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SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana 14.01. 2016  godine s početkom u 17.00 sati. 
 
 
Prisutni Općinski vijećnici: 
 
1. Mirna LonginTrešin 
2. Miroslav Longin 
3. Silvia Vitlov 
4. Neven Vitlov ( u vijećnicu ulazi u 17,15 sati - kod 4.točke dnevnog reda) 
5. Pero Kolega  
6. Zdenko Vidov 
7. Berislav Kolega  
8. Tomislav Vidov 
9.  Milan Pažek 
 
 
Odsutni Općinski vijećnici:  Dr. Zvonko Mišlov,  Tina Perin Crnošija 
 
Ostali prisutni: 
Načelnik Duško Vidov,  Pročelnica Nives Perin, 
 
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 8 vijećnika ( od ukupno 11 ), postoji kvorum te se mogu 
donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže  slijedeći : 
 

DNEVNI   RED : 

1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća održane dana 17. 12.2015.  
2. Prijedlog odluke o stavljanju van snage  Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o 

osnivanju Trgovačkog društva Hripa d.o.o.Kali, od 18. 07. 2011. godine 
3. Prijedlog Odluke  o Izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji otpadnih voda na 

području Općine Kali (Sl. gl. Općine Kali br.5/11). 
4. Prijedlog  Odluke o osnivanju trgovačkog društva  ODVODNJA KALI„d.o.o 
     za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. 

5. Prijedlog Odluke o načinu  pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, korisnog i glomaznog 
otpada na području Općine Kali; 

6. Prijedlog odluke o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG) 
7. Prijedlog  Strateškog plana razvoja turizma  Općine Kali 2015-2020. godine ( 

materjali je na  CD-u) 
8. Prijedlog odluke  o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih općinskih vijećnika u 2016. godini; 
9. VIJEČNIČKA PITANJA 
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Predsjednik Milan Pažek daje prijedlog dnevnog reda na glasanje: 
 
S 8  glasova " ZA " i nijednim glasom „ PROTIV“ prihvaćen je  dnevni  red 26. sjednice 
Općinskog vijeća. 
 

TOČKA 1:  Verifikacija skraćenog zapisnika sa  26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali   

održane dana 14. siječnja 2016. godine 

S  7 glasova „ZA “,1 glasom „PROTIV “(Zdenko Vidov)   verificiran je zapisnik sa 25. 
sjednice Općinskog vijeća održane dana  17. prosinca 2015. godine.  

TOČKA 2: Prijedlog odluke o stavljanju van snage  Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o 
osnivanju Trgovačkog društva Hripa d.o.o.Kali, od 18. 07. 2011. godine (Službeni Glasnik 
Općine Kali br.:4/11) 
 
 S 8 glasova „ZA“ , nitko „PROTIV“  i nitko „SUZDRŽAN“  donosi se: 
 

ODLUKAO STAVLJANJU VAN SNAGE 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI IZJAVE O OSNIVANJUTRGOVAČKOG DRUŠTVA 
HRIPA d.o.o. KALI 

Članak 1. 

Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju Trgovačkog društva Hripa d.o.o Kali  

koje je donijelo Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 22. sjednici održane dana 18. 07. 
2011. godine , (Službeni Glasnik Općine Kali  br. 4/11) stavlja  se van snage. 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Kali“. 

 
 
TOČKA 3:Prijedlog Odluke  o Izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji otpadnih voda na 
području Općine Kali (Sl. gl. Općine Kali br.5/11). 
 
S 8 glasova „“ZA“ , 0  glasova „PROTIV“ i 0 glasova „ SUZDRŽAN“  donosi se:  
 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ODLUKE 

O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE KALI 

 

 

Članak 1. 

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 
5/11) od 7. prosinca 2011, mijenja se članak 8. stavak  5.  alineja 1. , brišu se riječi „Hripa 

d.o.o. Kali“, 
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U članku 10.  stavku 1. i stavku 2. brišu  se riječi : „Hripa d.o.o.Kali“. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali . 

 
U vijećnicu ulazi vijećnik Neven Vitlov. Konstatira se da je nazočno na sjednici općinskog 
vijeća 9 vijećnika (od 11 vijećnika) 
 
 
TOČKA 4: Prijedlog  Odluke o osnivanju trgovačkog društva  ODVODNJA KALI„d.o.o 

     za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. 

S 9 glasova „“ZA“ , 0 GLASOVA „PROTIV“ i 0 glasova „ SUZDRŽAN“  donosi se :  
 

ODLUKA 

O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI 

JAVNE ODVODNJE 

Članak 1. 

Općina Kali osniva trgovačko društvo za javnu odvodnju pod tvrtkom društva  ODVODNJA 
KALI  društvo s ograničenom odgovornošću za javnu odvodnju (u daljnjem tekstu: Društvo), 
sa sjedištem u Kalima (Općina Kali), Trg Marnjive 23 Kali, radi obavljanja djelatnosti javne 
odvodnje i djelatnosti gradnje i održavanja građevina oborinske odvodnje,  usvajanjem Izjave 
o osnivanju trgovačkog društva Odvodnja Kali d.o.o, koja je sastavni dio ove Odluke. 

Članak 2. 

Temeljni kapital Društva iz članka 1. ove Odluke iznosi 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna i 
unosi se u novcu, temeljem kojeg uloga Općina Kali kao jedini osnivač društva stječe jedan 
poslovni udjel, red.broj 1., u nominalnom iznosu od 20.000,00(dvadesettisuća) kuna, a koji 
odgovara 100% temeljnog kapitala društva. 

Članak 3. 

Skupštinu društva iz članka 1. ove Odluke  čini Općina Kali koju zastupa  načelnik Općine 
Kali 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Načelnik Općine Kali da pred javnim bilježnikom u ime Općine Kali da Izjavu o 
osnivanju Društva iz članka 1. ove Odluke. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali. 
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TOČKA 5: Prijedlog Odluke o načinu  pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, korisnog i glomaznog otpada na 
području Općine Kali; 
 
S 5 glasova „“ZA“ , 3 glasova „PROTIV“  (Miroslav Longin, Zdenko Vidov, Berislav Longin 
i 1 glas „ SUZDRŽAN“   (Mirna LonginTrešin),  donosi se    
 Odluka o načinu  pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, 
biorazgradivog komunalnog otpada, korisnog i glomaznog otpada na području Općine Kali; 
(Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika) 

 

TOČKA 6:Prijedlog odluke o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG) 
S 9 glasova „“ZA“ , 0 glasova „PROTIV, i 0 glasova „ SUZDRŽAN“, donosi se: 
 

ODLUKA 
O SUOSNIVANJU LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU 

„PLODOVI MORA“ 
Članak 1. 

Općina Kali zajedno s članicama Gradom Zadrom, Općinom Kukljica, Općinom Preko 
i Općinom Sali pristupa osnivanju udruge - Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Plodovi 
mora“ u daljnjem tekstu LAGUR “Plodovi mora“ 

 
Članak 2. 

U svrhu implementacije Lokalnog razvoja pod vodstvom lokalne zajednice u ribarstvu 
Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 
2014.-2020., Općina Kali ovom je Odlukom suglasna sudjelovati u formiranju partnerstva 
predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja LAGUR 
,, Plodovi mora" , kao jedan od suosnivača.  

LAGUR „Plodovi mora“ ima pravni oblik udruge, osniva se radi ostvarivanja 
zajedničkih interesa svih razvojnih dionika ribarstvenog područja, a koje je funkcionalno 
koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu, te radi izrade i provedbe 
Lokalne razvojne strategije u ribarstvu. 
 

Članak 3. 
Općinsko vijeće Općine Kali donosi Odluku da će Općinu Kali  u skupštini LAGUR „Plodovi 
mora“ predstavljati  načelnik općine Kali. U slučaju spriječenosti općinskog načelnika Općinu 
Kali predstavljati će  Pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Kali. 

Članak 4. 
Općinsko vijeće Općine Kali ovime ovlašćuje predstavnike navedene u Članku 3. na 

donošenje odluka u ime Općine Kali, kao člana skupštine LAGUR „plodovi mora“  
 

Članak 5. 
Ova oduka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Kali. 
 
 
TOČKA 7:Prijedlog  Strateškog plana razvoja turizma  Općine Kali 2015-2020. godine  
 
S 9 glasova „“ZA“ , 0 glasova „PROTIV, i 0 glasova „ SUZDRŽAN“, donosi se    
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Strateški plan razvoja turizma  Općine Kali 2015-2020. godine izrađenog od strane Instituta 
za turizam, Zagreb. 
(Strateški plan razvoja turizma u Općine Kali 2015-2020.godinanalazi se u prilogu ovog  
zapisnika) 
 
TOČKA 8: Prijedlog odluke  o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih općinskih vijećnika u 2016. godini; 
 
Jednoglasno se donosi Zaključak da se ova točka dnevnog reda prolongira za slijedeću 
sjednica Vijeća.  
 
TOČKA 9:VIJEČNIČKA PITANJA 
 
ZDENKO VIDOV smatra da je Općinsko vijeće trebalo donijeti odluku o kriterijima za 
dodjelu sredstava za novorođeno dijete. Pojašnjava kako je amandman na proračun Općine 
Kali za 2016. godinu usvojen, ali da sama Odluka nije donešena. Smatra da treba vidjeti koji 
su kriteriji dodjele sredstava. Ističe da kao jedan od najosnovnijih kriterija, da dodjela 
sredstava ne treba biti prema mjestu prebivališta, već po mjestu življenja. 
 
Pročelnica NIVES PERIN se slaže i najavljuje da će to biti na idućoj sjednici. Predlaže da se i 
o kriterijima raspravlja prilikom čitanja prijedloga odluke. 
 
ZDENKO VIDOV ističe da nije dobio odgovor na pitanje sa ranije sjednice Općinskog vijeća, 
pitanje postavljeno predsjedniku vijeća vezano za Velu Lamjanu.  

 
Također navodi da nije dobio odgovor na pitanje o odvodnji, koje je postavio prije 

godinu dana. Navodi i da ako je predsjednik vijeća pregledao snimku sa 24. sjednice, tamo je 
bio čitav niz pitanja upućenih pročelnici. Ističe da nije dobio odgovore na ta pitanja.  
 

Postavlja drugo pitanje predsjedniku vijeća, kolika su primanja u komunalnom 
poduzeću Hripa d.o.o. Navodi kako je od mještana u par navrata dobio upit kolika su primanja 
u Hripi i u Općina, a da je Hripa javno poduzeće i Općina je javna, te primanja stoga nisu 
tajna. Ljude zanima kolika su primanja u Hripi bruto i neto, a također i u Općini. 
 
Predsjednik MILAN PAŽEK odgovara da nije uspio pripremiti odgovor na pitanje koje mu 
vijećnik Z. Vidov postavio na prošloj sjednici vijeća. Navodi kako je dosad o tome razgovarao 
samo sa direktorom Hripe, a mora još i sa načelnikom Općine. 
 
Pročelnica NIVES PERIN odgovara vijećniku Z. Vidovu da je ona dala odgovore za 23. i 24. 
sjednicu onako kako je znala i umjela, te da nema više što dodati. 
 
TOMISLAV VIDOV postavlja pitanje vezano za socijalnu naknadu, da li se osobe koje imaju 
to pravo moraju same prijaviti Općini da bi dobili određenu naknadu ili Općina ima to u vidu i 
prati ih. 
 
Pročelnica NIVES PERIN odgovara da Općina Kali svake godine dobiva popis od Centra za 
socijalnu skrb, popis ljudi koji dobivaju neku naknadu od Centra za socijalnu skrb. 
 
TOMISLAV VIDOV kaže da ga je zanima naknada koju dodjeljuje baš Općina Kali. 
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Pročelnica NIVES PERIN odgovara da Općina Kali ima predviđenu dodjelu sredstava, 
odluku koja je donesena na Općinskom vijeću, ali da nitko nije dostavio zahtjev da mu treba. 
 
ZDENKO VIDOV podsjeća da je na sjednici vijeća bio predložio da se odrede kriteriji za 
dodjelu tih sredstava i nikad se nisu donijeli, a prošlo je već dvije godine, iako su sredstva 
predviđena. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV ističe da je država odredila kriterije, Ministarstvo socijalne politike 
je mjerodavno za te kriterije. 
 
 

Završeno u 18,50 sati 

 

Zapisnik sastavila:                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća  

 

Nives Perin                                                                                              Milan Pažek 


