SKRAĆENI ZAPISNIK
Sa 24. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,
Trg Marnjive 23, dana 26. 11.2015. godine s početkom u 17.00 sati.

Prisutni Općinski vijećnici:
1. Zvonko Mišlov (pristupa sjedenici u 17,20 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
11. Tina Perin Crnošija ( napušta sjednicu u 18,20 sati )
Ostali prisutni:
Načelnik Duško Vidov, Pročelnica Nives Perin, Direktor Hripe d.o.o. Zlatomit Franov, Direktorica
Turističke zajednice Ina Kolega.
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 10. vijećnika ( od ukupno 11 )
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže izmjenu dostavljenog dnevnog reda u pozivu na način:

1.
2.
3.

Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća održane dana 15. 09.2015. g
Financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Kali od Siječnja do Rujna 2015. g
Financijsko izvješće Hripe d.o.o. Kali . komunalne tvrtke u vlasništvu Općine Kali,
od 01. 01.do 30. 09. 2015. godine.
4. Prijedlog Proračuna za 2016. godine sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu, – prvo
čitanje.
5. Prijedlog Državnog izbornog povjerenstva o donošenju Odluke o obustavi isplate
sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Kali vijećniku
Berislav Kolega
6. Informacije Općinskog načelnika ( odvodnja odpadnih voda, Sporazuma o izgradnji
CGO „Biljane donje“
-konzultacije, reciklažno dvorište Zarabaniž, dogradnja vrtića „Srdelica“, realizacija
zaduživanja kod HBOR-ai dr.)
7. VIJEČNIČKA PITANJA

S 10. glasova " za " i nijednim glasom „protiv“ prihvaćen je prijedlog izmjenjenog dnevnog reda
24. sjednice Općinskog vijeća:

TOČKA 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali,

održane dana 15. 09. 2015 godine
Nakon primjedbi viječnika Zdenka Vidov u svezi odgovora na Viječnička pitanja ,
S 8 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " i dva SUZDRŽANA ( Zdenko Vidov i Pero Kolega )
Veritificiran je skraćeni zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća održane dana 15.09.2015. godine.

TOČKA 2. Financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Kali od Siječnja do Rujna 2015.g
Uvodno izlaganje podnijela je Direktorica TZ Općine Kali Ina Kolega.
Nakon rasprave donosi se zaključak da se prima na znanje Financijsko izvješće i izvješće o radu
Turističke zajednice Kali od siječnja do rujna 2015. godine
TOČKA 3. Financijsko izvješće Hripe d.o.o. Kali . komunalne tvrtke u vlasništvu Općine Kali,
od 01. 01.do 30. 09. 2015. godine.
Uvodno izlaganje podnio je direktor Franov Zlatomir.
Nakon rasprave donosi se zaključak da se prima na znanje Financijsko izvješće Hripa d.o.o.
Kali od siječnja do rujna 2015. godine

TOČKA 4. Prijedlog Proračuna za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu, – prvo
čitanje.
Uvodno izlaganje podnio je predlagatelj Općinski načelnik Duško Vidov.
Nakon rasprave prijedloga proračuna Općine Kali za 2016. godinu donosi se zaključak da se
amandmani na prijedlog proračuna za 2016. godinu u pisanom obliku dostave ovlašteni
predlagatelji do 06.12.2015. godine, Predsjedniku Općinskog vijeća.

TOČKA 5. Prijedlog Državnog izbornog povjerenstva o donošenju Odluke o obustavi isplate
sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Kali vijećniku
Berislav Kolega
S 0. glasova " ZA " osam glasova „PROTIV“ i jedan SUZDRŽAN nije prihvaćen prijedlog
Državnog izbornog povjerenstva o donošenju Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito
godišnje financiranje iz proračuna Općine Kali vijećniku Berislav Kolega.

TOČKA 6. Informacija općinskog načelnika
Nakon rasprave Općinski vijećnici donose zaključak da Načelnik pripremi simulacije troškova za
osnivanje i rad društva za odvodnju te se isto dostavi Općinskom vijeću na raspravu.

TOČKA 7. VIJEČNIĆKA PITANJA
VIJEĆNIČKA PITANJA – 24. SJEDNICA
ZVONKO MIŠLOV postavlja pitanje vezano za mještanina g. Nevena Blaslova i organizaciju
vatrogasne zaštite – DVD. Navodi kako mu se g. Neven Blaslov požalio da nije bio isplaćen za rad
u vatrogasnoj zaštiti u Općini Kali šestom mjesecu, pa ga zanima zašto nije bio plaćen.

Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da su smatrali da će se Neven Blaslov uključiti u rad
vatrogasne zaštite. Međutim Neven Blaslov se u to vrijeme – ljetne sezone bavio prodajom ribe na
tržnici. Načelnik navodi da ga je tada pozvao na razgovor i upitao: - Nevene ti ili ćeš biti vatrogasac
ili ćeš prodavati ribu. Načelnik smatra da se tijekom sezone ne može istovremeno baviti prodajom
ribe na tržnici i profesionalnim angažmanom u vatrogasnoj zaštiti.
Prema načelnikovim saznanjima, g. Blaslov je radio nekoliko dana u sezoni u vatrogasnoj zaštiti, a
nakon toga se povukao. Načelnik mu je nedavno i osobno odgovorio da je u to vrijeme kao voditelj
vatrogasne zaštite bio nadležan g. Borivoj Kolega i da se s njim treba utvrditi i riješiti pitanje isplate
dnevnica. Zaključuje kako će poraditi da zajednički pronađu rješenje isplate dnevnica.
ZDENKO VIDOV postavlja pitanje predsjedniku vijeća zašto u uvali Batalaža kod crpne
stanice često prisutan nesnosni smrad od pumpi kanalizacije i odušnika. Zanima ga da li će se to
pokušati sanirati, jer mještani koji ondje žive jako negoduju.
Predsjednik MILAN PAŽEK odgovara da on nije stručan za odgovor na to pitanje.
ZDENKO VIDOV smatra kako predsjednik treba tražiti odgovor od nadležnih.
Predsjednik MILAN PAŽEK da će i to razmotriti, ali će zapisati pitanje.
MIRNA LONGIN TREŠIN postavlja pitanje u vezi starih igrala za djecu, smatra da je bolje da ih se
makne negdje, nego da stoje u onakvom stanju.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da je za stara igrala koja su dosad bila u dječjem vrtiću
zatražio ponudu obrtnika da se saniraju i obojaju, kako bi se ponovo mogla negdje iskoristiti.
Tijekom ove zime bi se igrala popravila i obnovila jer šteta da se bace.
PERO KOLEGA navodi kako je dobio pisani odgovor na pitanje o proračunskoj stavci - sanaciji
riva, portića i školjera koje je više puta postavio. Međutim, smatra kako su pojedinačne stavke koje
su navedene u pisanom odgovoru previsoke i precijenjene kad se usporede količine materijala i
važeće cijene u građevini.
Navodi tako stavku saniranja istezališta-škvera u Batalaži u iznosu od 23 tisuće kuna. Također
smatra da je i poravnanje i tamponiranje platoa kod lukobrana nove rive u Batalaži povodom
dolaska predsjednika Josipovića u iznosu 53.650,00 kuna također preplaćeno. Odnosno da je
uređenje mjesta za dolazak predsjednika Općinu koštalo čak 80 tisuća kuna u ukupnom iznosu od
za te dvije stavke.
Zanima ga da li je za pojedine radove po stavkama trebao biti proveden postupak nabave koji
uključuje dvije ili tri jednoznačne ponude. Zaključno smatra da se na navedenim stavkama potrošilo
obimno i obilato, a bez dvije ili tri ponude u postupku nabave, te poziva na racionalnije trošenje
proračunskih sredstava.
NEVEN VITLOV postavlja pitanje statusu o potopljenog broda "Srebrnjak" u luci Batalaža.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da je čim se brod potopio osobno kontaktirao vlasnika
potopljenog broda i ponudio mu pomoć, ali vlasnik se nije očitovao. Prošli tjedan ga je ponovo
pozvao u Općinu i napravio službenu zabilješku u prisustvu pročelnice i komunalnog redara.
Navodi kako je vlasnik od lučke kapetanije Zadar dobio rješenje da brod ukloni u roku koji je u
međuvremenu istekao i da on kao vlasnik praktički više ne raspolaže s tim brodom zakonski.
Lučka kapetanija ga sada po zakonu može dignuti, međutim ona je nadležna samo dok je brod u
moru. Preostaju troškovi tegljenja i ostalo, ali mora se znati gdje će se brod odvesti i kako će
operacija završiti. Kad brod stigne u brodogradilište opet postaje nadležnost vlasnika, te vlasnik
mora s brodogradilištem dogovoriti što će dalje s brodom napraviti: popraviti ga ili uništiti. Kad se
vlasnik dogovori s brodogradilištem, onda se može dogovoriti s kapetanijom izvlačenje.

Načelnik još uvijek čeka odgovor vlasnika o dogovoru s brodogradilištom, odnosno službenu
zabilješku koju će dalje predati lučkoj kapetaniji. To do danas nije zaprimljeno.

Završeno u 21,15 sati
Zapisnik sastavila pročelnica:
Nives Perin

Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Pažek

