SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,
Trg Marnjive 23, dana 15. lipnja 2016. godine s početkom u 17.00 sati.

Prisutni Općinski vijećnici:

1. Mirna Longin Trešin
2. Miroslav Longin
3. Neven Vitlov
4. Pero Kolega
5. Zdenko Vidov
6. Berislav Kolega
7. Tomislav Vidov
8. Milan Pažek
9. Tina Perin Crnošija ( od 17,20 sati)

Odsutni Općinski vijećnici:
1. Zvonko Mišlov , Silvia Vitlov

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 sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali,
održane dana 30.05.2016 godine
2.
Donošenje Odluke o pristupanju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine
Kali ,
3.
Donošenje Odluke o davanju imena ulice od uvale Batalaža do Državne ceste D-110
- Ulica Dr. Slavko Perović,
4.
Prijedlog sklapanja novog Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih
projekta od interesa za razvoj otoka te lista prijedloga kapitalnih projekata za Općinu Kali.
5.
Donošenje Odluke o produljenju važenja „STRATEŠKOG PLANA
GOSPODARSKOG RAZVOJA za Općinu Kali, Kukljica, Pašman, Preko i Tkon 2006-2010“i
Mape Razvoja
Općine Kali iz 2008.godine.
6.
Informacija: Zamolba umjetnice Sanje Sašo vezana za skulpturu „Stina“.
7.
VIJEĆNIČKA PITANJA

Predsjednik Milan Pažek daje prijedlog dnevnog reda na glasanje:
S .8 glasova " za " i nijednim glasom protiv
Općinskog vijeća.

prihvaćen je prijedlog dnevnog reda 30. sjednice

TOČKA 1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane
dana 30.05.2016 .godine.
S 6 glasova " ZA " 2 glasa "PROTIV " i niti jednim SUZDRŽANIM, Veritificiran je zapisnika s
29. sjednice Općinskog vijeća održane dana 30.05.2016. godine

TOČKA 2. Donošenje Odluke o pristupanju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana
Općine Kali ,

S 8 glasova " ZA " i niti jednim "PROTIV " i niti jednim glasom " SUZDRŽANIM " Donosi se
slijedeća:

O IZRADI

IZMJENA

ODLUKA
I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE KALI

Članak 1.
Pravna osnova za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kali
(1) Ovom se odlukom utvrđuje pristupanje izradi izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Kali («Službeni Glasnik Općine Kali br . 1/03, 4/06, 4/10 i 4/12, 11/14).
(2) Izmjene i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Kali izraditi će se u skladu s
Zakonom o prostornom uređenju (« Narodne Novine br. 153/13) te Pravilnikom o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova («Narodne Novine broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).
(3) Nositelj izrade izmjena i dopuna PPUO Kali je Jedinstveni upravni odjel , a odgovorna
osoba je Općinski načelnik.
Članak 2.
Razlozi za izradu izmjena i dopuna PPUO Kali

(1) Razlog izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kali je :
- promjena uvjeta gradnje unutar građevinskog područja naselja

Članak 3.

Obuhvat

izmjene

i dopuna

PPUO

Kali

(1) Prostorni obuhvat je dio građevinskog područja naselja Kali,
(2) U tekstualnom dijelu Plana korigirati će se članci u skladu sa razlozima i ciljevima
Izmjena i Dopuna.

Članak 4.
Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna PPUO Kali
(1) Cilj izrade je omogućiti kvalitetni razvoj, zadovolji interese korisnika prostora, a sve na način
da se osigura zaštita i racionalno korištenje prostora.
Članak 5.
Popis stručnih podloga potrebnih za izradu izmjena i dopuna PPUO Kali
(1) Za potrebe izmjena i dopuna PPUO Kali nije planirana izrada novih stručnih podloga. U
izradi će se koristiti važeći PPUO Kali.

Članak 6.

Način pribavljanja stručnih rješenja
(1) Stručna rješenja za potrebe izrade osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima,
a pribaviti će se u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju u roku od
15 dana od dana dostave Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUO Kali.
Članak 7.
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i
dopuna PPUO Kali iz područja svojeg djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u
izradi izmjena i dopuna PPUO Kali.
(1) Podatci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga zatražiti će se od:
- Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije.

Članak 8.
Rok za izradu izmjena i dopuna PPUO KALI, odnosno njegovih pojedinih faza
(1) Za izradu Izmjena i dopuna PPUO Kali određuju se slijedeći rokovi:
- prijedlog Plana za javni uvid izraditi će se u roku od 15 radnih dana od dana
dostave svih potrebnih planskih smjernica u skladu s člankom 6. i 9. ove Odluke,
- Javni uvid trajati će 15 dana,
- Izrađivač plana će s nositeljem izrade Plana izraditi Izvješće o javnoj raspravi
najkasnije 15 dana od dana isteka roka za primanje prijedloga i primjedbi s javne
rasprave prema članku 102. Zakona o prostornom uređenju ,

-

Nacrt konačnog prijedloga Plana , za dostavu tijelima iz članka 6. i članak 9. ove
Odluke, izraditi će se najkasnije u roku od 8 radnih dana od utvrđivanja Izvješća o
javnoj raspravi.

-

Konačni prijedlog Plana izraditi će se najkasnije u roku od 8 radnih dana od dana
dobivanja potrebnih mišljenja,

-

Izrada završnog elaborata Plana izraditi će se u roku od 8 radnih dana od objave u
Službenom Glasniku Općine Kali.

Članak 9.
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru odnosno gradnje, tijekom izrade i donošenja izmjena i dopuna PPUO Kali
(1) Tijekom izrade Izmjena i dopuna PPUO Kali nema zabrane izdavanja akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru i gradnje.

Članak 10.
Izvori financiranja izrade izmjena i dopuna PPUO Kali
(1) Sukladno članku 89. stavku 1. točke 10. Zakona o prostornom uređenju , sredstva za izradu
Izmjena i dopuna PPUO Kali financirati će se iz Općinskog proračuna Općine Kali .

Članak 11.
Završne odredbe
(1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim
propisima navedenim člankom 8. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za
dostavu zahtijeva ( (podatci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i
dopuna PPUO Kali.
(2) Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u dostavljenim zahtjevima sukladno
Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na
kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu prostornog plana.
(3) Rok dostave zahtjeva određen je u roku od 15 dana. U koliko tijela i osobe, određeni
posebnim propisima (članak 8. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku,
smatrati će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana poštivati
uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumnti.
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj Ulica Republike
Austrije 20, Zagreb.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom Glasniku Općine Kali
«

TOČKA 3. Donošenje Odluke o davanju imena ulice od uvale Batalaža do Državne ceste
D-110- Ulica Dr. Slavko Perović,
S 9. glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " 1 . glasom " SUZDRŽANIM "
donosi se slijedeće:
Na temelju članka 95. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne Novine broj
16/07) i članka 7. i 9. Zakona o naseljima (Narodne Novine br. 54/88) te sukladno članku 32
Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.:2/13 i 6/14) , Općinsko vijeće Općine Kali
na svojoj 30.sjednici održane dana 15. 06. 2016. godine, donosi:
ODLUKA
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU
IMENA ULICE I TRGOVA U OPĆINI KALI

Članak 1.
Odluka o određivanju imena ulica u Općini Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br: 1/2001 ) mijenja
se na način da se iza točke 54-54 „Kapetanova ulica“
dodaje točka 55-55 koja glasi: Ulica Dr. Slavko Perović: koja se proteže od uvale Batalaža do
državne ceste D-110.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz s granicama početka i kraja ulice.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali.

U 17,20 u općinsku vijećnicu ulazi vijećnica Tina Perin Crnošija. Konstatira se da je na
sjednici prisutno 9. vijećnika (od 11vijećnika). Postoji kvorum za donošenje pravovaljanih
odluka.
TOČKA 4. Prijedlog sklapanja novog Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih
projekta od interesa za razvoj otoka te lista prijedloga kapitalnih
projekata
za Općinu Kali.

S . glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " 1 . glasom " SUZDRŽANIM " prihvaća se
Prijedlog sklapanja novog Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekta od interesa
za razvoj otoka te lista prijedloga kapitalnih projekata za Općinu Kali.
Na temelju članka 45. stavka 9. točke f. Zakona o financiranju jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01,
107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15), a u skladu s
Naputkom o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za
financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka („Narodne novine“ broj: 52/15), na
prijedlog čelnika jedinica lokalne samouprave otoka Ugljana, Općinsko vijeće Općine Kali
temeljem članka 32. Statuta Općine Kali („Službeni glasnik Općine Kali“ broj 2/13,6/14), Općinsko
vijeće Općine Kali na 30.sjednici održanoj dana 15. lipnja 2016. godine, donosi :

ODLUKU
o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Ugljana
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kali utvrđuje sljedeću listu kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
Ugljana:
-

-

izrada prostorno-planske dokumentacije u općini Preko, Kali i Kukljica,
izrada geodetskih elaborata za reguliranje statusa/vlasništva Općine Kali, Kukljica i Preko,
izgradnja, rekonstrukcija i sanacija lokalne vodovodne mreže i sustava javne odvodnje u
općini Preko, Kali i Kukljica
izgradnja, rekonstrukcija i sanacija luke, lukobrana i riva lokalnog značaja na području
općine Kali, Kukljica i Preko, te ribarske luke Vela Lamjana Kali,
izgradnja, rekonstrukcija i sanacija šetnica i potpornih zidova na pomorskom dobru u općini
Preko, Kali i Kukljica,
izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, biciklističkih staza
te gospodarskih i poljoprivrednih prometnica u općini Preko, Kali i Kukljica,
izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u općini Preko, Kali i Kukljica,
otkup zemljišta za izgradnju i uređenje: novih dionica nerazvrstanih cesta, nogostupa i
ostalih pješačkih zona, javnih parkirališta, dječjih igrališta, zelenih površina i parkova,
zaštićenih kulturnih dobara u općini Preko, Kali i Kukljica,
uređenje naselja
općina Kali, Kukljica, Preko u smislu
izgradnje, dogradnje,
rekonstrukcije, sanacije i opremanje javnih zgrada i objekata na području:
Općina Kali: uređenje naselja Kali i izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija i
opremanje javnih zgrada i objekata na području Općine Kali (općinska zgrada Društvenog
doma i dvorište, Narodna knjižnica, Dječji vrtić „Srdelica“, Trg Bratski dvor i Bratska kuća,
Sportski centar "Dražine", područna/osnovna škola u Kalima, Ribarski muzej, mjesno
groblje "Dočić", Dom za stare i nemoćne, Vatrogasni dom, reciklažno dvorište "Zarabaniž",
kulturno dobro „Ljetnikovac Dražić“, općinska zgrada bivše servisne namjene u uvali
Batalaža, dječja igrališta, zelene površine i parkovi, morske plaže Općine Kali u skladu s
Regionalnim programom
otkup zemljišta za izgradnju i uređenje: novih dionica nerazvrstanih cesta, nogostupa i
ostalih pješačkih zona, javnih parkirališta, dječjih igrališta, zelenih površina i parkova,
zaštićenih kulturnih dobara

Članak 2.
Ova Odluka o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Ugljana (u daljnjem tekstu: Odluka)
donosi se u svrhu sklapanja novog Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od
interesa za razvoj otoka s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a temeljem
kojeg će se Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
Ugljana, broj 09-I-70126/02-13 od 21. studenog 2002. godine staviti van snage.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kali“.

TOČKA 5.:

Donošenje

Odluke

o

produljenju

važenja

„STRATEŠKOG

PLANA

GOSPODARSKOG
RAZVOJA za Općinu Kali, Kukljica, Pašman, Preko i Tkon
2006-2010“i Mape Razvoja Općine Kali iz 2008.godine.
S 9 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim . glasom " SUZDRŽANIM " donosi
se slijedeća:
ODLUKA
o produljenju važenja „Strateškog plana gospodarskog razvoja
za Općine Kali, Kukljica, Pašman, Preko i Tkon 2006-2010.“
i „Mape razvoja Općine Kali“ iz 2008. godine

Članak 1.
Produljuje se važenje Strateškog plana gospodarskog razvoja za Općine Kali, Kukljica,
Pašman, Preko i Tkon 2006-2010., u dijelu Strateškog plana koji se odnosi na područje
Općine Kali na razdoblje 2006. - 2017. godine, odnosno do izrade novog Strateškog
razvojnog programa Općine Kali.
Članak 2.
Produljuje se važenje Mape razvoja Općine Kali“ iz 2008. godine na razdoblje 2008. 2017. godine, odnosno do izrade novog Strateškog razvojnog programa Općine Kali.
Članak 3.
Planirani Strateški razvojni program Općine Kali po donošenju zamijenit će strateške
razvojne programe čija je valjanost produljena ovom Odlukom.
Članak 4.
Odluka o produljujenju važenja Strateškog plana gospodarskog razvoja za područje
Općine Kali i Mape razvoja Općine Kali stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom Glasniku Općine Kali.

TOČKA 6. Informacija: Zamolba umjetnice Sanje Sašo vezana za skulpturu „Stina“.
Konstatira se da se prima na znanje dopis umjetnice Sanje Sašo vezano za skulpturu „Stina“
Te se jednoglasno donosi zaključak da načelnik i predsjednik vijeća pregledaju kip „Stina“ te
predložu odgovarajuće rješenje općinskom vijeću .
TOČKA 7. VJEČNIĆKA PITANJA
BERISLAV KOLEGA u ime mještana Brgačelja daje prijedlog uređenja plaže Brgačelj. Navodi
kako stanovnici tog dijela smatraju da bi se ta plaža mogla brzo i jednostavno urediti, bez velikih
troškova, te da bi bio dovoljan rad s manjim bagerom koji bi pogurao velika kamenja u dubinu.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da što se tiče bagera komunalnog poduzeća, taj bager nije
dobar za takvu vrst radova, ali da je prijedlog općenito dobar. Općina je otvorena prema takvim

prijedlozima, te načelnik poziva mještane Brgačelja da ga izravno kontaktiraju, pa mogu izaći i na
teren i utvrditi opseg radova.
ZDENKO VIDOV navodi kako je na pretprošloj sjednici Općinskog vijeća nastao prijepor oko toga
da li je Vijeće donijelo kriterije dodjele socijalne pomoći mještanima. Iz Općine je tada obećano da
će se to provjeriti, jer je on tvrdio da se kriteriji nisu donijeli, a pročelnica upravnog odjela je tvrdila
da su se kriteriji donijeli.
Postavlja pitanje da li su provjerili jesu li kriteriji dodjele socijalne pomoći doneseni, a ako
nisu doneseni kad će se pred Općinsko vijeće staviti takva Odluka.
Pročelnica NIVES PERIN odgovara da nisu stigli, te da će čim prije to napraviti.
ZDENKO VIDOV postavlja drugo pitanje vezano za ribarsku zadrugu „Ribarska sloga“. Koliko je
on upućen, „Ugovor o najmu“ za RZ „Ribarska sloga“ istekao je 31.12.2015. godine, te vijećnika
Z.Vidova zanima da li je potpisan novi Ugovor, te tko ga je potpisao. Pitanje upućuje predsjedniku
Općinskog vijeća.
BERISLAV KOLEGA postavlja pitanje zašto se u sklopu pilot projekta kojeg priprema Lokalna
akcijska grupa u ribarstvu "Plodovi mora" nije išlo na sajam ribarske opreme. Smatra da bi to bio
bolji izbor s obzirom na veći interes Kaljana za ribarsku opremu, nego sajam ribljih, prehrambenih
proizvoda.
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara daje intencija bila povezivanje ribarstva i turizma, te da je
sajam prvenstveno namijenjen turistima i gostima. To potvrđuje i naziv sajma: „Kali fish festival“, a
sajam s godinama može prerasti i u veću manifestaciju. Načelnik dodaje da nema prepreke da pored
sajma ribljih proizvoda bude i sajam ribarske opreme.
Predsjednik MILAN PAŽEK zaključuje sjednicu u 18:30

Zapisnik sastavila :
Nives Perin
Predsjednik općinskog vijeća
Milan Pažek

