ali će se isto odraditi u što skorijem roku. Naime, radi se o radovima na 
uređenju poljskog puta koji koriste žitelji Općine Sukošan (Glavica) i naše Općine (Raštane Donje). 
 
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov sa 11 glasova „ZA“ i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo) je usvojilo 
zapisnik sa četrnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/2 VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA  IZVANREDNE 15. 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 11 glasova „ZA“ i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo) je usvojilo 
zapisnik sa petnaeste izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/3 VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI 
1. Općinski vijećnik Matej Mikulić: Imam pitanje vezano uz županijsku cestu koja ide od Svetog Filipa i Jakova 
prema Sikovu. Ista je puna rupa od prolaska teških kamiona pa me zanima može li se utjecati na Županijske 
uprave za ceste da se iste saniraju popunjavanjem ili sličnim radovima? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Dosta surađujemo sa ŽUC-om i pohvalio bi kvalitetnu suradnju. Svi naši 
projekti se realiziraju u omjeru 55% lokalna samouprava, a 45% ŽUC. Za 2020. godinu dogovoreno je da se na 
proljeće gradi nogostup u Raštanima Donjim od crkve do Glavice kroz centar mjesta u dužini od približno 1 
km,a na jesen gradnja nogostupa u Sikovu od skretanja za Lužine do Prtenjača isto u dužini od približno 1 km. 
Pokušat ćemo za 2021. godinu dogovoriti rekonstrukciju ceste od skretanja za Lužine do Prtenjača. Ostaje nam 
još dogovor za nogostup u Raštanima Gornjim od skretanja za Tičevo do skretanja za malu školu (Katuše) i 
rekonstrukcija ceste od Prtenjača do Svetog Filipa i Jakova.  
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2. Općinska vijećnica Snježana Raspović: Zašto su boćarskom klubu u Raštanima smanjena financijska 
sredstva?  
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Postoji mogućnost dodavanja sredstava kroz izvanredno financiranje što 
ćemo i napraviti jer je to naš jedini boćarski klub.  
 
AD/4 PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI STRANAKA U 2020. GODINI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o odluci kojom se 
raspoređuju financijska sredstva političkim strankama koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća. Za 2020. godinu 
je predviđena izmjena budući da stranka MODES koja je imala 2 muška člana i 2 ženska člana sada ima 3 ženska 
članka i 1 muškog člana, stoga im se povećavaju sredstva budući da se za svakog ženskog članka političke 
stranke isplaćuje 300 kuna više. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/5  PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA U 2020. 
GODINI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o odluci koja se 
donosi za sljedeću turističku sezonu, a odnosi se na zabranu građevinskih radova tijekom turističke sezone uz 
određene iznimke. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/6 PRORAČUN OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2020. GODINU (OPĆI I POSEBNI DIO, POSEBNI DIO 
PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI) I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU  
a) Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu  
b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu  
c) Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2020. godinu 
d) Program javnih potreba u športu u 2020. godini 
e)Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 
f) Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
g)Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. 
godinu  
h) Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2020. godini 
i) Plan razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2018. godine do 2020. godine 
j) Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu 
k) Odluka o pokriću manjka iz prethodnih razdoblja  
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao općinski načelnik Zoran Pelicarić navodeći kako je za 
2020. godinu planiran Proračun u iznosu od 92.092.061,00 kuna, od čega je za Općinu kao ustanovu planirano 
77.144.101,16 kuna, DV Cvit 3.017.000,00 kuna, Vlastiti pogon 9.675.500,00 kuna te Centar za pružanje usluga 
u zajednici 256.000,00 kuna. U odnosu na ovu zadnju stavku, bitno je za istaknuti kako prvi puta imamo 
mogućnost financiranja centra za pomoć najstarijim stanovnicima.  
 
Prihodi od poslovanja čine najveći dio od 65.176.421,00 kuna, prihodi od imovine iznose 18. 589.671,55 kuna, a 
primici od zaduživanja 8.326.508,06 kuna.  
 
Ovakav Proračun nije ostvariv i realno je da će biti oko 35 milijuna kuna. Ali ovakav moramo prikazati radi 
razine projekata na koje apliciramo, pogotovo EU projekata za koje moramo prikazati cijeli iznos iako će realno 
većina većih  projekata biti u dvije ili tri proračunske godine. Stoga je ovakav iznos prikazan iz tehničkih 
razloga. 
 
Prihode od poslovanja čine komunalna naknada (7%), doprinos (8%), porez na kuće za odmor (4%), boravišna 
pristojba (1%), pomoći EU (30%), ostali prihodi (33%), pomoći Županije i RH (1%) itd.  
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Kod rashodovne strane imamo upravu i administraciju (plaće oko 2 milijuna kuna, Reciklažno dvorište, Marex 
faktoring, revolving, katastarska izmjera k.o. Turanj, sve skupa oko 17%), komunalnu infrastrukturu (groblja, 
javna rasvjeta, nerazvrstane ceste (posebice prema osnovnoj školi i prema Turnju), nogostup Raštane Donje i 
Sikovo od čega 45% financira ŽUC a 55% Općina, razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje 5%, zaštita okoliša i 
energetska učinkovitost, nabavu kanti, sanaciju deponija, modernizaciju javne rasvjete, nabavkom novih kanti 
za odvajanje otpada, upravljanje imovinom (DV Cvitić, Centar za pružanje usluga u zajednici, izvansudska 
nagodba sa BUROM d.o.o., vrtić u Raštanima Gornjim), osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje 
(kredit za dvoranu, produženi boravak i prehrana), sport i rekreacija (klubovi, biciklistička staza Sveti Petar – 
Turanj, sportska igrališta), promocija kulture (udruge, Kino dvorana, obnova kule Fortica), poticaj razvoja 
turizma, organizacija i provođenje zaštite i spašavanja (uglavnom se odnosi na DVD), socijalna skrb (financijske 
pomoći, pomoći za nabavku drva i hrane, novorođena djeca, božićnice umirovljenicima, projekt ZAŽELI koji 
završava u 6. mjesecu ali je planiran nastavak rada preko Centra), zdravstvo (deratizacija i dezinfekcija), razvoj 
i sigurnost u prometu (sufinanciranje prijevoza Zadar – Viterinci – Biograd), rotor Sveti Mihovil, projektna 
dokumentacija za autobusno stajalište i pothodnik u Svetom Filipu i Jakovu, program javnih potreba (radio 
BNM, poduzetnički inkubator), prostorno planiranje i uređenje (projekta dokumentacija, poticajna 
stanogradnja na Rabatinu uz spajanje na sustav odvodnje, vodovoda i struje), obnova zemljišne knjige za k.o. 
Turanj. 
 
Što se tiče Vlastitog pogona, za redovne aktivnosti potrebno je 4 milijuna kuna, održavanje javnih površina i 
strojeva 1.789.000,00 kuna, održavanje javne rasvjete i cesta 1.500.000,00 kuna , održavanje deponija, 
izgradnja nadstrešnice i dr.  
 
Dug Općine iznosi na dan 30. rujna 2019. godine 10.500.000,00 kuna, što je najveći dug do sada ali se radi o 
velikom investicijskom ciklusu. 
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Da li se radi o dospjelim a neplaćenim potraživanjima u pogledu 
dugovanja? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Da, to je točno. 
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Koliko imamo zaduženja koja  smo preuzeli ali nisu dospjela? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  O tome sam govorio kroz Proračun. Primorani smo dizati kredite kod 
HABOR-a iz razloga što izvođači traže da im se plati sukladno preuzetoj obvezi, a agencije za plaćanje u EU 
fondovima kasne sa isplatama realnih situacija,  tako da većina zaduženja (kreditnih) će u velikom postotku biti 
zatvorena EU sredstvima. Nadamo se da ćemo sa ovakvim investicijama koje se većinom odnose na 
infrastrukturu privući gospodarstvenike i na taj način pojačati Proračun  da bi mogli sufinancirati najpotrebitije 
od novorođenih preko vrtićke dobi, osnovnoškolske dobi , srednjoškolstva, studenti, mladi i umirovljenici. 
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Nisam dobio odgovor na pitanje. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Isto ćete dobiti u pisanom obliku. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/7  ODLUKA O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU KOD POSLOVNE BANKE U 2020. GODINI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović navodeći da se ovom odlukom daje 
suglasnost načelniku  za dizanje kredita na rok od godine dana do 2 milijuna kuna.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/8 GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA RADA U PEDAGOŠKOJ 2018./2019. 
GODINI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Anamarija Matešić navodeći da je prošla pedagoška 
godina završena sa 113 djece, 7 odgojnih skupina, 19 djelatnika, a u 2020. godini će se broj djelatnika povećati 
na 21. 
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Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/9  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“ SVETI FILIP I JAKOV ZA PEDAGOŠKU 
2019./2020. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Anamarija Matešić te kako nije bilo primjedbi ista je 
stavljena na glasovanje. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/10 PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE 
ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da je odluka o izradi donesena u 9. 
mjesecu, nakon čega je u tri mjeseca prikupljena dokumentacija,a kako se radi o području izvan ZOP-a, nije 
potrebna suglasnost. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/11 PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA U SVETOM FILIPU I JAKOVU (DOLAC- BRNINE) 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da je originalni plan usvojen 2009. 
godine, a 1. izmjene su bile 2015. godine. Radi se o  imovinskopravnim odnosima sa fizičkim osobama radi 
nastanka puta. Ove izmjene su financirane od strane investitora.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/12 PRIJEDLOG 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 da se radi o pročišćenom tekstu 
odluke koje do sada imala dosta izmjena i dopuna. Ujedno odlukom je predviđeno usklađenje iste sa Zakonom o 
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora budući da ćemo u sljedećem prijedlogu odluke imati prijedlog odluke 
o privremenom korištenju poslovnog prostora u vlasništvu Općine, koja je izuzetak od odredbi o zakupu.  
 
 Općinski vijećnik Matej Mikulić: Možete li ponovno objasniti odluku budući  da se radi o bitnim odlukama? 
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Je li ovom odlukom omogućeno mladima da ostanu u  našoj Općini, u vidu 
određenih olakšica? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ova odluka se temeljno ne odnosi na to, budući je ista isključivo procesne 
naravi jer se odnosi na upravljanje svim nekretninama u vlasništvu Općine. Mi inače imamo čitavu lepezu 
odluka vezanih za materijalnu i nematerijalnu, direktnu i indirektnu pomoć svim skupinama,pa tako i mladima, 
ali smo svjesni da nikada dosta pomoći i da uvijek moramo na tome raditi.  
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Ja sam postavio konkretno pitanje, a to je li mi prepoznajemo mlade kao 
ciljanu skupinu, odnosno je li ih potičemo na ostanak u Općini, u vidu omogućavanja olakšica kao što je 
komunalni doprinos, kupnja zemljišta i sl. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ovo je pitanje izvan ove točke i mogu samo dati nastavak na odgovor koji 
sam prije dao. Olakšice za komunalni doprinos postoje za domaće žitelje, a što se tiče kupnje zemljišta, evo 
konkretno, zemljište koje nam je darovala Republika Hrvatska smo ponovno ustupili istoj radi izgradnje 
stanova po Programu društveno poticajne stanogradnje. Ujedno smo se obvezali ishoditi priključke na vodovod, 
kanalizaciju i struju te projektnu dokumentaciju za izgradnju stanova, sve na trošak Općine, a sve to radi 
smanjenja kupoprodajne cijene stanova najpotrebitijima, a oni mladi ljudi koji su imali bolje mogućnosti su 
kupili terene u sklopu projekta Rabatin da bi mogli realizirati ovu infrastrukturu, a naglašavam da će se 
zahvaljujući ovom projektu Osnovna škola u Svetom Filipu i Jakov, koja broji 250 učenika, priključiti na 
odvodnju  i da će u budućnosti djeca iz Svetog Filipa i Jakova i Turnja doći nogostupom do škole, što do sada 
nije bilo moguće. Ovo je samo jedan mali projekt koji bi trebao biti put za budućnost kako rješavati probleme 
najpotrebitijih, uz danas zahtjevnu infrastrukturu koja se mora osigurati a to je struja, vodovod, kanalizacija, 
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oborinska odvodnja, optički kabel, javna rasvjeta, nogostupi i ceste. Bez obzira na sve projekte koje radimo htio 
bih reći da zahvaljujem svim vijećnicima i žiteljima koji podržavaju ove projekte na bilo koji način, ali smo 
svjesni da je osnova svega gospodarstvo i radna mjesta za naše mlade ljude, a onda je sve lakše ostvariti. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/13 PRIJEDLOG ODLUKE O KORIŠTENJU POSLOVNIH PROSTORIJA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI FILIP 
I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako bi se ovom odlukom vršila 
naplata korištenja poslovnih prostorija u vlasništvu Općine te bi se na taj način sufinancirali najviše režijski 
troškovi održavanja istih.  
 
Općinski vijećnik Matej Mikulić: Trebalo bi dodati sve poslovne prostorije u vlasništvu Općine. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo) 
 
AD/14 PRIJEDLOG ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA  OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da se radi o usklađenju sa 
Zakonom o lokalnim porezima i naputkom Ministarstva financija. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/15 PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da se ovom odlukom definiraju 
jedinične cijene po zonama, definira se i preciznije obročno plaćanje. Kod legalizacije ostaje ista cijena jer je taj 
proces pri kraju. Kod oslobađanja se definira oslobađanje za domicilno stanovništvo na 80%.  
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Kako to utječe na Proračun? 
 
Pročelnik Jure Jelenić: Proračun se diže za 40% budući se sve više gradi na području Općine.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/16  PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PROCEDURI NAPLATE PRIHODA, OBRAČUNA I NAPLATE DOSPJELIH 
NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći kako se u zadnjih godinu dana radi 
na naplati prihoda u povećanom opsegu. Pravilnikom se definira procedura naplate radi olakšanja rada, 
definira se postupak opomena, ovrha i sl. 
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Kakvo je stanje sada sa nenaplaćenim potraživanjima  u odnosu na 
proteklu godinu? Zanima me projekcija po godinama. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Pohvaljujem rad svih službenika jer smo u zadnjih godinu dana naplatili 6 
milijuna kuna potraživanja koje se odnose na  zadnjih 10 godina. Veliki je trud uložen, najmanje 6 mjeseci smo 
radili subotama. Do sada je bila procedura opomena i ovrha i tu bi se stalo. Mi smo se odlučili nastaviti i 
prosljeđivanjem ovrha na Finu odnosno na promjenu sredstva ovrhe kako bi ovršili pokretnine i nekretnine što 
je veliki posao. Htio bih naglasiti i da imamo dosta obročnih plaćanja tako da za sljedeću godinu imamo 
osiguranih milijun kuna. Na taj su način, po prvi puta, ozbiljnije smanjena potraživanja. 
 
Općinski vijećnik Matej Mikulić: Zanima me ovaj dio oko spornih potraživanja konkretnije službenika koji 
odlučuju o spornim potraživanjima zbog socijalno ekonomskih razloga. Isti su stavljeni u nelagodan položaj jer 
moraju diskrecijskom ocjenom odlučiti u konkretnoj situaciji. U dokumentaciji EU postoje alati upravo za 
ovakve poslove. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Igor Pedisić: To su takve situacije u kojima moramo biti objektivni. Moramo 
koristiti sve alate koji su nam dostupni. 
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Pročelnik Jure Jelenić: Iz tog razloga je i navedeno Povjerenstvo. Da bi došlo do otpisa potrebna je 
procedura,a otpis je krajnji cilj.  
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Ima li potrebe za angažiranjem odvjetnika za postupak provođenja ovrhe 
kad imamo pravnu službu u Općini? 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Igor Pedisić: U proceduri je novi ovršni zakon, pa ćemo vidjeti ukoliko bude 
potrebno. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/17 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI KOMUNALCA D.O.O. ZA 2018. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao direktor Marin Colić navodeći kako su podaci javno 
objavljeni na Fini, a radi se o završnom izvješću revizora. Najbitnija stvar je konsolidiranje financijskog stanja i 
temeljnog kapitala. Podigli smo vrijednost društva za 56 milijuna kuna kroz povećanje temeljnog kapitala. Uveli 
smo u temeljni kapital imovinu u Svetom Petru, Pašmanu i Vrani. Zatim imamo postupak aglomeracije, imamo 
14 građevinskih dozvola i lokacijske dozvole za otoke i za uređaje. Očekujemo pokretanje javne nabave u 2020. 
godini za aglomeraciju na kopnu, a u 2021. godini i na otocima.  
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Koliko stoji iznos nenaplaćenih potraživanja od strane korisnika? Mislim 
na stanje duga. 
 
Općinski vijećnik Marin Colić: U 2018. godini iznosi 9 milijuna kuna. 
 
Općinski vijećnik Tomislav Demo: Bi li to mogao dobiti u pisanom obliku? 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Igor Pedisić: Možete. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/18 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I 
NAMJEŠTENIKA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći da je Pravilnik donesen 2017. 
godine a isti se mijenja na način da se ocjenjuju službenici i namještenici zaposleni i na određeno vrijeme, a što 
je bitno za određivanje stimulativnog odnosno destimulativnog dijela plaće. 
  
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/19 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKU O ZAKUPU JAVNE POVRŠINE 
 Po ovoj točki dnevnog reda kratko obrazloženje je dala Katarina Ralić pa kako na isto nije bilo primjedbi 
prijedlog je stavljen na glasovanje. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/20 PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći kako se radi o nerazvrstanim 
cestama na području k.o. Turanj u naselju Turanj i Sveti Petar, a kojim se sređuju imovinskopravni odnosi.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/21 PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA 
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o potvrdi odluke 
Upravnog vijeća Centra budući da je Općina osnivač. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
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AD/22 PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IMENOVANJE PRIVREMENOG RAVNATELJA 
CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći da se radi o potvrđivanju 
odluke Upravnog vijeća Centra budući da nije proveden javni  natječaj za izbor ravnatelja, pa je potrebno 
imenovati privremenog radi mogućnosti poslovanja. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
AD/23 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 kako je prilikom provođenja 
elaborata nerazvrstanih cesta, DGU pozvala zaključkom da se donesu izmjene Odluke budući je prilikom 
identifikacije stare i nove izmjere došlo do određenih pogrešaka. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je usvojena za 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Tomislav Demo). 
 
S ovim je dnevni red završen. 
 
Završeno u 19.50 sati. 
Zapisničar:                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Katarina Ralić. mag.iur.                          Igor Pedisić 




