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SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

 
Sa 23. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana 15.09.2015. godine s početkom u 17.00 sati. 
 
Prisutni Općinski vijećnici: 
 
1. Zvonko Mišlov ( prisutan od  18,20 sati) 
2. Mirna Longin Trešin 
3. Miroslav Longin 
4. Silvia Vitlov 
5. Neven Vitlov 
6. Pero Kolega  
7. Zdenko Vidov 
8. Berislav Kolega  
9. Tomislav Vidov 
10. Milan Pažek 
 
Odsutni Općinski vijećnici: 
 
1. Tina Perin Crnošija 
 
Ostali prisutni: 
- Načelnik Duško Vidov,  
- Pročelnica Nives Perin 
- Ines Maštruko , stručni suradnik za financije 
 
Mještani Kali:  
 Nedjeljko Kolega, Mladen Kolega, Ina Kolega, Mojmir Jurin, 
 
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 9 . vijećnika ( od ukupno 11 ) 
Postoji kvorum te se mogu donositi pravovaljanje Odluke 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže sljedeći dnevni red: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća održane dana  27. 08. 2015.godine, 
2. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje  od siječnja do lipnja 2015.godine, 
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna od 01. 01. do 30. 06. 2015. godine, 

   4.   Donošenje   I.  Izmjena i dopuna  Proračuna za 2015. godinu, 
   5. Donošenje   odluke o zaduženju; 
   6.  Donošenje   Odluke o Izmjena i dopuna  Odluke o Izvršavanju Općinskog proračuna       
       za  2015. godinu ,  
   7.  Donošenje  Izjave o suglasnosti za provedbu ulaganja za  rekonstrukciju         
       nerazvrstane    ceste   Obala kaljskih ribara i pomoraca u općini Kali , 
    8.  Davanje suglasnosti za prijavu projekta „Uređenje i opremanje javne plaže      
        Artina“   na  Javni poziv od Ministarstva turizma, 
 
   9.  Odluka o plaći i drugim pravima dužnostnika Općine Kali (usklađenje s     
         Zakonom) 
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   10.Odluka o odlaganju viška iskopa  na lokaciji „Lokve“ V. Lamnjana. 
   11.Rasprava o regulaciji prometa i parkiranja na dijelu ulice Obala Kaljskih ribara i         
           pomoraca od br. 16 do br. 34 

12. VIJEČNIČKA PITANJA 
 
 

Predsjednik Milan Pažek  predlaže Nadopunu dnevnog reda vezano za točku 10 koja glasi: 
donošenje odluke o  o određivanju lokacije za privremeno skladištenje građevinskog otpada  i   
da se 11. točka dnevnog reda „.Rasprava o regulaciji prometa i parkiranja na dijelu ulice Obala 
Kaljskih ribara i   pomoraca od br. 16 do br. 34………..raspravi pod točkom 2.  pa dalje da se ide 
po predloženom dnevnom redu. 
  
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje predloženi dnevni red s izmjenama. 
 
 
S 10 glasova " za " i nijednim glasom protiv prihvaćen je prijedlog dnevnog reda 23. sjednice 
Općinskog vijeća. Koji glasi: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća održane dana  27. 08. 2015.godine, 
2. Rasprava o regulaciji prometa i parkiranja na dijelu ulice Obala Kaljskih ribara i                  

pomoraca od br. 16 do br. 34 
3.Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje  od siječnja do lipnja 2015.godine, 
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna od 01. 01. do 30. 06. 2015. godine, 

   5.   Donošenje   I.  Izmjena i dopuna  Proračuna za 2015. godinu, 
   6   . Donošenje   odluke o zaduženju; 
   7.  Donošenje   Odluke o Izmjena i dopuna  Odluke o Izvršavanju Općinskog proračuna       
       za  2015. godinu ,  
   8.  Donošenje  Izjave o suglasnosti za provedbu ulaganja za  rekonstrukciju         
       nerazvrstane    ceste   Obala kaljskih ribara i pomoraca u općini Kali , 
   9.  Davanje suglasnosti za prijavu projekta „Uređenje i opremanje javne plaže      
        Artina“   na  Javni poziv od Ministarstva turizma, 
 
   10.  Odluka o plaći i drugim pravima dužnostnika Općine Kali (usklađenje s     
         Zakonom) 
   11.Odluka o odlaganju viška iskopa  na lokaciji „Lokve“ V. Lamnjana 
   12. Odluka o određivanju lokacije  za privremeno deponiranje građevinskog otpada na lokaciji     
       „Lokva“ 
   13. Viječnićka pitanja 
 
TOČKA 1.  Verifikacija  skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali,  
          održane dana  27. 08. 2015.. godine 
 
S 7 glasova " ZA "  2 glasa "PROTIV " (Pero Kolega i Zdenko Vidov ) Veritificiran  je  zapisnik s 
22. sjednice Općinskog vijeća održane dana 27.08.2015. godine.  
 
 
TOČKA 2: Rasprava o regulaciji prometa i parkiranja na dijelu ulice Obala Kaljskih ribara i                  
pomoraca od br. 16 do br. 34. 
Nakon rasprave  
s 9 glasova " ZA "  0 glasa "PROTIV "  donijet je slijedeći 
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Zaključak: 

 
 Zadužuje se općinski načelnik da stupi u kontakt s  prometnim  stručnim službama, koji će  
izraditi Izmjene i dopune  projekta regulacije prometa u Općini Kali  s posebnim osvrtom na ulicu 
Kaljskih ribara i pomoraca.   
 
 U dvoranu ulazi Dr. Zvonko Mišlov.  
Konstatira se da je na sjednici prisutno 10 vijećnika od ukupno 11 vijećnika. 
 
TOČKA 3: Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje  od siječnja do lipnja 
2015.godine, 
 
S 7 glasova " ZA "  1 (jednim glasom) "PROTIV " (Berislav Kolega)  i 2 glasa " SUZDRŽANIM " 
( Zdenko Vidov i Zvonko Mišlov) 
prihvaćeno je izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje  od siječnja do lipnja 2015. godine 
i glasi: 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br 2/13, 6/14), Općinsko 
vijeće Općine Kali na svojoj 23. sjednici održane dana  15. 09. 2015. godine donosi slijedeću: 
 

ODLUKU 
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA  

ZA  RAZDOBLJE OD 01.01 DO 30. 06. 2015. GODINE 
 

Članak 1.  
 

Prihvaća se Izvješće o radu  Općinskog načelnika za razdoblje od 01. 01 do 30. 06. 2015. godine . 
 

Članak 2. 
 

Izvješće o radu općinskog načelnika nalazi se u prilogu ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali.  
 
TOČKA 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna od 01. 01. do 30. 06. 2015. godine, 
 
S 7 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i  3 glasova  " SUZDRŽANIM " 
prihvaćeno je polugodišnje Izvješće o izvršenju proračuna od 01.01. do 30.06.2015. godine, te glasi: 
 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13, 6/14)  i članka 
109. Zakona o proračunu(Narodne Novine br.: 87/08, 136/12, i 15/15)  Općinsko vijeće Općine 
Kali  na svojoj 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Kali održane dana  15. 09. 2015. godine, 
donosi:  
 

ODLUKU  
O DONOŠENJU  POLUGODIŠNJIEG IZVJEŠTAJA 

 O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
OD 01. 01. DO 30. 06. 2015. GODINE 
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Članak 1. 
 

 Donosi se polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kali  za razdoblje od 1.01. do 30. 
06. 2015. godine  

Članak 2. 
 
Izvješće o izvršenju proračuna  iz članka 1. ove odluke sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog   dana   od dana objave  u Službenom Glasniku Općine Kali.  
 
TOČKA 5.  Donošenje   I.  Izmjena i dopuna  Proračuna za 2015. godinu 
 
S 8 glasova " ZA "  1 glas " PROTIV " i 1  glasom " SUZDRŽANIM " 
prihvaćeno je donošenje I. izmjene o dopune Proračuna za 2015. godinu i glasi: 
 

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu (NN RH 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32 Statuta Općine Kali  
("Službeni glasnik Općine Kali" broj 2/13 i 6/14), a po prijedlogu načelnika Općine Kali, Općinsko vijeće 
općine Kali na svojoj 23.sjednici održanoj 15.rujna 2015 godine, donosi 

 

 PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALI        

                      ZA 2015. GODINU 

 I. OPĆI DIO 
 Članak 1. 
U Proračunu Općine Kali za 2015. godinu ("Službeni glasnik općine Kali broj 13/14) mijenja se i  
glasi:Proračun općine Kali za 

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA Plan proračuna 2015 I. Rebalans 2015. 

Prihodi poslovanja 15.366.575,00 kn 13.011.575,00 kn 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.900.000,00 kn 150.000,00 kn 

 UKUPNO PRIHODA 17.266.575,00 kn 13.161.575,00 kn 

Rashodi poslovanja 7.702.800,00 kn 6.534.207,64 kn 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.782.000,00 kn 7.111.000,00 kn 

 UKUPNO RASHODA 17.484.800,00 kn 13.645.207,64 kn 

B. RAČUNA FINANCIRANJA 

Primici od financijske imovine i zaduživanja 320.000,00 kn 1.070.000,00 kn 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 913.000,00 kn 1.007.000,00 kn 

NETO FINANCIRANJE -593.000,00 kn 63.000,00 kn 

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -218.225,00 kn -483.632,64 kn 
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C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 811.225,00 kn 420.632,64 kn 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA  0,00 kn 0,00 kn 
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA  

 Članak 2. 
U članku 2.Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i  
rashoda i Računu financiranja za 2015.godinu,povećavaju  se odnosno smanjuju kako slijedi:  
 
 
TOČKA 6.  Donošenje   odluke o zaduženju 
 
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " 
prihvaćena je Odluka o zaduživanju i glasi: 
 
Na temelju članka  87 Zakona o proračunu (Narodne Novine br:  br 87/08 , br. 136/12 i 15/15), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine  br.: 33/01, 
60/01,129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11 i 144/12), članka 10. toč. 5. Pravilnika o zaduživanju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne  i područne 
(regionalne) samouprave (Narodne Novine br. 55/09, 139/10) i članka 32. Statuta Općine Kali 
(Službeni Glasnik Općine Kali br, 2/13 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj  23. sjednici 
održane dana  15. 09. 2015. godine, donosi: 
 

ODLUKA 
O ZADUŽIVANJU 

 
 Članak 1. 

 
 Općina Kali zadužuje se uzimanjem dugoročnog  financijskog kunskog kredita  kod  Hrvatske 
banke za obnovu i razvoj ( u daljnjem tekstu: HBOR) izravno kreditiranje putem programa 
kreditiranja infrastrukture, za financiranje  slijedećih projekata:  
 

1. Dogradnja dječjeg vrtića „Srdelica „ Kali ,. 
 

2. Uređenje javne plaže Tratica II. faza, 
 

3. Kupnja zemljišta za izgradnju reciklažnog dvorišta „Zarabaniž“ 
 
            u  sveukupnom iznosu od 650.000,00 kn. 
 

Članak 2. 
 

Općina Kali  zadužuje se pod slijedećim uvjetima:  
 
- IZNOS KREDITA: 650.000,00 kn 
 
- VRSTA KREDITA: HRK uz valutnu klauzulu u EUR prema srednjem tečaju HNB-a 
 
- KAMATNA STOPA (GODIŠNJA): 4% godišnje, promjenljiva 
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- ROK OTPLATE: 5 godina, u 16 jednakih tromjesečnih uzastopnih rata. 
 
- RAZDOBLJE POČEKA: 1 godina 
 
- OBRAČUN I OTPLATA GLAVNICE I KAMATA: 744.729,90 kn 
 
-  INSTRUMENT OSIGURANJA KREDITA: Standartni instrumenti osiguranja na ovu vrstu      
  financiranja, uključujući, ali ne ograničavajući se na :  
  * Mjenice Korisnika kredita; 
  * Zadužnice Korisnika kredita; 
 
NAKNADA ZA OBRADU ZAHTIJEVA I ODOBRAVANJE KREDITA:  0,8% jednokratno prije 
prvog korištenja 

Članak 3. 
 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kali za zaključivanje Ugovora o kreditu s  HBOR , nakon 
dobivanja suglasnosti  za zaduživanje od Vlade RH. 
 

Članak 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana  od  dana  objave će se u Službenom glasniku Općine 
Kali . 
 
TOČKA 7.  Donošenje   Odluke o Izmjena i dopuna  Odluke o Izvršavanju Općinskog  
          proračuna  za 2015. godinu 
 
S 8 glasova " ZA " 0 glasom " PROTIV " i  2 glasa " SUZDRŽANIM "prihvaćeno je donošenje 
Odluke o Izmjeni i dopuna Odluke o izvršenju proračuna za 2015. godinu. 
. 
Na temelju članka 14.  stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne Novine br. 87/08, 136/12) i članka 
32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kali na 
svojoj 23. sjednici održane dana  15. 09. 2015. godine , donjelo je: 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

ODLUKE O IZVRŠAVANJU   PRORAČUNA OPĆINE KALI  ZA  2015. godinu 
 

Članak 1.  
 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali  br.:13/14.), 
Članak  18. mijenja se i glasi:  
 
„ Općina Kali će se dugoročno zadužiti  kod HBOR-a za investicije koja se financira iz njezina 
proračuna, uz suglasnost Vlade RH   u iznosu  od  650.000,00 kn., koja je iskazana u  u Računu 
financiranja  Izmjena i dopuna Proračuna za 2015.godinu. 
Investicije koje će se financirati kreditom od 650.000,00 kn namijenjena  je za financiranje  
slijedećih projekata:  

4. Dogradnja dječjeg vrtića „Srdelica „ Kali ,. 
5. Uređenje javne plaže Tratica II. faza, 
6. Kupnja zemljišta za izgradnju reciklažnog dvorišta „Zarabaniž“ 

 
Članak 2. 
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Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali  br.:13/14.), 
Članak 20. stavak 1.  mijenja se glasi: 
„Tekuće otplate duga (jednokratna naknada i intekalarne kamate)  iskazane u Računu financiranja 
Izmjene i dopune  Proračuna za 2015. godinu  u svoti od 6.554,79 ( 5200 + 1.354,79) i  tekuće 
otplate glavnice dosadašnjeg javnog duga (dugoročni kredit za izgradnju odvodnje otpadnih voda ) 
iskazane u Računu financiranja  Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu iskazane u iznosu 
545.000,00 kuna(glavnice) te pripadajuće kamate u iznosu od 95.000,00 kn iskazane u  razdjelu 
010; glava 01 imaju u izvršavanju proračuna prednost pred  svim ostalim izdatcima.“ 

Članak 3. 
 
Sve ostale Odredbe  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kali za 2015. godinu ostaju 
nepromijenjene, ostaju na snazi. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali . 
 
 
 
TOČKA 8.  Donošenje  Izjave o suglasnosti za provedbu ulaganja za  rekonstrukciju   
  nerazvrstane ceste  Obala kaljskih ribara i pomoraca u Općini Kali , 
 
 
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " 
prihvaća se donošenje Izjave o suglasnosti za provedbu ulaganja za rekonstrukciju nerazvrstane 
ceste Obala kaljskih ribara i pomoraca u Općini Kali. 
 
Temeljem članka  32. Statuta  Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13, 6/14) 
Općinsko vijeće Općine Kali  na svojoj  23.  sjednici održanoj dana  15. 09 . 2015. godine, 
donosi: 

IZJAVU 
O SUGLASNOSTI  ZA PROVEDBU  ULAGANJA ZA  REKONSTRUKCIJU 

NERAZVRSTANE CESTE  OBALA KALJSKIH  RIBARA I POMORACA 
U OPĆINI KALI 

 
Članak 1. 

 
Općinsko vijeće Općine Kali daje izjavu  da je suglasno za provedbu ulaganja za  rekonstrukciju 
nerazvrstane ceste  Obala kaljskih ribara i pomoraca u Općini Kali . 
 

Članak 2. 
 
 Sredstva za  rekonstrukciju  nerazvrstane ceste  iz članka 1. ove  Izjave  osigurana su 
Općinskom proračunu za 2015. godinu i Projekcije proračuna za 2016 i 2017. godinu , za što se 
planira aplicirati  na natječaj   u okviru Programa ruralnog razvoja RH  mjera 7.2.2.,  koji se 
najavljuje za 2015. godine. 
 

Članak 3. 
 
Ova Izjava  o suglasnosti za provedbu ulaganja objaviti će se u Službenom Glasniku Općine Kali. 
 



8 
 

 
 
TOČKA 9.  Davanje suglasnosti za prijavu projekta „Uređenje i opremanje javne plaže  
          Artina“ na Javni poziv od Ministarstva turizma 
 
 
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " 
prihvaća se davanje suglasnosti za prijavu projekta ,, Uređenje i opremanje plaže Artina" na Javni 
pozib od Ministarstva turizma i glasi: 
 
Temeljem članka  32. Statuta  Općine Kali 8Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13, 6/14) 
Općinsko vijeće Općine Kali  na svojoj 23.održanoj dana  15. 09. 2015. godine, daje : 
 
 

 SUGLASNOST 
ZA PRIJAVU OPĆINE KALI ZA JAVNI POZIV RASPISAN OD  

MINISTARSTV TURIZMA 
 
 

Članak 1. 
 
Općinsko vijeće Općine Kali daje  Su g l a s n o st  za  prijavu  Općine Kali  na  prijavu projekt 
„UREĐENJE I OPREMANJE JAVNE PLAŽE ARTINA“  na Javni poziv za podnošenje zahtijeva  
za dodjelu bespovratnih sredstava  temeljem  Programa  razvoja javne turističke infrastrukture u 
2015  godini koje je raspisalo Ministarstvo turizma u kolovozu 2015. godine.   
 

Članak 2. 
 
Ova  Suglasnost  iz članka 1.  objaviti će se u Službenom Glasniku Općine Kali. 
 
 
 
TOČKA 10 :. Odluka o plaći i drugim pravima dužnostnika Općine Kali (usklađenje s     
                 Zakonom) 
 
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " 
prihvaća se odluka o plaći  i o drugim pravima dužnosnika Općine Kali. 
 
   Na temelju članka 3. i članka 6.  Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Kali („Službeni glasnik 
Općine Kukljica“ broj: 2/13, 6/14), Općinsko vijeće Općine Kali, na 23. sjednici održanoj 15. rujna 
2015. godine, donosi 
 

O D L U K U  
o plaći, naknadi  i drugim pravima dužnosnika Općine Kali 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika 
Općine Kali i njegovog zamjenika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obavljaju 
profesionalno  odnosno volonterski  te druga prava dužnosnika  koja proizlaze  iz prava tih osoba 
izabranih na dužnost  u jedinici lokalne samouprave –Općini Kali . 
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Članak 2. 
 

Za vrijeme  obnašanja dužnosti dužnostnik ima pravo:  
 

1. Na plaću, kada dužnost obavlja profesionalno, 
2. Na naknadu za rad, kada dužnost obavlja volonterski, 
3. Na naknadu određenih materijalnih troškova i drugih prava u obnašanju dužnosti. 

 
Članak 3. 

 
 Plaću dužnosnika Općine Kali čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, 
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše do 20%. 
 

Članak 4. 
 Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje  u iznosu 4.630,14 kuna bruto 
 

Članak 5. 
 Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke za obračun plaće dužnosnika iznose:  
 

- za obračun plaće općinskog načelnika - 2,63 
- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika -2,17 

 
Članak 6. 

Dužnostnik koji dužnost obavlja profesionalno ili volonterski nemju pravo  na : 
- isplatu naknade za neiskorišteni godišnji odmor, regres, dodatci na plaču, jubilarne naknade.      
  

Članak 7. 
 Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno osim prava na plaću, ostvaruje prava iz 
mirovinskog i zdravstvenog osiguranje, te pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih 
u vezi s obnašanjem dužnosti (troškovi prijevoza, dnevnice za službeno putovanje, troškovi noćenja 
i svi drugi troškovi vezani za službeno putovanje, drugi stvarni materijalni troškovi nastali u svezi 
obnašanja dužnosti, u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak ).  
 

Članak 8. 
 Naknade za rad dužnosnika koji dužnost obavljaju  volonterski . mogu iznositi najviše 50% 
umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji svoju dužnost obnaša 
profesionalno i osnovice za obračun plaće kao i pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova 
nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti.  

Članak 9. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima 
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa („Službeni glasnik Općine 
Kali“ broj 4/14).  

Članak 10. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Kali“. 
TOČKA 11: . Odluka o odlaganju viška iskopa  na lokaciji „Lokve“ V. Lamnjana. 
 
S 9 glasova " ZA " 1 glasom " PROTIV " Pero Kolega)  i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " 
prihvaća se odluka o odlaganju viška iskopa na lokacfiji ,, Lokve " V. Lamnjana i glasi: 
 
Temeljem članka  5. stavka 2. Pravilnika o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu 
sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (Narodne Novine br.: 56/13 i 14/14) i članka 32. Statuta  
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Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/13, 6/14) Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj 
23. sjednici održane dana  15. 09. 2015. godine, donosi: 
 
 

ODLUKU  
O LOKACIJI ZA ODLAGANJE VIŠKA ISKOPA 
KOJI PREDSTAVLJA MINERALNU SIROVINU 

U OPĆINI KALI 
 

Članak 1. 
 
Određuje se odlagalište otpada  „Lokva“ u V. Lamjani  za odlaganje viška iskopa koji predstavlja 
mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova na području Općine Kali . 
 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali  
 
 
TOČKA 12:  Odluka o lokaciji za privremeno skladištenje građevinskog otpada  
 
S 9 glasova " ZA " 1 glasom " PROTIV " (Pero Kolega)  i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " 
donijeta je odluka o odlaganju viška iskopa na lokaciji ,, Lokve " V. Lamnjana i glasi: 
 
Temeljem članka  11.  stavka 2.  Pravilnika o gospodarenju građevinskim otpadom  (Narodne 
Novine 38/08)  i članka 32. Statuta  Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/13, 6/14) 
Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj  23. sjednici održane dana  15. 09. 2015. godine., donosi: 

ODLUKU  
O LOKACIJI ZA  PRIVREMENO SKLADIŠTENJE  GRAĐEVINSKOG OTPADA 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se lokacija za  preuzimanje  odnosno privremeno skladištenje  
građevinskog otpada nastalog na području Općine Kali . 

Članka 2. 
Građevinski otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i 
održavanja postojećih građevina , te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez 
prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao. 

Članak 3. 
Određuje se   lokacija  „Lokva“ u V. Lamjani  za  privremeno   skladištenje,, preuzimanje 
građevinskog otpada iz članka 2. ove Odluke   nastalog na području Općine Kali . 
 

Članak 4. 
 Tvrtki Hripi  d.o.o Kali, koja je u 100% vlasništvu Općine Kali ,  povjerava se djelatnost 
preuzimanja i privremog skladištenja   građevinskog  otpada . 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali  
 
TOČKA 13. VIJEČNIĆKA PITANJA : 
 
ZDENKO VIDOV postavlja pitanje za predsjednika Vijeća budući da se na vijećnička pitanja često 



11 
 

ne daju adekvatni odgovori, te smatra da je predsjednik Vijeća trebao više inzistirati na tim 
stvarima.  

Navodi kako još nije dobio odgovor na pitanje gdje je nestalo 413 tisuća kuna, a vezano za 
komunalni doprinos i komunalnu nakanadu prikupljenu u 2014. godini. 
 
Predsjednik MILAN PAŽEK odgovara da je odgovor na to pitanje u pripremi. 
 
ZDENKO VIDOV dalje podsjeća kako je također bio postavio pitanje zašto Kaljani nemaju iste 
uvjete i uslugu crpljenja septičkih jama kakvu imaju stanovnici grada Zadra. Navodi kako ni na to 
pitanje nije dobio odgovor. 
 
ZDENKO VIDOV dalje navodi kako je predsjednik Vijeća na prošloj sjednici dao čitav niz 
obećanja, a koja se ne izvršavaju.  

To je kao prvo sastanak Turističke zajednice, te navodi kako je predsjednik rekao da će to 
biti tema na jednoj od prvih sjednica. 

Drugo, upoznavanje sa radom Hripe za prvih šest mjeseci ove godine, također je predsjednik 
Vijeća obećao da će to postati praksa iako nas zakon ne obvezuje da raspravljamo o Hripi. Ali svima 
je drago čuti što Hripa radi i kako radi, a predsjednik je obećao da će izvješće o prvih šest mjeseci 
Hripe biti na dnevnom redu sjednice vijeća. To su bila pitanja za predsjednika Vijeća, navodi Z. 
Vidov. 

 
Drugo pitanje Z. Vidov postavlja pročelnici upravnog odjela, te navodi kako je na 

pretprošloj sjednici nastao jedan prijepor između njega i pročelnice, a vezano za materijalno 
poslovanje. Z. Vidov čita tekst „Odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti“, akt 
načelnika Općine od 21. lipnja 2013. Pročelnici napominje da je u ove dvije godine upozoravao na 
niz nepravilnosti: 

- 230 tisuća kuna utrošeno je na igralište, po planu proračuna trebalo je biti u 2013. godini, a 
u 2014. izrađeno mimo plana proračuna.  

- Iznos od 170 tisuća kuna: odvodnja, sređivanje kanalizacije mimo plana proračuna u 2014. 
godini.  

- Iznos od 140 tisuća kuna, rampa za osobe s posebnim potrebama i plaža Tratica 150 tisuća 
kuna mimo plana proračuna, a tek je kasnije dodano. 

Z. Vidov dalje nabraja uočene nepravilnosti: 
- Davanje novca na ruke članovima nadzornog odbora Hripe, na što su također ukazivali.  
- Zatim, nepoštivanje Zakona o državnim službenicima i namještenicima u dijelu koji ne 

dozvoljava obavljanje poslova državnim službenicima i namještenicima u području djelatnosti na 
koju su se zaposlili. 

I ovo najnovije 413 tisuća kuna, to su sve bile nepravilnosti koje ste Vi (obraća se pročelnici 
N. Perin) ovom Odlukom bili dužni na neki način procesuirati, na neki način utvrditi i provesti, a Vi 
to niste napravili. 

 
Pročelnica NIVES PERIN odgovara kako postoji Zakon o financijskoj odgovornosti i da ona 
obavlja sve ono što je u skladu s tim Zakonom. Konkretan odgovor na pitanje vijećnika Z. Vidova 
dostavit će u pismenom obliku za drugu sjednicu vijeća. 
 
BERISLAV KOLEGA postavlja pitanje vezano za korištenje sportske dvorane područne škole u 
Kalima, da li se dvorana može koristiti. 
 

Kao drugo vijećničko pitanje B. Kolega apelira da se prijedlog proračuna za 2016. godinu 
što prije uvrsti na dnevni red, da to bude već krajem 10., početkom 11. mjeseca, kako bi bilo 
dovoljno vremena da vijećnici razmotre prijedlog proračuna prije glasanja i donošenja proračuna. 
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Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara na pitanje o sportskoj dvorani.. 
 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara na pitanje o proračunu, te navodi kako je prošle godine bio 
održao i javnu tribinu sa mještanima uoči izrade proračuna, te kako to možda bude i ove godine. 
Načelnik obrazlaže kakva je procedura prilikom donošenja proračuna, te navodi kako od 1.10. pa 
nadalje idu pripreme za usvajanje proračuna. 
PERO KOLEGA podsjeća da je na posljednjoj sjednici kad je načelnik davao poluogodišnje 
izvješće o radu postavio pitanje gdje su se utrošila sredstva od 163 tisuće kuna po stavci „nasipanje 
portića, školjera i riva“. Načelnik je odgovorio da ne zna, prošli put je ponovo napomenuo, a nije 
dobio odgovor, pa moli da se to pitanje stavi u zapisnik i da mu se pismeno odgovori na pitanje po 
stavkama gdje su sredstva utrošena: 163 tisuće kuna, iz 2014. godine. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da je odgovor na to pitanje u pripremi. 
PERO KOLEGA kao drugo pitanje postavlja da li je bio plan da Hripa stavi dizalicu u Veloj 
Lamjani, da li je vijeće poznato s tim, da li vijeće mora biti upoznato s tim i dati svoju suglasnost, te 
koliko ta dizalica košta. Tvrdi da ako to Hripa uzima na kredit ili leasing, Općinsko vijeće mora 
izdati suglasnost, jer komunalno poduzeće ne može ići u kredit ako mu Općinsko vijeće ne da 
suglasnost. 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da će se nabava dizalice izvršiti bez kreditnog zaduživanja. 
Pročelnica NIVES PRERIN odgovara da će otplata dizalice ići u 12 jednakih rata, ali ne preko 
banke, niti leasinga i da to nije kreditno zaduženje. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV dodaje da će otplata dizalice ići direktno isporučitelju. 
ZVONKO MIŠLOV iznosi osobnu zamolbu kao vijećnika, te kaže što se tiče sjednica utorkom, da 
utorkom poslijepodne on radi, a da je više sjednica bilo baš utorkom. Moli vijećnike da mu izađu 
ususret pa da se termini za sjednice Općinskog vijeća ne stavljaju utorkom, već bilo koji drugi dan. 
ZVONKO MIŠLOV daje svoje mišljenje o točki dnevnog reda – prometu i parkiranju, koju su 
potpisom potvrdili nezavisni vijećnici, te kaže da se pridružuje njihovoj inicijativi. Smatra da bi 
trebalo dopustiti stanovnicima obalnog dijela Tratica-Podbodulovo parkiranje na donjem, obalnom 
dijelu prometnice. 
 
Predsjednik MILAN PAŽEK odgovara da privremeni zaključak Općinskog vijeća i jest na tom 
tragu, dok se situacija oko parkiranja ne riješi. 
 
NEVEN VITLOV postavlja pitanje vezano za potopljeni brod „Srebrnjak“ u luci Batalaža, da li je 
Općina na neki način uključena u to. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da je proveden postupak i da je bila lučka kapetanija. Dodaje 
kako se odmah prvi dan izravno obratio vlasniku broda i ponudio pomoć u ime Općine. 
 
  
 
Sjednica je završena u 20,45 sati  
 
 
Zapisnik sastavila:  
Nives Perin 
 
 

Predsjednik:  
Milan Pažek 
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