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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/19-01/03 
URBROJ: 2198/19-02-19-2 
Sv. Filip i Jakov, 17.lipnja 2019. godine 

 
ZAPISNIK 

 
Sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 17.lipnja 2019. godine  u 
prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Marin Colić, Anamarija Matešić, Renata Batur, Zelina Kadija, Marijana 
Mrvičić, Romano Raspović, Željko Serdarović,  Dalibor Katuša, i Matej Mikulić 
 
NENAZOČNI VIJEĆNICI: Tomislav Demo, Jovita Pirović i  Josipa Skazlić 
 
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 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 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 12. sjednice Općinskog vijeća 
2. Vijećnička pitanja i odgovori 
3. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sveti Filip i Jakov 
4. Prijedlog Odluke o regulaciji prometa tijekom turističke sezone 
5. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
7. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 
8. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine 

 a) Izvješće o izvršenim preraspodjelama na proračunskim stavkama za razdoblje siječanj – prosinac 
 2018. godine 
 b)Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. 
 godinu 
 c) Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
 d) ) Izvješće o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2018.  godinu 
        9.   Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke 
        10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. 
 godinu 
       11. Prijedlog Operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2019.  
       12. Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
 od interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu 
      13. Prijedlog Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje 
 protupožarnih putova 
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      14. Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana 
 opasnost od nastajanja i širenja požara i plan rada izviđačko –preventivnih ophodnji 
      15. Prijedlog Odluke o 6. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov 
      16. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog građevinskog      
 područja u Svetom Filipu i Jakovu (Rabatin) 
     17. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Općine 
 Sveti Filip i Jakov 
    18.  Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i odvodnje 
    19.  Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja Općine Sveti Filip i Jakov 
    20. 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: 
 
     21.  Prijedlog Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u Osnovnoj Školi Sveti Filip i Jakov 
     22.  Zaključak 
 
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 12. 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 dvanaeste 
sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. 
 
AD/2 VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI 
Pitanje 1: 
Općinski vijećnik Romano Raspović: Već mjesec dana se ne kosi trava u Donjim Raštanima, na nekim 
mjestima se ne vidi auto kada dolazi, a mogu se dogoditi i nezgode. 
 
Predsjednik Vijeća Igor Pedisić: Biti će proslijeđeno nadležnim službama. 
 
Pitanje 2: 
Općinski vijećnik Matej Mikulić: Postavljam isto pitanje kao  i vijećnik Raspović ali za Gornje Raštane. 
 
Pitanje 3: 
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Moje pitanje je vezano za sportski centar u Podvršju. Napravili smo 
sanitarni čvor, ali nismo riješili pitanje vode i trebali bi naći rješenje. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Suglasan sam prije svega da se malčiraju ceste i nogostupi te da se pokosi 
trava. Uzeli smo dva nova trimera pa radimo u dvije smjene da nadoknadimo propušteno. Znam sa izbija trava 
jer kvaliteta asfalta nije na razini, ali ne možemo napraviti dupli asfalt jer je preskupo. Što se tiče sportskog 
centra u Podvršju, moramo završiti tribine  kako je rečeno pa onda idemo uvesti vodovod. 
 
Pitanje 4: 
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Jesu li ovim izmjenama i dopunama Prostornog plana obuhvaćeni svi 
zahtjevu građana za proširenje. 
 
Pročelnik Jure Jelenić: Svi zahtjevi za proširenje građevinskog područja su usvojeni, cijela procedura je 
provedena, ali nismo još ishodili suglasnost Ministarstva za Plan koju očekujemo do sljedeće sjednice vijeća. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Jutros sam bio u Zagrebu na Ministarstvu i rekli su da ćemo za 15 dana 
dobiti suglasnost. 
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Pitanje 5: 
Općinski vijećnik Matej Mikulić: Pitanje se odnos na TZ Ravnih Kotara. Vidim da nismo članovi te zajednice 
pa me zanima jesmo li povezani s njima? Hoćemo li na taj način brendirati naše zaobalje kako bi se razvili u 
turizmu? 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić:  Trebali smo se spojiti sa gradom Biogradom na Moru i gradom 
Benkovcem na projektu Biogradske rivijere ali jednostavno nije bilo dinamike. Grad Benkovac je bio puno 
aktivniji od nas na tom području. Nadam se da ćemo u budućnosti ići u tom smjeru. Ostali smo u pat poziciji i 
moramo biti u dogovoru sa Gradom Biogradom. 
 
Nakon svih postavljenih vijećničkih pitanja, vijećnik Dalibor Katuša je obavijestio sve prisutne kako daje svoj 
mandat na raspolaganje te da neće prisustvovati sljedećim sjednicama Općinskog vijeća. 
 
AD/3 PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I 
 JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o odluci kojom bi 
se odredile uslužne komunalne djelatnosti i komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne 
infrastrukture te tko obavlja navedene djelatnosti, način odabira izvršitelja i druge važne odredbe. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/4 PRIJEDLOG ODLUKE O REGULACIJI PROMETA TIJEKOM TURISTIČKE SEZONE 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o odluci koja se 
donosi svake godine prije početka turističke sezone i kojom se regulira promet u Svetom Filipu i Jakovu te 
Turnju. Jedina novina bi bila oko regulacije prometa dostavnih vozila. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/5 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 nerazvrstanoj cesti 
u naselju Sikovo. Naime, imamo županijsku prometnicu no nemamo pristupnih putova do parcela. Na prijedlog 
stanovnika smo napravili elaborat za evidentiranje ceste kako bi omogućili ishođenje građevinskih dozvola. 
 
Općinski vijećnik Dalibor Katuša: Hoće li biti problema sa fizičkim osobama, vlasnicima okolnih parcela? 
 
Pročelnik Jure Jelenić: Nekretnina se već koristi kao nerazvrstana cesta. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/6 PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći kako se radi o nekretnini koja je 
proglašena nerazvrstanom cestom, no istom je obuhvaćen i dio privatnog dvorišta. Kad je vlasnik to uvidio, 
predložio je da ukinemo status javnog dobra kako bi parcelirao svoj dio pa ćemo ponovno ostatak proglasiti 
javnim dobrom. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/7  PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o odluci kojom se 
propisuje komunalni red na području cijele Općine kao i mjere koje se poduzimaju za njegovo provođenje. 
Posebno se odnosi na uređenje naselja, javnih površina i slično. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/8 GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. GODINE DO 
 31.12.2018. GODINE 
 A) IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA NA PRORAČUNSKIM STAVKAMA ZA RAZDOBLJE 
 SIJEČANJ – PROSINAC 2018. GODINE 
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 B)IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE U PRORAČUNU OPĆINE SVETI 
 FILIP I JAKOV ZA 2018. GODINU 
 C) IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
 INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU 
 D) ) IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. 
 GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović navodeći kako su ostvareni prihodi u 
prošloj godini 15 milijuna kuna u odnosu na godinu prije, a ostvareni rashodi su odraz turbulentne godine koja 
je imala tri rebalansa. Ukupan rezultat je negativan, a razlozi su izdaci koji se odnose na vraćanje kredita.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/9  PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU KOD POSLOVNE BANKE 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović navodeći kako se radi o odluci kojom 
se daje suglasnost općinskom načelniku za podizanje kredita kod poslovne banke u iznosu od 2 milijuna kuna. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/10  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI 
 FILIP I JAKOV ZA 2019. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Vlatka Budanović navodeći kako se radi mijenjaju 
odredbe članka 16. Odluke kako bi se ostvarila prethodna točka dnevnog reda. 
  
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/11 PRIJEDLOG OPERATIVNOG PLANA EVAKUACIJE I ZBRINJAVANJA TURISTA ZA SEZONU 2019. 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o odluci koja se 
donosi svake godine prije početka turističke sezone i  kojom se donosi plan evakuacije i zbrinjavanja turista u 
slučaju većih nesreća i katastrofa.  
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/12 PRIJEDLOG PLANA OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH 
 MJERA ZAŠTITE OD  POŽARA OD INTERESA ZA OPĆINU SVETI FILIP I JAKOV ZA 2019. GODINU 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći se radi o odluci koja se donosi 
prije požarne sezone a sukladno Programu aktivnosti koje donosi Vlada Republike Hrvatske. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Najveći strah je kod Reciklažnog dvorišta, ali više nemamo toliko otpada 
po našim mjestima kao prije. Sad imamo problem samo kod Reciklažnog dvorišta zbog nagomilanog otpada koji 
se tamo nalazi. Moramo pronaći model kako da riješimo taj problem.  
 
Općinski vijećnik Matej Mikulić: Bez rigorozne primjene Odluke o komunalnom redu nećemo stići sve riješiti.  
Druga stvar su i plakati odnosno edukacija. Ljudima treba objasniti i educirati ih o odvajanju otpada. Treba 
primijeniti rigorozne mjere jer je ključ u provedbi. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
AD/13 PRIJEDLOG PLANA KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA ŽURNU IZRADU 
 PROSJEKA I PROBIJANJE PROTUPOŽARNIH PUTOVA 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se odluka mijenja u 
pogledu korištenja mehanizacije odnosno po nalogu inspektorata ne možemo više koristiti usluge fizičkih 
osoba već isključivo mehanizaciju u vlasništvu Općine. 
 
Općinski vijećnik Marin Colić: Trebali bi medijski popratiti da se javnost više informira osobito u slučaju 
požara i nepogoda, kako bi znali koga zvati u tim situacijama. 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Želio bih naglasiti da je nedavno je izbio požar u Raštanima Donjim 
između crkve i groblja. U roku od 20 minuta svi pripadnici DVD-a Sveti Filip i Jakov i DVD-a Polače su bili na 
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terenu, kao i svi vijećnici Raštana Donjh, Anamarija Matešić, Dalibor Katuša i Romano Raspović i donačelnica 
Josipa Mrkić. Požar je zbog kvalitetne i brze intervencije lokaliziran i spriječeno je njegovo širenje. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 10 glasova ZA. 
 
Vijećnik Dalibor Katuša napušta sjednicu u 19.45 sati. 
 
AD/14 PRIJEDLOG PLANA MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA 
 KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA I PLAN RADA 
 IZVIĐAČKO –PREVENTIVNIH OPHODNJI  
Po ovoj odluci obrazloženje je dala Katarina Ralić navodeći kako se radi o odluci kojom se određuje plan 
čuvanja i preventivne ophodnje radi sprječavanja nastajanja i širenja požara. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 9 glasova ZA. 
 
AD/15 PRIJEDLOG ODLUKE O 6. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE 
 SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći kako je provedena procedura ali 
još nemamo suglasnost Ministarstva pa ćemo to ostaviti za sljedeću sjednicu. 
 
AD/16 PRIJEDLOG ODLUKE O 2. IZMJENAMA I DOPUNAMA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
 NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIPU I JAKOVU (RABATIN) 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći kako se radi o izmjenama i 
dopunama kojima se prenamienjuje zemljište, između ostalog na način da se na istočnom dijelu formira put 
prema školi i  parcelira se dio zelene površine. 
  
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 9 glasova ZA. 
 
AD/17 PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA PRUŽANJE U
 SLUGA U ZAJEDNICI OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV  
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Anamarija Matešić navodeći kako se predlaže imenovanje 
Katarine Colić koja je zaposlena kao prvostupnica sestrinstva u bolnici, Darko Mikas budući isti sudjeluje u 
projektu te Ida Galešić koja je bila ravnateljica Doma u Biljanima. 
  
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 9 glasova ZA. 
 
AD/18 PRIJEDLOG ODLUKE O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE 
 VODOOPSKRBE I ODVODNJE  
Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Marin Colić, direktor Komunalca d.o.o. Biograd na Moru, 
navodeći da projekt „Aglomeracija Biograd – Pašman – Tkon“ obuhvaća lokalne komponente što je moguće 
samo uz naknadu za razvoj. Iz dosadašnjih iskustava u drugim aglomeracijama došlo je do penalizacije 5-10 %, 
a mi ćemo napraviti sve da do toga ne dođe. Financije bi trebao osigurati HABOR i moramo nastaviti sa 
naknadom za razvoj kako bi osigurali daljnja sredstva za nastavak dinamike rada. Zakonodavac je strogo 
propisao da pored fiksnog i varijabilnog dijela moramo imati i naknadu za razvoj jer se ona ne može ubaciti u 
cijenu vodne usluge odnosno fiksni i varijabilni dio. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole za koju se 
nadamo da ćemo ishodovati do kraja ove godine. 
 
Općinski vijećnik Matej Mikulić:  Jel to znači da će potrošač dobiti veći račun za vodu? 
 
Općinski vijećnik Marin Colić – direktor Komunalca d.o.o.: Priobalje je već imalo tu naknadu, a sad uvodimo 
i zaobalje te na otok. S tom naknadom se financira 10% projekta. 
  
Predsjednik Općinsko vijeća Igor Pedisić:  To je bio uvjet za sufinanciranje i formiranje aglomeracije od 
strane EU fondova. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Naš dio aglomeracije za Općinu Sveti Filip i Jakov je oko 170 milijuna 
kuna.   
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Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 9 glasova ZA. 
 
AD/19 PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Anamarija Matešić navodeći kako ove godine imamo 
najviše prijedloga za općinska priznanja i nagrade te ih ukratko obrazlaže. 
 
Općinski vijećnik Marin Colić: Sve te ljude osobno poznajem i mislim da je obuhvaćena širina te da su oni 
zaslužili da budu nagrađeni za svoj rad i trud. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Moramo ukazati na izvrsnost tih ljudi i nadamo se da ćemo ih imati još u 
budućnosti. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 9 glasova ZA. 
 
AD/20 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 dala Katarina Ralić navodeći kako je proveden postupak javne 
nabave te je tvrtka LANTANA d.o.o. dala najpovoljniju ponudu za održavanje groblja na području Općine Sveti 
Filip i Jakov, a imajući u vidu donesenu Odluku o komunalnim djelatnostima. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 9 glasova ZA. 
 
AD/21 PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA U OSNOVNOJ 
 ŠKOLI SVETI FILIP I JAKOV 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dala Anamarija Matešić navodeći kako Općina već 
sufinancira produženi boravak u Osnovnoj školi, a ovime se samo produžuje Ugovor. Ujedno nam se smanjuju 
troškovi budući da resorno Ministarstvo financira jednu kuharicu. Imamo velik interes i svi su jako zadovoljni. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 9 glasova ZA. 
 
AD/22 ZAKLJUČAK 
 Po ovoj točki dnevnog reda obrazloženje je dao Jure Jelenić navodeći kako bi Općinsko vijeće ovlastilo 
načelnika da poduzme sve radnje kako bi uredio cestu prema školi. Imali smo dosta imovinskopravnih 
problema, a sad je sve riješeno nagodbama. Radi se o asfaltiranju ceste od Jadranske magistrale do Osnovne 
škole. 
 
Općinski načelnik Zoran Pelicarić: Ovaj koridor je 2009. godine proglašen od strateškog interesa, a radi se na 
tome da to bude i neka vrsta zaobilaznice za Sveti Filip i Jakov preko Sikova, a isto tako preko tog koridora 
želimo i Turanj povezati sa školom. Ovaj put je budućnost za oba mjesta. Imali bi cesti koja bi trebala zaživjeti u 
skoroj budućnosti. 
 
Općinski vijećnik Marin Colić: To je strateška prometnica jer predstavlja put prema Sikovu i gornjem dijelu 
Svetog Filipa i Jakova, čime bi se smanjio priljev ljudi. To povlači za sobom i druga ulaganja kao proširenje 
građevinske zone Turnja i Svetog Filipa i Jakova te rasterećenje mjesta. 
 
Odluka je stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena sa 9 glasova ZA. 
 
S ovim je dnevni red završen. 
 
Završeno u 20:30 sati. 
 
Zapisničar:                                                           
Katarina Ralić. mag.iur. 
         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                   Igor Pedisić 
 

 




