SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,
Trg Marnjive 23, dana 27.05.2015. godine s početkom u 17.00 sati.
Prisutni Općinski vijećnici:
1. Mirna Longin Trešin
2. Miroslav Longin
3. Silvia Vitlov
4. Neven Vitlov
5. Pero Kolega
6. Zdenko Vidov
7. Berislav Kolega
8. Tomislav Vidov
9.. Milan Pažek
10. Zvonko Mišlov dolazi u 18,04 sati
Odsutni Općinski vijećnici:
1. Tina Perin Crnošija
Ostali prisutni:
Načelnik Duško Vidov, Pročelnica Nives Perin
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 9. vijećnika ( od ukupno 11 )
Postoji kvorum te se mogu donositi pravovaljane Odluke
Predsjednik Općinskog vijeća Milan Pažek predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali,
održane dana 31. 03. 2015.. godine
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2014. godinu;
3. Godišnji izvještaj o radu i izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika:za
2014.godinu:
- Dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali
- Narodne Knjižnice Kali,
4. Godišnji izvještaj o radu i izvršenju financijskog plana HRIPE d.o.o Kali
5. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Općini
Kali,(prema primjedbi MUP-a)
6. Davanje Suglasnosti na cjenik naplate parkiranja za 2015. godinu
7. Donošenje odluke o priznavanju troškova ulaganja u poslovni prostor zakupnika PZ Masline
Kali.
8. Imenovanje Odbora za priznanja Općine Kali,
9. Informacija Općinskog načelnika:
- o organizaciji takmičenja u ribolovu,
- eko akciji čišćenja podmorja u općini Kali,
10. VIJEĆNIČKA PITANJA

Predsjednik Milan Pažek daje prijedlog dnevnog reda na glasanje:
S 9 glasova " za " i nijednim glasom protiv prihvaćen je prijedlog dnevnog reda 21. sjednice
Općinskog vijeća.

TOČKA 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali,
održane dana 31. 03. 2015.. godine
S 9 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " Veritificiran je zapisnik s 20. sjednice Općinskog
vijeća održane dana 31.03.2015. godine

TOČKA 2: Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2014.
godinu;
S 9 glasova " ZA " i niti jednim "PROTIV " i niti jednim glasom " SUZDRŽANIM "
prihvaćen je Godišnji izvještaj proračuna Općine Kali za 2014. godinu.

TOČKA 3:. Godišnji izvještaj o radu i izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika
Dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali za 2014. godinu
S 9 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM "
prihvaćeno je godišnje Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana dječjeg vrtića " Srdelica "
Kali za 2014. godine.

Godišnji izvještaj o radu i izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika
Narodne knjižnice Kali za 2014. godine
S 9 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN "
prihvaćeno je Godišnje Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika
Narodne knjižnice Kali za 2014. godine.

TOČKA 4: Godišnji izvještaj o radu i izvršenju financijskog plana HRIPE d.o.o Kali
Konstatira se daje pristupi sjednici općinskog vijeća vijećnik Zvonko Mišlov, te se utvrđuje da je
sjednici nazočno 10 viječnika (od 11 vijećnika)
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN "
Prima se naznanje Godišnje Izvješće o radu i izvršenju finacijskog plana komunalne tvrtke
HRIPA d.o.o za 2014. godine

TOČKA 5. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
u Općini Kali,(prema primjedbami MUP-a)

S 7 glasova " ZA " jednim glasom " PROTIV " (Pero Kolega) i dva glasa " SUZDRŽAN "(Zvonko
Mišlov i Mirna Longin) donjeta je Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i
načinu naplate parkinga u općini Kali.
Prema primjedbami MUP (Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika)
TOČKA 6: Davanje Suglasnosti na cjenik naplate parkiranja u Općini Kali za 2015.
godinu
Prilikom rasprave općinskog vijeća formirale su se još dva prijedloga cijenika naplate
parkirnih mjesta u Općini Kali .Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje
1. prijedlog: Tko je za to da se da suglasnost na predloženi cijenik Hripa d.o.o.
Kali ?
S 0 glasova " ZA ", 8 glasova " PROTIV " i 2 glasa " SUZDRŽANIM " (Silvija Vitlov i
Miroslav Longin), prijedlog na cjenik naplate parkiranja u Općini Kali , nije dana suglasnost na
predloženi cjenik za naplatu parkiranja Hripe d.o.o. Kali

2. Prijedlog: Tko je za to da se prihvati prijedlog općinskog vijećnika Zdenka Vidov da
se parking naplačuje s 0,0 kn?
S 6 glasova „ZA“ , 2 glasa PROTIV ( Pažek Milan i Neven Vitlov), i 2 glasa
„SUZDRŽANA“ (Silvija Vitlov i Miroslav Longin), donjeta je odluka o naplati
parkiranja za 0 kn u 2015. godini ;
3. Prijedlog Nevena Vitlov da se svaki dan parkiranja naplati 1,0 kndnevno ili 365,00
kn za rezervirano parkirno mjesto za vrijeme od jedne godine . Tko je za navedeni
prijedlog ?
S 3 glasa „ZA“, 6 glasova „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ ne prihvaća se prijedlog
Nevena Vitlov.

TOČKA 7. Donošenje odluke o priznavanju troškova ulaganja u poslovni prostor
zakupnika
PZ Masline Kali.
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM "
Prihvaća se zamolba PZ Maslina Kali te se prizna trošak ulaganja u poslovni prostor za zamjenu
prozora i vrata u visni 16.120,00 kn
TOČKA 8. Imenovanje Odbora za priznanja Općine Kali
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da od vijećnika nema prijedloga za
imenovanje članova Odbora za priznanja Općine Kali , pa se ista točka prolongira za neku drugu
sjednicu Općinskog vijeća.
TOČKA 9. Informacija Općinskog načelnika:
-- o organizaciji takmičenja u ribolovu,
- eko akciji čišćenja podmorja u općini Kali
TOČKA 10. VIJEČNIĆKA PITANJA
ZVONKO MIŠLOV postavlja pitanje koje mu je predložio vlč. Slavko Ivoš, a vezano je za ulicu
blaženog Alojzija Stepinca, gdje je ploča s natpisom ulice i da li se može ponovo označiti.
Pročelnica NIVES PERIN odgovara da postoji odluka o imenovanju ulica i trgova i da će je pronaći,
te prema njoj s tablom označiti ulicu.

MIRNA LONGIN TREŠIN postavlja pitanje vezano za Turističku zajednicu Općine Kali, da li i ona
ima obvezu podnošenja financijskih izvještaja.
Predsjednik MILAN PAŽEK da su razmišljali o tome uoči sjednice, da li bi se i financijski izvještaj
turističke zajednice trebao uvrstiti na dnevni red sjednice.
Načelnik DUŠKO VIDOV pojašnjava da je u tijeku priprema za skupštinu Turističke zajednice, a
ove godine je izborna skupština. U dogovoru s direktoricom odlučili su da izvještaj bude na
dnevnom redu iduće sjednice, nakon što prođe skupština Turističke zajednice.
ZDENKO VIDOV postavlja pitanje vezano za rješavanje zemljišnih knjiga. Navodi kako se u 2014.
godine ništa nije radilo na rješavanju zemljišnih knjiga iako je bilo najavljeno, pa ponovo postavlja
isto pitanje, hoće li se u ovoj godini raditi na sređivanju zemljišnih knjiga.
Načelnik DUŠKO VIDOV da u 20014. se nažalost nisu dobila sredstva, ali da je kao načelnik
najmanje tri puta bio u Državnoj geodetskoj upravi i da se ove godine trudi da to uđe u njihov plan,
te da ima i njihova pismena očitovanja. Navodi da je problem što trenutno u zadarskoj županiji
postoji 10 općina koje su započele sa katastarskim izmjerama, a nisu ih završile, iako je prošlo pet,
šest godina. Razlog tome je sudska uknjižba koja traje puno dulje od same geodetske izmjere.
Geodetska uprava iz tog razloga ne želi ulaziti u nove izmjere, dok ne riješi započete.
ZDENKO VIDOV postavlja pitanje o reviziji, što je pitanje koje je prvi put postavio prije dvije
godine. Navodi kako mu je tada bilo odgovoreno kako će revizija doći, pa ga zanima da li je to u
postupku ili se čeka redovna revizija. Zanima ga i na koji način državna revizija obilazi općine.
Pročelnica NIVES PERIN odgovara da državna revizija ima svoj plan i program, a da je načelnik na
početku svog mandata podnio zahtjev da revizija dođe u Općinu Kali. Općina je dobila odgovor da
revizija radi po svom planu i programu i da će biti obaviještena o dolasku revizije. Zasad se nisu
najavili pojasnila je pročelnica.
BERISLAV KOLEGA predlaže da se točka Vijećnička pitanja koja se nalazi na kraju dnevnog reda
svake sjednice Općinskog vijeća, pomakne na prvu točku dnevnog reda sjednica, a sve u cilju kako
bi vijeće moglo bolje obavljati svoju zadaću.
BERISLAV KOLEGA postavlja dodatno pitanje vezano za općinske projekte. Zahvaljuje se na
materijalima i odgovoru koji je dobio od prethodne sjednice i zanima ga koji su daljnji koraci na
projektima, što se očekuje do kraja godine.
BERISLAV KOLEGA postavlja i pitanje vezano za prijavljeni projekt povećanja energetske
učinkovitosti zgrade Doma Kali, gdje stoji da Općina sudjeluje sa iznosom od 589 tisuća kuna.
Zanima ga da li je vijeće tu odluku već prihvatilo. Zanima ga zašto općenito gubiti vrijeme i resurse
na prijavljivanje projekata, ako bi se moglo dogoditi da vijeće u konačnici to ne odobri. Pita zašto
se najprije ne izađe na vijeće sa prijedlogom projekta pa tek onda aplicira projekt na natječaj.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da prilikom kreiranja proračuna svaki vijećnik može predlagati
da se neki projekt uvrsti u proračun.
Osnovno je kod prijave projekata riješeni imovinsko-pravni odnosi, projekt, dozvole i apliciranje.
Kod projekata koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sufinanciranje od
strane Fonda je do 60 posto za otoke. Navodi kako je u projektu energetske učinkovitosti zgrade
doma uključena krovište doma, fasada i zamjena stolarije - prozora. Podsjeća da je krovište koje
prokišnjava veliki problem i potrebno ga je mijenjati. Odluka Fonda očekuje se u narednih mjesec

dana.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara i kako se svi aplicirani projekti nalaze u proračunu.
TOMISLAV VIDOV postavlja pitanje vezano za prijavu projekata na natječaje. Kaže kako ima
dojam da Općina traži najteže fondove i natječaje koji izlaze jedanput godišnje i na njih se
prijavljuje. Kao suprotan primjer navodi projekte za domove umirovljenika (domove za stare i
nemoćne), za koji puno češće izlaze natječaji i dva puta godišnje.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara kako ne postoji puno fondova, već Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost i Europski fond za ruralni razvoj, a da djelatnici Općine svakodnevno
provjeravaju nove natječaje, kao i prihvatljivost Općine kao jedinice lokalne samouprave za prijavu.
Načelnik navodi i kako je Europska komisija upravo usvojila Program ruralnog razvoja RH, i kako
će Fond za ruralni razvoj dodjeljivati velika sredstva. Pored poljoprivrede na koji se mogu
kandidirati OPG-ovi i ostali, Općini je najvažnija mjera 7., namijenjena jedinicama lokalne
samouprave.
TOMISLAV VIDOV daje prijedlog u ime mještana da se na cesti Put Dolca postavi zaštitna ograda,
na dijelu gdje je visina ceste 2,5 metra.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da vijećnik može taj prijedlog iznijeti u 9. mjesecu kad
započne kreiranje proračuna za iduću godinu.
TOMISLAV VIDOV postavlja pitanje rješavanja problema pražnjenja sadržaja septičkih jama iz
cisterne u intradi i maslinicima, na lokaciji potencijalnih biciklističkih i pješačkih staza i puteva.
Navodi kako je na taj problem više puta ukazao i komunalnom redaru.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da se slaže s problematikom, te da svi imaju pravo prijave kao
i komunalni redar. Dodaje kako će pozvati g. Dešpoju i ukazati mu na pritužbe.
TOMISLAVA VIDOVA zanima i što je s izmjenama urbanističkoga plana obale, u kojoj je to fazi.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da je donesena odluka vijeća, ali da nije operativno provedena.
PERO KOLEGA iznosi detalje i datume planiranih rokova izrade urbanističkog plana obalnog
pojasa. Navodi kako na prvoj sjednici vijeća nakon 10.6. po navedenim rokovima je trebalo
izglasati konačan plan. Pojašnjava kako se to odnosi na izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja
obalnog pojasa, za čije je izmjene glasao protiv.
Pročelnica NIVES PERIN odgovara kako su rokovi jedno, a realnost je drugo.
TOMISLAV VIDOV navodi kako početak gradnje dječjeg vrtića kasni zbog nepredviđene izgradnje
septičke jame, te zašto se uvijek za arhitekta u svim projektima pa tako i za vrtić ili nadzor radova
za vrtić odabire Bogdan Marov. Zanima ga je li taj arhitekt toliko dobar da ga se ne može
promijeniti.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da je Bogdan Marov kvalitetan arhitekt koji je nedavno dobio i
europsku nagradu, te da je jako cijenjen u gradu Zadru. Navodi kako je arhitekt Marov ucrtao
septičku jamu, ali da je do greške došlo time što to nije uvršteno u troškovnik. Dodaje kako je
arhitekt upućen u općinske projekte, pa tako i zgradu Doma već otprije deset godina, a da bi i
uvođenje novog arhitekta u posao koštalo.
TOMISLAV VIDOV postavlja pitanje o dječjem vrtiću, da li će mu namjena biti za dječje jaslice ili

slično, te kakva bi se oprema trebala nabaviti i da li su osigurana sredstva za opremu. Predlaže da to
bude točka dnevnog reda iduće sjednice.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da će zgrada biti opremljena, a prema planu ravnateljice
postoji mogućnost organiziranja jaslica. Kad se zgrada izgradi i opremi onda će se objaviti natječaj
za prijem novih zaposlenika za potrebe proširenog vrtića, što će iziskivati i veća proračunska
sredstva. Dodaje kako će od ravnateljice vrtića zatražiti da napravi popis potrebne opreme za novi
dio vrtića.
SILVIA VITLOV postavlja pitanje kada će se urediti predio Brgačelja.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da će se Brgačelj uređivati tijekom šestog mjeseca.
Sjednica je završena u 20,45 sati

Zapisnik sastavila:
Nives Perin

Predsjednik:
Milan Pažek

