SKRAĆENI ZAPISNIK
Sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,
Trg Marnjive 23, dana 17.12. 2015. godine s početkom u 17.00 sati.

Prisutni Općinski vijećnici:
1. Zvonko Mišlov
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
Odsutni Općinski vijećnici: Nitko
Ostali prisutni:
Načelnik Duško Vidov, Pročelnica Nives Perin, Referent za računovodstvo Ines Maštruko
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 11 vijećnika ( od ukupno 11 )
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže nadopunjeni:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane dana 26.11.2015.
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali za 2015.
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Proračuna za 2016. godinu sa projekcijama za 2017 – 2018.
i s Planom razvojnih programa za 2016.godinu sa projekcijama za 2017 -2018 .
4. Donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Kali za 2016. godinu,
5. Donošenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
6. Donošenje Plana građenja komunalnih vodnih građevina na području Općine Kali za
2016.godinu
7. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
8. Donošenje Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu,
9. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2016. godinu,
10. Donošenje Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2016. godini,
11. Donošenje Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna za 2016. godinu
12. VIJEČNIČKA PITANJA

Predsjednik Milan Pažek daje prijedlog dnevnog reda na glasanje:
S 11 glasova " ZA " i nijednim glasom „ PROTIV“ prihvaćen je prijedlog dnevnog reda 25. sjednice
Općinskog vijeća.
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TOČKA 1. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane dana 26.11.2015.
S glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " i jednim glasom „SUZDRŽAN“ (Zdenko Vidov)
Veritificiran je zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane dana 26.11.2015. godine
TOČKA 2: Prijedlog Odluke o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali za
2015. godine.
S 9 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " i 2 glasa " SUZDRŽANIM "( Zdenko Vidov i Zvonko
Mišlov) donosi se Odluka o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu
TOČKA 3: Prijedlog Odluke o prihvaćanju Proračuna za 2016. godinu sa projekcijama za
2017 – 2018. i s Planom razvojnih programa za 2016.godinu sa projekcijama za 2017 -2018 .
Sukladno dogovoru na općinskom vijeću do 16. 12. 2015. godine do 15,00 sati pristigli su
amandmani od općinskih vijećnika odnosno političkih stranaka i nezavisnih lista Na dostavljene
amandmane općinski načelnik odgovorio u pismenom obliku koji su općinski vijećnici dobili u
svojim materijalima.
I. Amandmani općinskog vijećnika Milana Pažek :
- u prijedlogu Proračuna za 2016. godinu predlaže predvidjeti sredstva
za nabavu kompostera i
- prijedlog da se osiguraju sredstva za osnivanje tvrtke za odvodnju i zapošljavanje jednog do
dva djelatnika.
Odgovor Općinskog načelnika: Amandmani se prihvaćaju . U prijedlogu proračuna za 2016
predviđena su sredstva za nabavu kompostera u iznosu od 30.000,00 kn , te za osnivanje
tvrtke za odvodnju te zapošljavanje jednog djelatnika u iznosu od 100.000,00 kn.
II. Amandmani Nezavisne liste (nositelja Zdenka Vidov):
1. - Predlaže pokretanje radova na proširenju groblja i izradi grobnica na postojećoj lokaciji ,
racijonalizacijom prostora.
Odgovor načenika: Amandman se djelomično prihvaća. Prema Zakonu radovi se ne mogu
započeti prije izrade projekata za proširenje groblja uključujući za postojeću i novu lokaciju. Na
postojećoj lokaciji prema laičkoj procijeni može se iskoristiti najviše do 20 grobnih mjesta.
U tijeku je ishodovanje Uporabne dozvole za staro groblje ( izgrađeno osamdesetih godina), a
koja je osnova za rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Također je u tijeku izrada Idejnog
projekta za proširenje groblja sukladno Prostornom planu Općine Kali za koju izradu je i
potpisan Ugovor između Općine Kali i Donat d.o.o. Zadar. Za očekivati je da će gore navedena
dokumentacija biti riješena u prvih šest mjeseci 2016. godine.
Vijećnik Zdenko Vidov prihvaća odgovor načelnika te odustaje od predloženog amandmana.
2. - Predlaže se asfaltiranje ulice Šetalište Otrić.i
3. - predlaže se izgradnja potpornih zidova u ulici šetalište Otrić.
Odgovor načelnika: Amandman se prihvaća. Sredstva su predviđena u proračunu za
2016.godinu kao i Programu gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
Sredstva će se osigurati iz Fonda za ruralni razvoj, s time da prethodno treba riješiti uknjižbu
nerazvrstane ceste šetalište Otrić , u zemljišne knjige
4. - Iznalaženja rješenja i saniranje smrada oko fekalnih pumpi.
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Odgovor Načelnika: Prihvaća se.
S sanacijom podmorskog dijela ispusta , koji je bio slomljen pod kutom 90 , smatram da će se
fekalne vode nesmetano izlivati u podmorje, i za očekivati je da u buduće neće izbijati
neugodan miris oko fekalnih rampi.
5. - Pronalitetna politika :Predlaže se u prijedlogu Proračuna za 2016. godinu osiguranje
novčanih naknada za prvorođeno dijete iznos od 5.000,00 kn za drugo novorođeno dijete
7.000,00 kn a za treće 30.000,00 kn.
Odgovor načelnika: Ovaj prijedlog je teško izvodiv . Prema odluci općinskog vijeća Općine Kali
koja je na snazi cca godinu dana , naknada za prvorođeno dijete iznosi 3.000,00 kn , za drugo
novorođeno dijete 4.000,00 kn i za treće dijete 5.000,00 kn, te za svako slijedeće dijete još
1.000,00 kn, što je sve u mogućnostima proračuna općine.
U prijedlogu proračuna za 2016 osigurano je niz drugih socijalnih mjera i projekata , koja
poboljšavaju standard mladih ljudi . Puno truda i novaca uloženo je u 2015. godini u dogradnju
dječjeg vrtića „Srdelica“ , uređenje dvorišta kao i nabavu i montiranje igrala za djecu. U
Proračunu za 2016. godinu predviđeno je povećanje zapošljavanje još(2) djelatnika u dječjem
vrtiću a s tim i povećanje iznosa u Proračunu općine za plaće djelatnika u dječjem vrtiću (
672.000,00 kn.) ,predviđena su sredstva za dodjelu stipendija studentima u iznosu od
100.000,00 kn, nabava knjiga od 1. do 8. razreda osnovne škole kao i duga davanja za djecu.

Predsjednik vijeća Milan Pažek amandman daje na glasovanje : Tko je za to da se u
proračunu za 2016. godinu osiguraju sredstva za novčane naknade :
-za prvorođeno dijete iznos od 5.000,00 kn , za drugo novorođeno dijete 7.000,00 i treče
novorođeno dijete 30.000,00 kn ?
S 9 glasova " ZA " jednim "PROTIV " (Milan Pažek) i 1 glas " SUZDRŽANIM "( Miroslav
Longin) amandman postaje sastavnim dijelom konačnim prijedlogom proračuna za 2016. godinu.
6. - Izgradnja nogostupa do škole- otkup zemljišta .
Odgovor načelnika: Amandman se u načelu prihvaća. Zemljište po kojem bi trebao biti izgrađen
nogostup do škole nije imovinsko pravno riješen od strane fizičkih osoba. Županijska cesta nije
uknjižena niti evidentirana u katastru niti u zemljišnoj knjigi, pa otkup zemljišta za sada nije
moguć. Ovih dana su u tijeku pregovori između općine Kali i stvarnih posjednika zemljišta o
zaključivanju sporazuma o dozvoli izgradnje nogostupa u širini 1,20 cm i dužini 400 m. – do
osnovne škole.
U koliko se postigne Sporazum sa stvarnim posjednicima odnosno vlasnicima ići će se u iizgradnju
nogostupa do osnovne škole na Dražinama.
7. - Donacija informativnom kualjskom političkom magazinu „Kljica“.
8. - Izrada dokumentacije za projekt „Izgradnja doma za starije“:
Zdenko Vidov odustaje od predloženih amandmana pod broj 7. i 8.

III. Amandmani nezavisne liste (nosieljice Tina Perin Crnošija)
Amandman br.1: Predlaže se Uređenje okoliša (parkirališta i pristupnog puta) Ambolante
hitne medicinske pomoći u kalima u iznosu cca 50.000,00 kn.
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Odgovor načelnika: Amandman se prihvaća. U mjesecu prosincu radovi na uređenju
parkirališta i pristupnog puta Ambulante su u tijeku , a veći dio radova nastaviti će se mjesecu
siječnju 2016. godine. Sredstva su predviđena u Proračunu za 2016. godinu.
Amandman br.2: Izgradnja nogostupa do Ambolante hitne medicinske pomoći , Put Vele
Luke.
Odgovor načelnika : Za izgradnju nogostupa osnovno je riješiti imovinskopravne odnose
odnosno obrazloženje ovog problema je isto kao i obrazloženje dano kod izgradnje nogostupa
do osnovne škole. Ovaj zahtijev Nezavisne liste upućen će biti Županijskoj ceste Zadarske
županije.
Amandman 3: U proračunu za 2016 planirati Izrada nove Internet stranice Turističke
zajednice Općine Kali , izrada i ažuriranje facebook profila Turističke zajednice Općine Kali u
iznosu od 10.000,00.
Odgovor načelnika: Izrada Internet stranice Turističke zajednice spada u redovnu djelatnost
ureda Turističke zajednice Općine Kali. U Proračunu Općine Kali za 2016. godinu predviđena su
sredstva u stavci „ Financiranje redovne djelatnosti Turističke zajednice“ u visini od
30.000,00 kn.
Amandman br.: 4: Izgradnja zaštitnog obalnog zida na dionici Šetalište Otrić
Odgovor načelnika: Amandman se prihvača . Odgovor dan pod Amandman NL (Zdenka Vidov)
IV. Amandmani kluba SDP:
Amandman br 1: U Proračunu za 2016 godini osigurati iznos od 10.000,00 kn za uređenje plaža
.
Amndman br. 2: u Proračunu za 2016 godinu osigurati iznos od 3.000,00 kn za kupnju dječjih
igrala na Mulu i uvala M. Lamnjana,
Amandman br.3: u Proračunu za 2016 godinu osigurati iznos od 10.000,00 kn za čišćenje
podmorja.
Odgovor načelnika: Prihvaćaju se amandmani . U Programu održavanja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu osigurana kao i u Proračunu za 2016. godinu za sve gore traženo.
V. AMANDMANI VIJEĆNIKA HDZ
Amandam br. 1: U prijedlog Proračuna u programu komunalne infrastrukture (održavanje i
uređenje) predvidjeti iznos od 200.000,00 kn za sanaciju ceste od Batalaže do Otrića.
Odgovor načelnika: Sanacija ceste od Batalaže do Otrića predviđena je u iznosu od 400.000 kn
u Programu Gradnje komunalne infrastrukture Općine Kali za 2016. Tumačenje je isto kao i pod
odgovore na amandmane NL nositelja (Zdenka Vidov).
Amandman br. 2: da se od kapitalnih projekata tj izgradnje objekata u prometu uvrsti
250.000,00 kn za realizaciju projekata nogostupa prema OŠ u Kalima
Odgovor načelnika: Odgovor dan već pod III. točke 6. ovih odgovora.
Amandman br.3: Da se u Proračunu općine Kali za 2016. godini osiguraju sredstava za
nabavku knjige učenicima OŠ u cijelosti, a ne kao do sada u iznosu 300,00 kn po učeniku.
Odgovor načelnika: Amandman se ne prihvaća, jer amandman nije dovoljno preciziran , jer
trenutačno ne možemo utvrditi koliko sredstava treba rezervirati u proračunu.
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Zvonko Mišlov traži glasanje o predloženom amandmanu na način da se za svako dijete od 1. do
8 .razreda predvide novčana sredstva za nabavku knjiga u visini 700,00 kn.
Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog vijećnika na glasovanje .

S 10 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " i niti jednim glasom " SUZDRŽANIM " amandman
postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga proračuna za 2016. godinu.
Nakon obrade svih predloženih amandmana od strane vijećnika političkih stranaka i nezavisnih
lista,
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za prijedlog Proračuna za 2016. godinu
projekcijama za 2017 i 2018 godinu kao i za Plana razvojnih programa za 2016. godinu ?
S 7 glasova " ZA " i niti jednim "PROTIV " i 4 glasa " SUZDRŽANA " ( Zdenko Vidov,
Zvonko Mišlov, Mirna Longin Trešin i Neven Vitlov) donosi se Proračun Općine Kali za 2016.
godinu s projekcijama za 2017 i 2018. godine kao i Plan razvojnih programa za 2016. godinu
sa projekcijama za 2017-2018.

Konstatira se daje sjednicu Općinskog vijeća napustila Tina Perin Crnošija . Također se konstatira
da je na sjednici prisutno 10 vijećnika ( od ukupno 11 vijećnika), postoji kvorum te se mogu
donositi pravovaljane odluke .

TOČKA 4:. Donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Kali za 2016. godinu.
Predsjednik općinskog vijeća : Tko je za to da se donese odluka o prihvaćanju Programa održavanja
komunalne infrastrukture, s prijedlogom vijećnika da se u pod točkom IV. ODRŽAVANJE
NERAZVRTANIH CESTA pod točkom b) „radovi pojačanog održavanja“ predvide novčana
sredstva za cestu Put Batalaže- Otrić u visini 200.000,00 kn ?
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM "
Donijet je Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u Općini Kali za 2016. godinu, u kojem će se pod točkom IV.Programa
osigurati sredstva u visini 200.000,00 kn za pojačano održavanje nerazvrstane ceste Batalaža- Otrić.

TOČKA 5. Donošenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2016.
Predsjednik općinskog vijeća : Tko je za to da se donese odluka o prihvaćanju Programa gradnje
komunalne infrastrukture, s prijedlogom vijećnika da se u pod točkom 2. NERAZVRSTANE
CESTE pod točkom 8. „rekonstrukcija ceste šetalište Otrić“ umjesto 400.000,00 kn osiguraju
sredstva u visini 200.000,00 kn ?
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM "
Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016 g. te se pod
točkom 2. Nerazvrstane ceste alineja 8.“ Rekonstrukcija ceste Šetalište Otrić“ osiguravaju sredstva
u visini 200.000,00 kn.
TOČKA 6: Donošenje Plana građenja komunalnih vodnih građevina na području Općine
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Kali za 2016.godinu
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je
Plana građenja komunalnih vodnih građevina na području Općine Kali za 2016.godinu

TOČKA 7: Donošenje Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je
Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.

TOČKA 8: Donošenje Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu
Predsjednik općinskog vijeća: Tko je za to da se donese predloženi Program javnih potreba u sportu
s tim da se u članku 2. pod točkom 5.“ Nabava sportskih rekvizita“ predloženi iznos od 22.000,00
kn smanji za 10.000,00 kn i glasi 12.000,00 kn te se iznos od 10.000,00 kn doda pod stavkom 7.
„ostale udruge“ umjesto 5.000,00 kn osigurava se iznos od 15.000,00 kn „
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je
Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu s tim da članak 2 točka 5.nabava sportskih
rekvizita iznosi 12.000,00 kn , a točka 7 „ostale udruge 15.000,00 kn.

TOČKA 9: Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2016.
godinu.
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2016. godinu.
TOČKA 10. Donošenje Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2016. godini,
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je
Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2016. godini.

TOČKA 11. Donošenje Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna za 2016. godinu
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijeta
je Odluka o Izvršenju Općinskog proračuna za 2016. godinu

TOČKA 12:. VIJEČNIĆKA PITANJA

ZDENKO VIDOV postavlja pitanje predsjedniku Općinskog vijeća vezano za put koji od deponija i
lokacije „Lokva“ uz more vodi prema Veloj Lamjani, odnosno prema zemljištu za koje pretpostavlja
da je u vlasništvu zadruge Ribarska sloga. Zanima ga tko je izgradio taj put, čijim sredstvima i da li
je taj put u skladu s urbanističkim planom, jer je taj put napravljen na maritimu – pomorskom
dobru, te smatra da je tu prekršen čitav niz zakona.
Z. Vidov također podsjeća predsjednika na neodgovoreno pitanje od zadnjeg puta.
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Predsjednik MILAN PAŽEK odgovara da ga nije napisao, ali da je smatrao da je odgovor sadržan u
odgovoru načelnika vezano za amandman liste Z. Vidova dolje u Batalaži. Pita vijećnika Z. Vidova
da li to prihvaća.
ZDENKO VIDOV podsjeća i da je postavio pitanje pročelnici jedinstvenog upravnog odjela, ali da
ni na to pitanje još uvijek nije dobio odgovor.
Pročelnica NIVES PERIN kaže da je vijećniku Z. Vidovu odgovorila na sva pitanja.
ZDENKO VIDOV inzistira da mu se odgovori na pitanja, te upućuje da poslušaju snimku sa
sjednice pa će im biti jasno.
Predsjednik MILAN PAŽEK odgovara da će preslušati snimku i ako je pitanje postavljeno
pročelnici, ona će dati odgovor.
PERO KOLEGA postavlja pitanje načelniku o objektu u prizemlju Općinskog doma koji je
predviđen za ugostiteljsku namjenu. Kaže kako je bio raspisan natječaj sa određenim uvjetima,
međutim nitko se nije javio na natječaj. Koliko je upoznat, nakon toga načelnik je taj prostor
dodijelio mladima. Postavlja pitanje koliko je to usklađeno sa projektom Općinskog doma, te da li
je trebalo ponoviti natječaj sa blažim uvjetima.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da je u 8. mjesecu raspisan natječaj sukladno odlukama koje je
Općinsko vijeće donijelo, ali nitko se nije javio na taj natječaj.
Međutim prostor je ostao prazan, a mladost nema gdje, oni traže prostor, a kao načelnik je s njima
održao sastanak. Planira se sklopiti Ugovor sa udrugom mladih na koji način će to koristiti, kakve
će troškove imati i koliko će to trajati.
Načelnik smatra da nije problem ponoviti natječaj u petom ili šestom mjesecu. Namjena je
određena, to je ugostiteljski sadržaj. A sada preko zime mladost nema gdje, nemaju novac za kafiće,
a u općinskom prostoru se druže, kupili su televizor i to je jedno privremeno rješenje, navodi
načelnik.
MIRNA LONGIN TREŠIN postavlja pitanje zašto se izgubila praksa božićnog domjenka za
članove Općinskog vijeća i poduzetnike.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da su to troškovno ukomponirali, jer da se već dvije godine
održava manifestacija Advent u parku i da su ljudi to prihvatili. Načelnik objašnjava da se domjenak
praktički održava tamo u parku branitelja kraj crkve, te da su ljudi to prihvatili i dobra je
posjećenost. Smatra da bi za Općinu bilo prerastrošno pored te manifestacije organizirati i zaseban
domjenak.
TOMISLAV VIDOV postavlja pitanje koliko Općinu košta javna nabava.
Pročelnica NIVES PERIN odgovara da ako se objavi u elektroničkom oglasniku javne nabave,
objava košta jednu tisuću kuna.
TOMISLAV VIDOV kaže da ga je zanimalo radi posnavljanja natječaja za objekt u prizemlju
Općinskog doma.
Pročelnica NIVES PERIN odgovara da to onda nije javna nabava, već javni natječaj koji se objavi
u dnevnom tisku košta pet tisuća kuna.
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NEVEN VITLOV postavlja pitanje kada se planira postaviti dizalica za brodove u uvali Vela
Lamjana, s obzirom da je primijetio da su iskopani temelji na rivi za postavljanje dizalice. Zanima
ga također da li je u planu asfaltiranje dijela iznad rive, površine 200 do 300 metara kvadratnih.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da se čekaju ronioci „Kali gradnje“ da budu slobodni, s
obzirom da trenutno rade na trajektnoj luci u Tkonu. Postolje je tu, treba ga postaviti, a nakon što se
sve salije i centrira, slijedi montaža, jer dizalica je spremna za montažu. Asfaltiranje površine iznad
rive će također uslijediti, dodaje načelnik.
ZDENKO VIDOV postavlja pitanje kolika je nosivost dizalice.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara šest do sedam tona.
TOMISLAV VIDOV postavlja pitanje da li je Općina isplatila dio duga prema komunalnom
poduzeću Hripa, da Hripa može normalno poslovati.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da su nešto uplatili Hripi. Dodaje da Hripa treba napraviti
financijski plan za iduću godinu, jer u planu je nabava nekih dodatnih sredstava, a Općinu u
narednoj godini čeka i razvrstavanje otpada.
Predsjednik MILAN PAŽEK zaključuje sjednicu i upućuje članovima Općinskog vijeća čestitku za
- blagdane.
Sjednica je završena u 20,30 sati

Zapisnik sastavila:
Nives Perin

Predsjednik:
Milan Pažek
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