SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 32. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,
Trg Marnjive 23, dana 15. 11. 2016. godine s početkom u 17.15 sati.

Prisutni Općinski vijećnici:
1. Tina Perin Crnošija
2. Miroslav Longin
3. Neven Vitlov
4. Pero Kolega
5. Zdenko Vidov
6. Berislav Kolega
7. Tomislav Vidov
8. Milan Pažek
9. Silvija Vitlov

Odsutni Općinski vijećnici:
1. Zvonko Mišlov
2. Mirna Longin Trešin
Ostali prisutni:
Načelnik Duško Vidov, Pročelnica Nives Perin, Računovodstvo Ines Maštruko
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 9. vijećnika ( od ukupno 11 ), postoji kvorum te se mogu
donositi pravovaljane Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane dana
16.08..2016 godine,
2. Prijedlog Proračuna općine Kali za 2017. godinu sa projekcijama za 2018 i
2019.godinu i Programima za 2017.godinu (1. čitanje)
3. Verifikacija Odluke o davanju na upravljanje komunalne vodne građevine za javnu
odvodnju društvu Odvodnja Kali d.o.o.
4. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu projekta „Uređenje obalne prometnice po
Detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali“ unutar mjere 07 „Temeljne
usluge i obnove sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za
razdoblje 2014-2020 s opisom projekta.
5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Općine Kali
6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u
Batalaži u k.o Kali čest. zem. 6127 k.o Kali
7. Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji radi spajanja DVD Kukljica i DVD Kali u

zajedničko Dobrovoljno vatrogasno društvo.
8. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju općinskog povjerenstva za imenovanje
ulica i trgova Općine Kali .
9. VIJEČNIČKA PITANJA

Predsjednik Milan Pažek daje prijedlog dnevnog reda na glasanje:
S 9 glasova " ZA " i nijedan glasa „PROTIV“
sjednicu Općinskog vijeća.

prihvaćen je prijedlog dnevnog reda za 32.

TOČKA 1.: Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali , održane
16.08.2016. godine.
S 7 glasova " ZA " i 2 glasa „PROTIV“ (Zdenko Kolega i Pero Kolega) verificiran je
Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća održane dana 16. 08. 2016. godine.
TOČKA 2. Prijedlog Proračuna općine Kali za 2017. godinu sa projekcijama za 2018 i
2019.godinu i Programima za 2017.godinu (1. čitanje)
Općinski načelnik obrazložio je prijedlog Proračuna za 2017. godine sa projekcijama za 2018 i
2019. godinu te Programe za 2017. godinu.
Predsjednik općinskog vijeća Milan Pažek je nakon obrazloženja prijedloga Proračuna za 2017.
godinu, projekcija i programa zaključio točku dnevnog s napomenom da općinski vijećnici mogu
svoje pisane amandmane na prijedlog proračuna dostaviti u pisarnicu općine do 01. 12. 2016.
godine.

TOČKA 3. Verifikacija Odluke o davanju na upravljanje komunalne vodne građevine za
javnu odvodnju društvu Odvodnja Kali d.o.o.

S 9 glasova " ZA " i niti jednim "PROTIV " i niti jedan glasa " SUZDRŽANIM " usvaja se
Verifikacija Odluke o davanju na upravljanje komunalne vodne građevine za javnu odvodnju
društvu Odvodnja Kali d.o.o. koja glasi:
N a temelju članka 67. stavka 2 . točke 4. Zakona o vodama (Narodne Novine br. 153/09) i članka
32. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br.: 02/13i 6/14) , Općinsko vijeće Općine
Kali na svojoj 32. sjednici održane dana 15.11.2016.godine, donosi:

ODLUKU
O DAVANJU NA UPRAVLJANJE KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU
ODVODNJU DRUŠTVU ODVODNJA KALI d.o.o

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju na upravljanje vodne građevine za javnu odvodnju na području
naselja Kali , društvu ODVODNJA KALI d.o.o Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali.

Članak 3.
S danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povjeravanju obavljanja
djelatnosti održavanja sustava javne odvodnje društvu Hripa d.o.o. Kali (KLASA:
022-06/11-01/22; URBROJ: 2198/14-1-11-1 od 18. 07. 2011. godine.

TOČKA 4: Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu projekta „Uređenje obalne
prometnice po Detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali“ unutar mjere 07
„Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH
za razdoblje 2014-2020 s opisom projekta.
S 9. glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i niti jednim . glasom " SUZDRŽANIM "
Donjeta je Odluka o suglasnosti za provedbu projekta „Uređenje obalne prometnice po
Detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnove
sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 s opisom
projekta, koja glasi:
Na temelju članka 16. st. 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020. („Narodne novine“, broj 71/2016) i na temelju članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni
glasnik Općine Kali 2/13, 6/14) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 32. sjednici održanoj dana
16. studenoga 2016. godine donosi:

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja
„Uređenje obalne prometnice po Detaljnom planu uređenja
obalnog pojasa mjesta Kali“

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kali suglasno je da se projekt „Uređenje obalne prometnice po
Detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali“, prema Glavnom projektu T.D. 246/16,
izrađenog od tvrtke „Via Factum“ d.o.o. Biograd na moru, iz listopada 2016. godine, kandidira na
Natječaj o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., te provede ulaganje iz projekta.
Članak 2.
Općina Kali će podnijeti Zahtjev za potporu u okviru Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu,
poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore

energije i uštedu energije« za tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke je Prilog 1. sa sljedećim stavkama: naziv projekta za koju se izdaje
odluka o suglasnosti, naziv korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta,
financijski kapacitet korisnika, ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta, način održavanja i
upravljanja projektom i usklađenost projekta sa strateškim razvojnim programom Općine Kali.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom Glasniku Općine Kali.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Silvija Vitlov napustila sjednicu Općinskog vijeća u
18,40 sati.
Na sjednici je prisutno 8 vijećnika (od ukupno 11), postoji kvorum te se mogu donositi
pravovaljane odluke.
TOČKA 5.Prijedlog Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na
području Općine Kali
S 8 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " niti jednim . glasom " SUZDRŽANIM "
donjeta je odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kali,
koja glasi:
Na temelju članka 107. i 109. Zakona o cestama (Narodne Novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14), članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine broj: 36/95,70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 50/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Općine Kali („Službeni
glasnik Općine Kali“ br. 02/13, 6/14), Općinsko Vijeće Općine Kali na svojoj 32. sjednici
održane dana 15. 11. 2016., donijelo je:

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE KALI

Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.:
1/14), u članku 7. nakon stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Kali nalazi se u prilogu ove
Odluke i čini njen sastavni dio.“
Stavak 4. članka 7. postaje stavak 5., a stavak 5. članka 7. postaje stavak 6. te ostaju tekstualno
nepromijenjeni.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom Glasniku Općine Kali.
S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
nerazvrstanim cestama na području Općine Kali s prilogom Jedinstvena baza podataka
nerazvrstanih cesta na području Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 5/15 )
TOČKA 6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u
Batalaži u k.o Kali čest. zem. 6127 k.o Kali.
S 7 glasova " ZA " 1 glasom " PROTIV " (Zdenko Vidov) i niti jednim glasom " SUZDRŽAN "
donijeta je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u Batalaži u k.o
Kali čest. zem. 6127 k.o Kali a koja glasi:
Na temelju članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupcima gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. ….) članka 32. Statuta Općine Kali
(Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13,6/14), Zapisnika o javnom otvaranju ponuda i Zapisnika o
pregledu i ocijeni ponuda Povjerenstva za provedbu natječaja od 28.10.2016. godine,
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 32.sjednici održane dana 15.11.2016. godine, donjelo je :
ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
ZA PRODAJU NEKRETNINE U BATALAŽI U K.O KALI

I.
Utvrđuje se da je raspisan ponovljeni javni natječaj za podnošenje ponuda za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Kali objavljen u Zadarskom listu dana 18. 10. 2016. godine.
godine i na web stranici Općine Kali, označene kao nekretnina- neizgrađeno građevinsko
zemljište , u staroj izmjeri za k. o. Kali 60/69 dijela čest. zem. 844/11 koje nekretnine u novoj
izmjeri za k.o. Kali čine čest. zem 6127 k.o. Kali površine 60 m2, a sve prema skici izmjere
u M 1:200 izrađenog od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Romana Kovačevića iz Zadra ,
od 11. svibnja 2016. godine.(skica se nalazi u privitku ovog zapisnika)
Na raspisani javni natječaj pristigla je jedna ponuda i to ponuda gosp. Tereze Čučuković ,
Hribarov prilaz 2, iz Zagreba , s ponuđenom cijenom od 200,00 EUR-a po metru kvadratnom.

II.
Nekretnina u vlasništvu Općine Kali označene u točki I. ove Odluke , u površini od 60 m2,
prodati će se Terezi Čučuković , OIB:42499046329, Hribarov Prilaz 2, iz Zagreba za
kupoprodajnu cijenu od 200,00 Eura po m2 , odnosno sveukupno za kupoprodajnu cijenu od
12.000,00 Eur-a (slovima: Eur-a), koja će se platiti protuvrijednosti u kunama, na žiroračun
Općine Kali. Vrijednost eura zaračunava se na osnovi srednjeg tečaja po tečajnoj listi Narodne
banke Hrvatska, na dan plaćanja kupoprodajne cijene.
III.
S kupcem nekretnine iz točke II. ove Odluke zaključiti će općinski načelnik Općine Kali
kupoprodajni ugovor prema uvjetima iz raspisanog natječaja temeljem kojeg će se kupac obvezati
na isplatu kupoprodajne cijene iz točke II. ove Odluke u roku od 15 dana od dana zaključivanja
kupoprodajnog ugovora, umanjenu za iznos od 10.000,00 kn(slovima: desettisućakuna), uplaćene u

korist Općine Kali na ime jamčevine u postupku javnog natječaja iz točke I. ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali.

Obrazloženje:
Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj 13. sjednici održane dana 23.06.2014 godine donijelo
je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine neizgrađeno građevinsko zemljište , u staroj izmjeri za k. o. Kali 60/69 dijela čest. zem. 844/11
koje nekretnine u novoj izmjeri za k.o. Kali čine čest. zem 6127 površine 60 m2, a sve prema
skici izmjere
u
M 1:200 izrađenog od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Romana
Kovačevića iz Zadra , od 11. svibnja 2016. godine.(skica se nalazi u privitku ovog zapisnika), po
početnoj cijeni od 200,00 Eura po m2.
Prvi Javni natječaj za podnošenja ponude za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Kali
objavljen je u Zadarskom listu dana 16. lipnja 2016. godine i na web stranici Općine Kali , a
postupak javnog otvaranja, te postupak pregleda i ocijene valjanosti ponuda provelo je Povjerenstvo
dana 11. 07. 2016. godine . Na raspisani natječaj ponudu je dostavila jedan ponuditelj i to gosp.
Tereza Čučuković po cijeni od 100,00 Eura po m2. Povjerenstvo za provođenje postupka
javnog natječaja donijelo je Zaključak o odbijanju Ponude ponuditelja Tereze Čučuković jer je
ponuđena cijena od 100 Eura /m2 ispod početne cijene od 200,00 Eura po m2.
Jedinstveni upravni odjel ponovno je raspisao Javni natječaj za prodaju nekretnine u iz stavka 1.
ovog obrazloženja koji je objavljen u Zadarskom listu dana 18. listopada. 2016. godine .
Na navedeni javni natječaj u pisarnicu Općine Kali stigla je jedna ponuda i to ponuda gosp.
Tereza Čučuković, Hribarov Prilaz 2 iz Zagreba po cijeni od 200,00 Era po m2.
Povjerenstvo za provedbu za provođenje javnog natječaja utvrdilo je da je ponuda Tereze
Čučuković pravodobna , pravovaljana i potpuna, te predlaže Općinskom vijeću Općine Kali da
donese Odluku o zaključivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine kao u dispozitivu ove
Odluke.

TOČKA 7. Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji radi spajanja DVD Kukljica i DVD
Kali u zajedničko Dobrovoljno vatrogasno društvo.
S 8 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i niti jednim glasom " SUZDRŽAN "
prihvaća se Ugovor o poslovnoj suradnji radi spajanja DVD Kukljica i DVD Kali u zajedničko
Dobrovoljno vatrogasno društvo, koji glasi:

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI

Članak 1.
Predmet ovog Ugovora je poslovna suradnja Općine Kukljica i Općine Kali, na području zaštite od
požara, izrade zajedničke Procjene ugroženosti od požara te osnivanju zajedničkog dobrovoljnog
vatrogasnog društva koji će djelovati na području Općine Kukljica i Općine Kali.
Članak 2.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će izraditi zajednički dokument naziva „Procjena ugroženosti
od požara za Općinu Kukljica i Kali“.
Izradu Procjene iz stavka 1. ovog članaka povjeriti će se društvu „ALFA“ d.o.o. iz Zadra, Augustina

Kažotića bb, OIB: 74080813970 po ukupnoj cijeni od 21.500,00 kuna bez PDV-a.
Članak 3.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će iznos iz članka 2. ovog Ugovora kao i dodatne eventualne
troškove plaćati u jednakom dijelu svaka po 50 % od ukupnog iznosa.
Članak 4.
Općina Kukljica i Općina Kali suglasno utvrđuju da će nakon usvajanja Procjene iz članak 2. ovog
Ugovora u roku od 30 dana osnovati zajedničko Dobrovoljno vatrogasno društvo koje će djelovati
na području Općine Kukljica i Općine Kali, te da će osnivanjem zajedničkog društva prestati
djelovati Dobrovoljno vatrogasno društvo „Kukljica“ i Dobrovoljno vatrogasno društvo „Kali“.
Članak 5.
Ugovorne strane suglasne su da postojeća vatrogasna oprema koju posjeduju Dobrovoljno
vatrogasno društvo „Kukljica“ i Dobrovoljno vatrogasno društvo „Kali“, bude prenesena u
zajedničko novoosnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo.
Članak 6.
Financiranje zajedničkog vatrogasnog društva vršit će se izdvajanjem sredstava iz Proračuna
ugovorenih strana u jednakom postotku, a u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.
Članak 7.
Ugovorne strane utvrđuju da će sjedište novoosnovanog društva biti na području Općine Kali, te da
će se tijela novoosnovanog Dobrovoljnog vatrogasnog društva dijeliti na sljedeći način:
Predsjednik društva – predstavnik Općine Kali
Dopredsjednik društva – predstavnik Općine Kukljica
Tajnik društva – predstavnik Općine Kali,
Sjedište društva- Kali
Upravni odbor – brojit će pet članova u sastavu: predsjednik društva, dopredsjednik društva, tajnik
društva, 1 predstavnik Općine Kukljica i 1 predstavnik Općine Kali
Nadzorni odbor – brojit će tri člana u sastavu: predsjednik odbora predstavnik Općine Kukljica, 1
član predstavnik Općine Kali i 1 član predstavnik Općine Kukljica
Zapovjednik i zamjenik zapovjednika društva birat će se putem javnog natječaja koji će biti
objavljen na oglasnoj ploči Općine Kukljica i Općine Kali, a koje funkcije će biti profesionalne.
Članak 8.
Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.
Članak 9.
Ovaj Ugovor može se raskinuti sporazumno ili jednostrano.
Ukoliko jedna od ugovornih strana ne poštuje svoje obveze proizašle iz ovog Ugovora ili Zakona,
druga ugovorna strana može jednostrano pisanim putem raskinuti ovaj Ugovor.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora rok za raskid je jedna godina, tijekom koje godine moraju
biti obavljene sve dospjele obveze i izmirena sva dospjela dugovanja.
U slučaju raskida ovog Ugovora sva imovina u trenutku raskida Ugovora koju posjeduje zajedničko
društvo dijelit će zajednički i to na način da svakoj ugovornoj strani pripadne jednak broj opreme
društva.
Članak 10.

Međusobna prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz ovog Ugovora, a istim nisu regulirana,
ugovorne strane suglasne su tumačiti sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i ostalim
odredbama ostalih relevantnih propisa.
Članak 11.
Eventualne nesporazume koji nastanu tijekom trajanja i primjene ovog Ugovora stranke će nastojati
riješiti dogovorno.
Za slučaj spora ugovorne strane suglasno određuju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru.
Članak 12.
Ovaj Ugovor ugovorenim stranama je razumljiv i u cijelosti prihvatljiv, te ga u znak svojeg prihvata
potpisuju.

Članak 13.
Ovaj Ugovor je sastavljan u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu.

TOČKA 8.: Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju općinskog povjerenstva za
imenovanje ulica i trgova Općine Kali .
Nakon temeljite rasprave općinsko vijeće je donijelo zaključak da općinski vijećnici do 25. 11.
2016 godine dostave prijedlog osoba koje poznaju „intradu“ ta koje su dale pristank da budu
imenovane u povjerenstvo za pomoć prilikom eventualnih sporova kod katastarske izmjere ( u
vezi puteva, mocira ) prvenstveno štiteći interese Općine Kali. Naknada za rad člana povjerenstva
bila bi u visini 170,00 kn po danu (dnevnica). Prijedloge članova povjerenstva općinski vijećnici
mogu dostaviti Predsjedniku općinskog vijeća Milanu Pažeku ili u pisarnicu općine.

TOČKA 9: VJEĆNIČKA PITANJA
Zdenko Vidov: Tko su članovi u Nadzornom odboru Hripa d.o.o. Kali ?
Načelnik: U nadzornom odboru Hripe d.o.o. Kali je predsjednik Tino Kurtin i članovi Đenko Perin,
Mile Kurtin, Ina Kolega i Goran Dražić.
Zdenko Vidov: Zar nije Đenko Perin dao ostavku?
Načelnik: Ja nisam dobio ostavku u pisanom obliku.
Berislav Kolega: Prvo pitanje Kada će Općina isplatiti novce za financiranje političkih stranaka?
Drugo pitanje: Kada će se sazvati Skupština za Udrugu Ribarske noći? Tko je predsjednik Udruge?
Stanjar je dao ostavku, pa nije dao ostavku jer ni bilo vrimena za biranje novoga predsjednika, ajmo
napraviti skupštinu da izaberemo predsjednika.
Načelnik: Što se tiče Udruge Ribarske noći ili bilo koje Udruge to se ne tiče mene kao načelnika niti
se tiče predsjednika Općinskog vijeća, zna se što su Udruge. Ti si Berislave član te Udruge pa
sazovi Skupštinu i riješi to pitanje.
Pero Kolega: Na zadnjoj sjednici vijeća postavio san pitanje predsjedniku Milanu Pažeku dali je
vidio divlji deponij na Lokvi?
Milan Pažek: Da vidio sam, tamo se radi i konstatirao da se smanjila količina otpada.
Pero Kolega: Prije dvadeset dana direktor Hripe d.o.o. zapalio je smeće, jedno hrpu od cca. 200

kubika krupnog otpada kada je buknula vatra, uhvatila ga je panika i pozvao je u pomoć
maloljetnog sina i ženu, tako ja pretpostavljam. Nakon toga pozvao je i djelatnike Hripe d.o.o.
te vatrogasno društvo. Na sreću počela je padati kiša i zaustavila taj požar.
Da li imate načelniče o tome informaciju, da li je komunalni redar napravio nekakav zapisnik ?
Danas ponovno gori, znači divlji deponij se ne sanira sukladno zakonu. Borivoj je isto tako prije par
godina naložio koledu pa je platio osobno kaznu od 15.000,00 kn a Hripa 40.000,00 kn. Da je kojim
slučajem neko prijavio ovaj slučaj inspekciji ja mislim da direktoru ne bi bila kazna manja od
50.000,00 kn a Hripa bi platila najmanje 200.000,00 kn kazne, jer to nije prvi put. Na Lokvi je
uredno postavljena kadena, ali se tamo i dan danas vozi krupni otpad. Tko to dozvoljava? Valjda se
ubuduće neće to ponavljati jer netko mora biti nadležan da se to više ne događa.
Mogu sumnjati da se tu stvara i privatni prihod.
Zdenko Vidov: Taj divlji deponij na Lokvi je sramota za naše mjesto.
Tomislav Vidov: Da li možemo dobiti informaciju koji radovi se odvijaju na Otočkoj cesti i Maloj
Lamnjani ?
Načelnik: U 6. mjesecu ove godine ugovoreni su radovi za izgradnju vodovoda na Otočkoj cesti i
Maloj Lamnjani u iznosu od cca. 1.000.000,00 kn. U tijeku godine projekt smo prijavili na natječaj
Ministarstva regionalnog razvoja u kojem smo tražili financiranje za izgradnju infrastrukture vodovoda u visini 50 % . Čeka se usvajanje izmjena i dopuna državnog proračuna te nam je
najavljeno ako sve bude po planu da bi Općina Kali mogla dobiti iz Uprave za otoke cca.
500.000,00 kn za ovaj projekt.
Pero Kolega: Dali znate informaciju da je inspekcija zabranila rad dizalice u Velikoj Lamnjani,
Hripa je instalirala dizalicu za koju navodno nisu ispunjeni svi standardi npr. tehnički uvjeti i dr..
Načelnik: Želim reći da je Hripa ima koncesiju u Velikoj Lamnjani, a koja je dodijeljena od strane
Lučke uprave Zadar. Rješenje, koje je dostavio inspektor Lučke kapetanije Zadar ing. Sjauš, nije u
Rješenju napisao uputu o pravnom lijeku pa je pravnica iz Lučke Uprave Zadar pripremila žalbu na
isto.
Završeno u 19.35 h
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Nives Perin
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