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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br 2/13, 6/14), Općinsko vijeće Općine 

Kali na svojoj 27. sjednici održane dana  23.03. 2016. godine donosi slijedeću: 

 

 

ODLUKU 

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA  

ZA  RAZDOBLJE OD 01. 07. DO 31. 12. 2015. GODINE 

 

 

Članak 1.  

 

Prihvaća se Izvješće o radu  Općinskog načelnika za razdoblje od 01. 07 do 31.12. 2015. godine. 

 

Članak 2. 

 

Izvješće o radu općinskog načelnika nalazi se u prilogu ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI 

 

KLASA: 021-05/16-01/27 

URBROJ: 2198/14-01-16-2 

Kali, dana  23.03.2016. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Milan Pažek 

 

________________________________________________________________________________ 

  

Sukladno odredbi članka 48. Statuta Općine Kali ("Glasnik broj: 2/13), podnosim Općinskom vijeću, sljedeće: 

 

 

I z v j e š ć e  o  r a d u 

za period SRPANJ - PROSINAC, 2015.g. 

                                                                    

I. UVOD 

Prema članku 48. Statuta Općine Kali  (Službeni Glasnik Općine Kali br 2/13 i 6/14) Općinski načelnik općine 
Kali dva puta godišnje podnosi polugodišnje  izvješće o  svom radu  i to do 31. 03 tekuće godine za razdoblje 
srpanj-prosinac predhodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj- lipanj tekuće godine.   

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Općine Kali, općinski načelnik 
obavlja poslove izvršne vlasti lokalne samouprave koji su definirani navedenim dokumentima.                                     
U ovom izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Kali provodio je realizaciju prihoda i rashoda 
donijetog Proračuna za 2015. g., utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao 
mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, 
prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama  u vlasništvu 
Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonima, statutom Općine i 
aktima Općinskog vijeća.   Navedene zadaće, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i 
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konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika te kroz rad 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 

II. RAD  JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA: 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali zaposleno je na neodređeno vrijeme 4 službenika i jedan 
namještenica – čistačica na polovicu radnog vremena. .  

U odjelu računovodstva i financija na stručnom usposobljavanju bez zasnivanja radnog  odnosa  do  16. studenog  
2015 g. radila je  Valentina Grzunov. 

U mjerama  za poticanje  zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Pomoć sebi i 
drugima „ i Program javnih radova –„ Mladi za EU „ te nakon provedenog postupka  Općina Kali zaključila je 
Ugovor o radu  na određeno vrijeme  s Magdalenom Profaca kojoj je radni odnos   trajao do 11.11. 2015  i 
Petrom Kolega kojem je  radni odnos  trajao do 3.11. 2015. godine. Njihovu plaću u cijelosti je financirao HZZ. 

Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj  na svojoj 21. sjednici održane dana 26. 05. 2015. godine donijelo 
Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja . Za provedbu Odluke između ostalog  potrebna je osoba  koja 
će  obavljati nadzor  nad parkiranjem vozila na  parkirališnim površinama – prometni redar .  U tu svrhu Općina 
Kali uputila je komunalnog redara u  Policijsku akademiju Zagreb koji je  položio  ispit o stručnoj 
usposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara.   

 Na prijedlog Pročelnice Općinski načelnik je donio II. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela po kojem   se mijenja sistematizacija radnog mjesta  u  Jedinstvenom upravnom 
odjelu  na način da jedna osoba  obavlja  poslove komunalnog  i prometnog redara. 

Donesena Odluka nije se u potpunosti primjenjivala jer nije prihvaćen cijenik parkiranja te se djelovanje 
komunalnog redara zasnivalo samo na usmenim i pismenim opomenama koje je provodio uz pomoć opreme 
tvrtke Pazigrad  iz Rijeke kao pilot projekt što se pokazalo jako efikasno. U ljetnoj sezoni. 

III. PRORAČUN I FINANCIJE.  

Općinsko vijeće Općine Kali  je na svojo .......... sjednici održane dana.......     

2015. godine donijelo je   odluku o donošenju rebalansa proračuna                                                  

Proračuna Općine Kali za 2015. god. u  iznosu od..................... kn. 

 Stanje  računa  Općine Kali  na dan 1.07.2015.g.: 

Blagajna =...............kn,  Erste banke tekući račun = ...................... kn,    

HBOR =................................ kn, oročena sredstva kod Erste Banke ................... kn. 

Potraživanja Općine Kali na dan 01.07.2015. g. u iznosu...................kn 

Dugovanja Općine Kali na dan 01.07.2015. g. u iznosu.................. kn raznim dobavljačima, a dugovanja prema 
zajmovima-dugoročni kredit u iznosu.................... kn. 

Općina Kali  je uz suglasnost Vlade RH podigla namjenski kredit u iznosu od 650.000,00kn  za slijedeće 
namjene: 

-sufinanciranje  dogradnje dječjeg vrtića“ Srdelica „ u iznosu 300.000,kn 

-sufinanciranje izgradnje 2.faze javne plaže Tratica u iznosu od 200.000,00kn 
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-otkup zemljišta za reciklažno dvorište „Zarabaniž“ u iznosu 150.000,00kn 

Kredit se koristi tijekom jedne godine, sa počekom vraćanje od jedne godine. 

 Realizacija ugovora  

U skladu s Proračunom općine Kali za 2015. godinu Općinski načelnik donio je Izmjene i dopune Plana  nabave 
za 2015. godinu. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi , Pravilnikom o provedbi postupka nabave bagatelne 
vrijednosti  i  Planu nabave proveli su se postupci javne nabave i zaključili slijedeći Ugovori: 

- Ugovor o usluzi izrade idejnog-arhitektonskog-urbanističkog rješenja raskrižja ulice Sv.Lovre i Otočke ceste 
D110 u iznosu  51.250,00 kn. Ugovor se provodi do kraja 2015.god.  

- Ugovor uslugi izrade idejnog projekta za proširenje groblja Dočić općine Kali u iznosu od 25.000,00 kn. 
Ugovor se provodi do kraja 2015.god. 

- Ugovor za izradu projekta „Strateški plan razvoja turizma do 2020. g.“ 121.750,00 kn. Ugovor se provodio do 
kraja 2015.god. 

- Ugovor o stručnom nazoru na izvođenjem radova i pružanja energetske usluge uštedi električne energije u 
javnoj rasvjeti u općini Kali u iznosu od  59.880,00 kn. za razdoblje u trajanju od 78 mjeseci. Ugovor se 
provodio do kraja 2015.god. 

- Ugovor o dogradnji zgrade dječjeg vrtića Srdelica Kali u iznosu od 914.585,20 kn.Ugovor se provodio do kraja 
2015.god. 

- Ugovor o obavljanju poslova stručnog nadzora nadogradnje dječjeg vrtića Srdelica Kali u iznosu 46.250,00 kn. 
Ugovor se provodio do kraja 2015.god. 

- Ugovor o izvođenju radova na izgradnji sabirne jame radi premještanja fekalne odvodnje iz dječjeg vrića 
Srdelica Kali u iznosu od 101.836,25 kn. Ugovor je završen tijekom mjeseca Srpnja 2015.god. 

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji mjesne vodovodne mreže Otočka cesta  općine Kali u iznosu  
434.356,25 kn. Ugovor nije realiziran jer je dogovoreni projekt sa troškovnikom za izgradnju nogostupa iznad 
položene cijevi vodovoda poništen od strane Hrvatskih cesta u provedenoj bagatelnoj nabavi, jer je cijena 
izgradnje iznosila cca 700.000,00kn    

- Ugovor o obavljanju poslova stručnog nadzora građenja na izgradnji vodovodne mreže – otočka cesta u iznosu 
14.875,00 kn. Nije proveden zbog gore iznesenih razloga. 

 Pregled  realizacije značajnih prihoda Općine Kali do kraja 2015.god. 

Od značajnih prihoda valja napomenuti  da je  Prirez i porez na dohodak realiziran sa   ...................%  od  
planiranih 

Porez na  imovinu  – realizacija..................%, 

Porezi na robu i usluge u iznosu ....................% 

Prihodi od imovine (koncesije , divedende, zakupi i dio naknade za zadržavanje zgrade u prostoru )  realizacija 
...................%, 

Komunalni doprinos – realizacija ........................% 

Komunalna naknada – realizacija ..........................% 
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 Redovna aktivnost  

Evidentirani su svi proračunski prihodi i primci, te rashodi i izdaci, dnevno se pratilo ostvarenje prihoda i 
sukladno istome vršilo se plaćanje preuzetih obveza, osiguravala se solventnost proračuna potrebnog za 
zadovoljavanje svih potreba. Obzirom da su se izdala nova rješenja  svim obveznicima   komunalne naknade za 
stambene , poslovne   i garažne prostore  ostvarivao se prihod  i pratila naplata  izvještajnom razdoblju.  Pojačale 
su se aktivnosti  na prisilnoj naplati dospjelih potraživanja, te se ustrajalo na slanju opomena, ovrha, ali  i na 
osobnom pristupu svakom od dužnika, te traženju najbolje mogućnosti za naplatu. 

 Značajniji događaji koji su utjecali na izvršenje proračuna: 

Temeljem Zahtjeva Republike Hrvatske za mirno rješavanje sporova (Broj: N-DO-40/14 od 2. 10. 2014. godine )   
dana 10.veljače 2015.godine Općina Kali je sa Županijskim državnim odvjetništvom potpisala izvan sudsku 
nagodbu u svezi vraćanja iznosa od 308.126,66 kn na ime povrata dijela neopravdano utrošene potpore za 
izgradnju "Poslovno - proizvodne zone Velika Lamljana" od 2007. godine Ministarstu gospodarstva, rada i 
poduzetništva. Općina Kali se ovom nagodbom obvezala platiti Republici Hrvatskoj dug i to na slijedeći način: 
1. ratu u iznosu od 150.000,00 kn (1.03.2015.), te preostali dug od 158.126,66 kn obvezuje se platiti u 4 jednake 
rate, svaka u iznosu od 39.531,66 kn kao i odgovarajuću zateznu kamatu. Ova nagodba provodi uredno se do 
kraja 2015.god. 

Do 30. 12. 2015. godine Općina Kali je uplatila po gore zaključenoj nagodbi  ukupan iznos 
od.......................................kn i ........................ kn kamata. 

Realizacija odobrenh bezpovratnih sredstva za projekte u 2015. god.  UKUPNO: 608.800,00 kn potpore 
 

-Ministarstvo turizma - 1. lipnja 2015. je donijelo odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih potpora 

temeljem programa Fonda za razvoj turizma u 2014. godini. Općini Kali je od strane Ministarstva turizma 

odobreno 300.000,00 kuna za projekt Uređenja javne plaže za obitelji s djecom – Tratica faza II. 

Rok provedbe projekta i dostave izvješća: 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora koji je potpisan krajem rujna 

2015.god., a sredstva doznačena u ...................... ...................Do kraja 2015. god. izgradnja nije ugovarana. 

  

-Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – donijelo je 5. lipnja 2015. Odluku o dodjeli sredstava 

kapitalne pomoći Općini Kali za održavanje javnih površina i trgova u funkciji tržnice na malo, temeljem Javnog 

poziva za financiranje projekata namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog 

standarda za 2015. godinu. 

Općini Kali je od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja odobreno 90.000,00 kuna za projekt: 

Rekonstrukcija i uređenje općinskog trga u Kalima (II. Faza: Sanacija potpornog zida prometnice uz Trg 

Marnjiva). 

Rok provedbe projekta i dostave izvješća: najkasnije do 31. prosinca 2015. godine (uz obvezu dostave Ugovora 

sa izvođačem radova najkasnije do 31. listopada 2015. godine). 

Projekt je realiziran u postavljenim rokovima sa udjelom Općine Kali u ukupnom iznosu 

od.................................kn 

 

-Ministarstvo branitelja  - 17. lipnja 2015. donijelo je Odluku o financiranju Projekta rješavanja pristupačnosti 

objektima osoba s invaliditetom. Odobrena su sredstva za financiranje nabave i ugradnje aqualiftera na javnoj 

plaži Tratica na otoku Ugljanu, Općina Kali u iznosu od 90.000,00 kuna.Rok provedbe projekta i dostave 

izvješća: najkasnije do 31. prosinca    

2015. godine.Projekt je realiziran u roku osim montaže koja je uz zahtjev      

odobrena do 15.lipnja 2016.g. obzirom na sezonu. 

 

-Ministarstvo gospodarstva donijelo Odluku o financiranju Projekta    izgradnje javne rasvjete na Otočkoj cesti  

 

Naziv institucije: Iznos bespovratnih sredstava u 2015. g.   

Ministarstvo turizma 300.000,00 kn 
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Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 90.000,00 kuna 

Ministarstvo branitelja   90.000,00 kn 

Ministarstvo gospodarstva 128.800,00kn 

UKUPNO: 608.800,00 kn 

 

IV. KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

 Komunalno uređenje mjesta 

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom  troše se u skladu s namjenom tih sredstava u skladu s Programom  
održavanja komunalne infrastrukture kojeg je donijelo Općinsko vijeće općine Kali  na svojoj 17. sjednici   
održane dana 12. 12. 2014. godine, te su se sredstva u izvještajnom razdoblju potrošila za slijedeće  namjene:  

- Održavanje  i čišćenje  javnih površina,....................... % od planiranog                     

- radovi na sanacija udarnih rupa, redovno i pojačano održavanje cesta.........%   

-potrošnja javne rasvjete ................... %                                                             

 -održavanje javne rasvjete ............................% 

- održavanje poljskih puteva ...............................%, 

- održavanje zelenih površina .....................................%, 

- vertikalna i horizontalna signalizacija ............................... % ,  

- održavanje i uređenje plaža........................................%, 

- deratizacija i dezinsekcija.........................................% 

- nabava i održavanje  oglasnih ploča .............................% 

- rekonstrukcija javne rasvjete primjenom mjera ekološke rasvjete...........%  

-uređenje prilaza i parkinga pri zgradi Hitne pomoći........................% 

- Prema Planu građenja komunalnih vodnih građevina   izgradilo se  dio sekundarne kanalizacijske  mreže Obala 
Kaljskih ribara i pomoraca u iznosu 49.818,40 kn                                                                                                                                                                      
- Također  su se  izveli radovi na rekonstrukciji Općinskog Doma (tržnica, ribarnica, uređenje prilazne rampe i 
dr. u iznosu od 52.476,00 kn.    

 Nerazvrstane ceste: 

 U izvještajnom razdoblju  Općina Kali  izvršila je izvršila daljnju vertikalnu   signalizaciju sukladno Projektu 
regulacije prometa za koju je Općina  Kali  je  od Ministarstva unutarnjih poslova  dobila suglasnost. Tijekom 
ljetne sezone prometni redar je obavljao  poslove  upravljanja prometom i nadzora nepropisno zaustavljenih i 
parkirnih vozila. 

Nakon provedenog postupka u skladu sa Zakonom o cestama izvršena je uknjižba za cijelo kompletne ceste 
Obala kaljskih ribara i pomoraca čime je omogućeno da se završi projekt njene rekonstrukcije od Tratice do 
Artine.                 
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 Izgradnja  reciklažnog dvorišta : 

 Za izgradnju reciklažnog dvorišta „Zarabaniž „ u ukupnoj površini od 1510 m2.  Napravljene su prijave za 
ispravni postupak sređivanja imovinsko –pravnih odnosa.U ispravnom postupku  sređivanja vlasništva zvršen je 
očevid od str sutkinje ZK odjela sa svjedocima. Do kraja 2015.g Općina Kali nije dobila riješenje o vlasništvu. 

Sredstva za kupnju zemljišta osigurana su kreditom HBOR-a u iznosu 150.000kn  

 Rekonstrukcija javne rasvjete, kronologija 

 -15. 07. 2014. god. FZOEU donio Odluku o odabiru korisnika sredstava  provedbe projekta energetski 
učinkovite  i ekološke javne rasvjete.  

-vrijednost investicije  iznosi 1.566.876,00 kn.   Fond   odobrava sredstva  pomoći u visini 60% =940.125,00 kn, 
ostatak sredstava je dužna osigurati Općina Kali. 

-u postupku javne nabave početkom 2015.god. zaključen je ugovor  s odabranim pružateljem  energetske usluge  
s tvrtkom VERITAS ESCO d.o.o . iz Splita.  

- 09. 06. 2015.godine, nakon dostave obimne projektne dokumentacije koju je potvrdio Fond sklopljen je  
Ugovor  o neposrednom sufinancirannju rekonstrukcije javne rasvjete u Općini Kali davanjem sredstva pomoći u 
iznosu od 900.000,00 kn . Prema ovom Ugovoru Općina Kali  je trebala dostaviti Fondu potpunu dokumentaciju 
za isplatu sredstava Fonda najkasnije do 19.08. 2015. godine .  

Na traženje  ugovorne tvrtke VERITAS  ESCO d.o.o. , radi tehničkih problema  dana  10. lipnja 2015. godine  
Općina Kali je zatražila od  Fonda produženje rokova korištenja sredstava Fonda te  ujedno  s Veritas Esco d.o. 
o. zaključila  I. DODATAK Ugovora  u kojem se je produžio rok  završetka radova  do 30. 11. 2015. godine.  

Projekt je završen i sva dokumentacija dostavljena FZOEU  koji je izvršio uplatu od 900.000,00kn, a  nastavljen 
je nadzor energetske učinkovitosti sa nadzornim inžinjerom. 

 Rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva „KALI“  
    U ljetnoj sezoni  Općina Kali sufinancira jednog djelatnika sezonca vatrogasca za period od 15.06. do 

zaključno 15. 09.2015. godine, koji obavlja dežursvo a ove godine i distribuciju pitke vode. 

Distribucija pitke vode putem maniga u Kalima , sukladno Ugovoru sa Vodovod d.o.o. Zadar i Odlukom 

Općinskog načelnika,  DVD Kali preuzeo je  distibuciju vode po kućama koji nisu prikljućeni na mjesnu 

vodovodnu mrežu. 

 

 

 Izvješće o radu komunalnog redara DRUGI PODACI 
 

Tijekom drugih  šest mjeseci 2015.g komunalni redar je obavljao poslove i zadatke sukladno  Odluci o 

komunalnom redu  Općine Kali. 

Aktivnosti na terenu komunalni redar obavlja u okviru redovitih nadzora, 

ali i po zahtjevima načelnika te zahtjevima i predstavkama mještana i  

drugih subjekata.  

Prema podacima o broju predmeta u ovom razdoblju 2015.g. pokrenuto je  

samostalno ili po zahtjevu drugih subjekata ukupno:  

 

-49 predmeta sa različitom vrstom problematike,  

-poslato 20 pisanih obavijesti prema mještanima 

-izdao mnogobrojna usmena upozorenja pri čemu su u velikoj većini mještani dobro postupali i prihvaćali 

upozorenja i njegove savjete tako da nije bilo potrebe za daljnjim administrativnim postupcima. 
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-svakodnevnim obilascima, usmenim  savjetima vlasnicima vozila te  pisanih obavijesti postavljenih na vozila 

upozoravao je  na protupravno parkiranje što je davalo dobre rezultate i  većina vlasnika je reagirala  i uklonila 

svoja vozila s  

nogostupa dok su  pojedinci nastavili sa parkiranjem na nogostupu.  

 

-U suradnji sa državnim institucijama upućena je jedna prijava inspektoru za pomorsko dobro-hidro građevinska  

inspekcija i jedna prijava Upravi za inspekcijske poslove u gospodarstvu. Sektor nadzora u području rudarstva. 

 

-U suradnji sa policijom, za rješavanje problema prometa, bespravne gradnje kao i zauzimanja javnih površina 

komunalni redar i policijski službenici u nekoliko slučajeva imali su zajedničku intervenciju. 

 

-Ostvarivanje Odluke o komunalnom redu  daje dobre  rezultate, ali je i dalje potreban rad sa mještanima u 

provođenju reda. 

  

Sve aktivnosti komunalnog uređenja mjesta odvijale su se pod sloganom  „KALI ČISTO I UREĐENO 

MJESTO“  

Može se zaključiti da u ovom segmentu  zadaća izvšnih  i predstavničkih ovlasti još predstoji dosta posla da bi se 

dostigla određena  razina komunalnog uređenja mjesta 

 V.PROSTORNO PLANIRANJE: 

 Donošenje  UPU-3 M. Lamnjana 
 

Odrađena je slijedeća procedura: 

-organiziran javni uvid i javna rasprava na prijedlog UPU-3, 

-izrađeno Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-3, 

-Izrada nacrta Konačnog prijedloga UPU-3 

- Općinski načelnik  donosi Odluku o utvrđivanju konačnog prijedloga   

  UPU-3, 

-Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja  daje Suglasnost na    

 konačni prijedlog UPU-3, 

          V. GOSPODARSTVIO  I PODUZETNIŠTVO    

Posebna pažnja posvećena je pomoći fizičkim i pravnim osobama kojima je sjedište u Općini Kali .                                                                                       
Posebno bih naglasio aktivnosti u slijedećim tvrkama:    

 Nauta Lamjana d.d. u stečaju 

Obzirom da je očuvanje brodogradilišta od iznimnog značenja za Općinu Kali  sukladno  dokumentu „Zahtjev 
za očuvanjem brodogradilišta u uvali Vela Lamnjana Kali“ koji je upućen na sve relevantne adrese od 
Vlade, predsjednika RH do DORH-a i Zadarske županije načelnik je prisustvovao Skupštini vjerovnika  te  
učešćem u raspravi ponovio interese Općine Kali kroz   povećanje obima poslovanja a u cilju većeg 
zapošljavanja radnika. Slobodno mogu kazati da je naš Zahtjev za očuvanje brodogradilišta  imao utjecaja kod 
državnih institucija  kojima je upućen i da je imao učinka. 

 U izvještajnom razdoblju primjetne su aktivnosti stečejnog upravitelja da se tvrtka iziđe iz stečaja i nastavi 
normalno funkcionirati. 

 Ribarstvo, ulov sitne plave ribe 

Najznačajnija djelatnost za naše mjesto i u zadnjih šest mjeseci ulovi su bili relativno dobri pogotovo ulov srdele 
tako da se u 2015.g. u Hrvatskoj ulovilo preko 70 000 tona sitne plave ribe, a od toga oko 40 % su ulovili naši 
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ribari.  Velik problem ribara je u njihovoj nepripremljenosti ulaskom Hrvatske u EU i nedovoljnoj informiranosti 
o uvjetima koji ih očekuju.Treba posebno spomenuti i ove 2015.g. vrlo dobre poslovne rezultate ribarske 
zadruge Omega-3.  

 Ribarska zadruga „Ribarska sloga“  

Uspjela je očuvati preradu sitne plave ribe uz velike poteškoće te smanjenje radnih mjesta. Zadruga nije uspjela 
za sada realizirati Ugovor sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu na iznos cca 16 000 000,00kn za 
izgradnju novog objekta za preradu ribe u gospodarskoj zoni Vela Lamjana. 

 Marikultura: uzgoj bijele i velike plave ribe-tuna  

Značajan porast proizvodnje ove djelatnosti važne za naše mjesto i tu se ističu dvije najveće tvrtke u Hrvatskoj u 
toj branši koje imaju proizvodne kapacitete u našoj Općini, a to su Cromaris d.o.o. i Kali tuna d.o.o.  

Ulovna kvota tuna je povećana i ulovljena u rekordnom roku. 

Cromaris je povećao proizvodnju na iznad 5000 tona bijele ribe i očekuje se investicija u rekonstrukciju objekta  
za predrast u Maloj lamnjani 

 Poljoprivredna zadruga „Maslina“ 

Dobrim urodom i preradom maslina u 2015.god. ova zadruga ostvarila je solidne rezultate te sa pekarom i 
trgovinom mješovite robe  predstavlja vrlo stabilnu tvrtku  zapošljavajuči preko dvadeset djelatnika/ca iz našeg 
mjesta.  

Za očekivati je da će se razvojni planovi poljoprivredne zadruge Maslina početi realizirati sukladno donijetim 
zaključcima od strane Skupštine zadruge i Programom ruralnog razvoja RH za period 14-20g. 

 Ostalo poduzetništvo                                                                  

Trgovine, ugostiteljski objekti, obzirom na kupovnu moć   stanovništva, relativno  dobro posluju i predstavljaju 
značajnu poduzetničku aktivnost u mjestu osiguravajući mještanima opskrbu raznih materijala i uslužnih  
djelatnosti.   

 Poslovna infrastruktura  
                                                         

Aktivnosti oko poslovne infrastrukture najviše su bile vezane za gospodarsku zonu Vela Lamjana i Ribarske luke 

gdje je u tijeku izrada projektne dokumentacije i dobivanje dozvola. 

Dobivena je Lokacijska dozvola za Ribarsku luku i ugovorom  prenijeto daljnje financiranje i izradu Glavnog 

projekta sa Lučkom Upravom Zadar čime su obveze Općine Kali za izradu projektne dokumentacije prestale.   

          VI. DRUŠTVENE DJELATNOSTI: 

 Školsko i predškolsko  obrazovanje 

U programu poboljšanja uvjeta osmogodišnjeg školstva nastavljene  su aktivnosti na projektiranju proširenja 
škole na Dražinama. Očekuje se lokacijska dozvola da bi se moglo iči na izradu Glavog projekta radi dobivanja 
građevinske dozvole. 

Projekt dogradnje dječjeg vrtića“Srdelica“ 

 

Na temelju Odluke  MRRFE  04.11. 2014.g.potpisan je ugovor o financiranju i realizaciji Projekta Dogradnje 

dječjeg vrtića „Srdelica „Kali između Opčine Kali i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz "Projekta 

razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju – EIB - 3". Projekt dogradnje iznosi 1.000.000,00 kn, od čega bi 

program EIB - 3 pokrio 80 % iznosa, a Općina Kali 20 %. 
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Općina Kali zaključila je dana 6. 05. 2015. godine  Ugovor o izvođenju radova s ponuditeljem Tehma d.o.o. 

Zadar  s ponudbenom cijenom  od 914.585,20 kn . Rok  izvođenja radova je 90 radnih dana od dana uvođenja u 

posao. Izgradnja je završena do kraja 2015.god. stime da je potrebno napraviti okončanu situaciju, prikupiti sve 

ateste  i dokumentaciju za tehnički pregled kako bi se mogla izdati Uporabna dozvola. 

Cijeli postupak javne nabave i zaključivanje Ugovora nadziralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 

EU preko  imenovanih predstavnica. 

Općina Kali uputila je službeni zahtjev prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za financiranje 
nabave opreme za projekt dogradnje dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali u iznosu od   od cca 175.000,00 kn.Od 
Ministarstva Općini Kali odobren je iznos od cca 140.000,00 za vanjsku  opremu dječjeg igrališta i unutarnju 
opremu, namještaj idr. 

Obzirom da je za dobivenu opremu –igrala  bilo potrebno urediti dječje igralište u građevinskom i sigurnosnom  
smislu prišlo se uređenju koje je još u tijeku.   

 Socijalna skrb i zdravstvo 

Program javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva realiziran je u izvještajnom razdoblju programom :                                                                                            
-pravo na jednokratnu pomoć rodiljama za novorođenu djecu, za troje djece, u iznosu .................................. kn,                                                                                               
-financiranje asistenta u nastavi za dijete sa poteškoćama u praćenju nastave u iznosu ............................ kn,                                                                      
-dodatni tim u hitnoj pomoći .......................................kn                                                                  

 Kulturno - zabavne aktivnosti   

Udruga Kančulica  za potrebe organiziranja svojih aktivnosti ..............kn 

TZ Općine za kulturn-zabavne aktivnosti....................................kn 

Odprograma zadovoljavanja javnih potreba u kulturi Udruga financijsku potporu su dobile: 

-Udruga Mažoretkinje ...............kn   

 Folklorna skupina Kualjske posestrine, izabravši novo rukovodstvo, nastavila sa aktivnim radom i učestvuje u 
skoro svim smotrama  folklora u našoj županiji.                                                                  

 Sportske aktivnosti            

Financijskom podrškom u provođenju programa javnih potreba u sportu  osiguravaju se djeci, mladima i ostalim 
stanovnicima Općine preduvjeti za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i 
poticanje i promicanje sporta kao zdravog načina života. U tom smislu koristi se  školska dvorana za čije 
održavanje  je potrošeno ................. kn, a u kojoj se odvijaju aktivnosti sportskih klubova i udruga. Posebno bih 
spomenuo financiranje stolno teniskog kluba u iznosu .........................kn koji redovito održavaju trening. 
Uplaćen je vodovodni priključak na budući sportski centar  „Dražine“ kao i projekt za lokacijsku dozvolu koja je 
u postupku ishođenja te riješavanje zemljišta sa Župnim uredom i zadarskom Nadbiskupijom. 

 Poticanje rada civilnih udruga                                      

Obilježavanje aktivnost udruga prethodili su sastanci Načelnika sa civilnim udrugama mladih, žena. Posebno bih 
istaknuo suradnju sa udrugom mladih koji koriste prostor gdje se mogu zabaviti i provoditi slobodno vrijeme kao 
i udruga Kančuolica te aktivnosti humanitarne udruge Sv.Pelegrin i DDK.     

 Kontakti i suradnja sa državnim i regionalnim  institucijama 

Kontakti se održavaju  sa skoro svim ministarstvima ovisno o problematici i može se konstatirati da je suradnja 
na dobroj razini stim što dosta  natječaja koji su najavljivani kasni, a zbog velike zainteresiranosti JLS-e sporo se 
provodi evaulacija projekata  i konačno ugovaranje. 
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Kvalitetnu suradnju uspostavljena je  sa ostalim ustanovama i institucijama u Zadarskoj županiji, a posebno bih 

istaknuo kvalitetnu suradnju sa Policijskom postajom Zadar i Odjelom za turizam i pomorstvo kao Županijskom 

lučkom upravom u provedbi vezova za brodove i brodice. 

 Obilježavanje državnih blagdana 

Državni blagdani, Dan neovisnosti, Svi sveti obilježeni su polaganjem vijenaca i odavanjem počasti poginulim 
braniteljima i svim mještanima. 

          IV. ZAKLJUČAK 

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kali za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine sadrži  
prikaz najvažnijih poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela Općine Kali. Općinski 
načelnik je uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini te u suradnji i pomoći sa ostalim 
institucijama, a posebno predsjednikom Općinskog vijeća gosp. Milan Pažek i svim vijećnicama i vijećnicima, a 
u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao  u izvještajnom razdoblju obavljati poslove  
na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba mještana Općine Kali.   

Kroz  Izvješće o radu nastojalo se prikazati sve aktivnosti u izvještajnom razdoblju, ali je tih aktivnosti 
svakodnevnih u pripremi projekata i drugih izvarednih i neplaniranih aktivnosti mnogo više pa mnoge aktivnosti 
i projekti traju duže od planiranog.                                                                                           
        

OPĆINSKI NAČELNIK – OPĆINE KALI 

 

Kali, dana 18. 03.2016 godine 

Načelnik 

Duško Vidov, dipl. ing. 
                                                                                   

________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka  28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.:  36/95, 109/95,-
Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99,57/00,129/00,59/01, 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 144/12 i 94/13, članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik 
Općine Kali 2/13),  Općinsko vijeće na svojoj 27.sjednici održane dana 23.03.2016. godine,  donosi:  
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Kali za 2015. godinu, koje je u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

 
 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE - OPĆINE KALI 
 

KLASA: 021-05/16-01/27 
URBROJ: 2198/14-01/01-16-3 
Kali, dana 23.03.2016.godine 
 

Predsjednik Općinskog vijeća:  

Milan Pažek 

________________________________________________________________________________ 
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Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br:36/95, 109/95 – 

Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 članka 46) Statuta Općine Kali ( Službeni glasnik Općine Kali 2/3¸I 

6/14), Općinski načelnik, općinskom vijeću podnosi: 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

OPĆINE KALI ZA 2015. GODINU 

 

I. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Kali za 2015. godinu prihvatilo je Općinsko vijeće 

Općine Kali na svojoj 17. sjednici općinskog vijeće održanoj 12.12.2014. godine ( Službeni Glasnik Općine Kali 

br. 13/14), I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kali na svojoj 23. sjednici općinskog vijeća održane dana 15. 

09. 2015.godine , II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kali na svojoj 25. sjednici općinskog vijeća održanoj 

17. 12. 2015. godine (Službeni Glasnik Općine Kali br .: 7/15). 

 

II. Programi obuhvaćaju sljedeće komunalne djelatnosti te su  realizirani kako slijedi: 

 

RADOVI PROGRAM 
ODRŽAVANJA  
ZA 2015 

I.IZM. I DOP. 
PROGRAMA  
po proračunu 

II. IZM. I DOP. 
PROG. 
Po proračunu 

REALIZIRANO 

UKUPNO 
PLANIRANO 

2.740.725,00 2.766.975,00 1.731.475,00 1.644.381,45 

Odvodnja 
atmosferskih voda  

31.250,00 31.250,00 2.000,00      1.175,00 kn 

Održavanje čistoće 
javnih površina 

170.000,00 170.000,00 112.000,00   108.010,33 kn 

Održavanje javnih 
površina 

161.475,00 161.475,00 161.475,00 140.066,50 kn 

Održavanje 
nerazvrstanih cesta 

343.750,00 343.750,00 224.000,00 190.773,76 kn 

Održavanje groblja 23.750,00 23.750,00 0,00 6.976,13 
Održavanje i 
potrošnja javne 
rasvijete 

262.500,00 262.500,00 197.000,00 207.870,79 

Provedba projekata 
učinkovite i ekološke 
javne rasvijete 

 
1.566.750,00 

 
1.593.123,00 

 
950.000,00 

 
907.000,00  

Ostale komunalne 
djelatnosti 

181.250,00 181.250,00 85.000,00 82.508,94 kn 

 

III. IZVORI FINANCIRANJA 

Za radove iz točke II. korištena su sredstva komunalne naknade, te iz  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – OPĆINE KALI 

 

KLASA: 363-03/16-01/01 

URBROJ: 2198/14-02-16-1 

Kali, 17.03.2016.godine  

 

Načelnik: 

Duško Vidov, dipl. ing. 

________________________________________________________________________________ 
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Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.: 36/95, 109/95,-
Uredba,,21/96-Uredba, 70/97, 128/99,57/00,129/00,59/01, 26/03-proč.tekst,82/04, 110/04-Uredba , 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 144/12 i 94/13, članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik 
Općine Kali 2/13), Općinsko vijeće na svojoj 27. sjednici održane dana 23.03.2016 godine, donosi:  
 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekatai uređenja komunalne infrastructure na 
području Općine Kali za 2015. godinu, koje je u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

 
 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE - OPĆINE KALI 
 

KLASA: 021-05/16-01/27 
URBROJ:2198/14-01/01-16-4 
Kali, dana 23. 03. 2016 godine 
 

Predsjednik Općinskog vijeća:  

Milan Pažek 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.:  36/95, 109/95,-
Uredba,,21/96-Uredba, 70/97, 128/99,57/00,129/00,59/01, 26/03-proč.tekst,82/04, 110/04-Uredba , 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 144/12 i 94/13, članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik 
Općine Kali 2/13,6/14), Općinski načelnik, Općinskom vijeću podnosi: 
 

 
IZVJEŠĆE 

 O IZVRŠENJU  
 PROGRAMA GRADNJE I UREĐENJA 

 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
U OPĆINI KALI ZA 2015. GODINU 

 
I. Program gradnje i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Kali za 2015. godinu prihvatilo je Općinsko 
vijeće Općine Kali na svojoj 17. sjednici općinskog vijeće održanoj 12.12.2014. godine (Službeni Glasnik 
Općine Kali br. 13/14), I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kali na svojoj 23. sjednici općinskog vijeća 
održane dana 15. 09. 2015.godine, II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kali na svojoj 25. sjednici općinskog 
vijeća održanoj 17. 12. 2015. godine (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 7/15). 
 

I. Program obuhvaća slijedeće objekte i uređaje, komunalne infrastrukture te je realiziran kako slijedi: 
 

I. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA  
 

  PLANIRANO 

PLANOM 

2015. g 

I. Izmjene i 

dopune 

Proračuna 

II. Izmjene i 

dopune 

proračuna 

REALIZIRANO U 

kn S 

NAPOMENOM 

1. Izgradnja djela obalnog 

pojasa, Javna plaža 

Tratica sa svim 

sadržajima 

 

1.250.000,00 kn 

 

550.000,00 

 

0,00 kn 

00,00 

Sredstva od 

Ministarstva 

dobivena 22. 12. 

2015.godine 
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2. Rješavanje imovinsko 

pravnih odnosa- otkup 

zemljišta za izgradnju 

trotoara do Osnovne 

škole 

 

40.000,00 kn 

 

00,00 

 

00,00 

00,0 

Održana dva sastanka 

s vlasnicima 

zemljišta, te nije 

postignut dogovor 

odnosno dobivena  

Suglasnost sa 

vlasnicima  

3.  Izrada projektne 

dokumentacije DG. 

Bratski dvor 

 

 

30.000,00 kn 

 

30.000,00 

 

00,00 

00,00 Zbog primjedbi 

na nacrt projekta isti 

je vraćen na doradu te 

nije ni plaćen u 2015. 

godini 

4. Izrada idejno 

arhitektonskog 

urbanističkog rješenja 

uređenja uvale Batalaža 

 

68.750.00 kn 

 

30.000,00 

 

 

30.000,00 

 

30.000,00 

5. Izrada idejno 

arhitektonskog 

urbanističkog rješenja 

uređenja Luke Kali - Mul 

 

56.250,00 kn 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

6. Izrada projektne 

dokumentacije za 

Batalažu ( po usvojenom 

idejnom rješenju) 

 

60.000,00 kn 

 

00,00 

 

00,00 

 

00,00 

7. Izrada proktne 

dokumentacije za Mul po 

usvojenom idejnom 

rješenju 

 

30.000,00 kn 

00,00 00,00 00,00 

8. Izgradnja, uređenje 

javnih površina oko 

ambulantne Hitne pomoći 

 

25.000,00 kn 

 

25.000,00 

 

45.000,00 

 

41.874,35 

9. Nasipavanje plaže 

Kolegini  

250.000,00 kn 50.000,00 00,00 00,00 Nije realizirano 

zbog nemogućnosti 

gradnje Tratica 

10. Rekonstrukcija  

općinskog doma –II.Faza 

sanacija potpornog 

zida,uređenje općinskog 

trga 

 

 

750.000,00 

 

 

750.000,00 

 

230.000,00 kn 

 

228.250,60 kn 

 UKUPNO: 2.560.000,00  1.455.000,00 325.000,00 320.124,95 
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NERAZVRSTANE CESTE 
 
VRSTA DJELATNOSTI  Planirano 

programom za 

2015. g 

I. Izmjene i 

dopune 

II. Izmjene i 

dopune  

REALIZIRANO 

Rješavanje imovinsko 

pravnih odnosa na zem. 

prema idej. Projektu ceste 

D-110- Batalaža, otkup 

zemljišta 

30.000,00 kn 30.000,00 30.000,00 00,00 

Izrada glavnog projekta za 

cestu D110 radi ishođenja 

građevinske i uporabne 

dozvole 

 

15.000,00 kn 

 

15.000,00 

 

15.000,00 

00,00 

Izrada projektne 

dokumentacije Ulica 

Kaljskih ribara i 

pomoraca, Tratica- Artina 

za GD 

 

55.000,00 KN 

 

55.000,00 

 

55.000,00 

00,00 

PD izrađena u 

2016.godini i plaćena 

Izgradnja djela ceste Ulica 

Kaljskih ribara i pomoraca 

( Tratica - Artina )  

 

1.000.000,00 kn 

 

500.000,00 

 

00,00 

00,00 Zbog 

nepostojanja 

građevinske dozvole 

nije realizirana 

rekonstrukcija 

Izrada projektne 

dokumentacije, za GD 

prometnice i 

infrastrukture spojene 

ceste OS3 UP11, UPU-12 

 

70.000,00 KN 

 

70.000,00 

 

70.000,00 

I. dio  

48.125,00 kn 

Otkup zemljista za 

izgradnju prometnice OS3  

 

170.000.00 KN 

 

170.000,00 

 

00,00 

00,00 U tijeku je 

postupak izvlaštenja 

zemljišta 

Izgradnja prometnice 

nerazvrstane ceste OS3 

375.000.00 KN 100.000,00 00,00 00,00 

Izrada idejnih rješenja, 

raskrižja ceste D110 

  82.000,00 82.000,00 82.000,00 75.000,00 

 UKUPNO: 1.797,000,00 1.022.000,00 252.000,00 123.125,00 
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4. IZGRADNJA  JAVNA RASVJETA  

VRSTA DJELATNOSTI Planirano Planom 

2015 KN 

I. Izmjene i 

dopune 

II. Izmjene i 

dopune 

REALIZIRANO  

Izrada projektne dokum,za 

izg.nove i rekonstrukciju 

stare LED rasvjete  

 56.250,00 56.250,00 00,00 00,00 

Izgradnja javne rasvjete na 

Otočkoj cesti u dužini cca 

850 m  

300.000,00 300.000,00 300.000,00 00,00 

Izgradnja javne rasvjete 

dionice Ulice Kualjskih 

ribara i pomoraca 

140.000,00 kn 140.000,00 00,00 00,00 

UKUPNO  496.250,00 KN 496.250,00 300.000,00 00,00 

 

5. IZGRADNJA GROBLJA  

VRSTA  DJELATNOSTI Planirano Planom 

2015 

I. Izmjene i 

dopune 

II. Izmjene i 

dopune 

REALIZIRANO 

Izrada idejnog projekta za 

dogradnju groblja „Dočić“ 

30.000,00 KN 60.000,00 60.000,00 00,00 . Nacrt Idejni 

projekt 

Napravljen u 2016. i 

dio plaćen u 2016. 

godini 

Otkup zemljišta  400.000,00 kn 400.000,00 00,00 00,00 

Izgradnja grobnica I.faza 1.000.000,00 00,00 00,00 00,00 

UKUPNO 1.430.000,00 460.000,00 60.000,00 00,00 

 

6.  IZGRADNJA GRAĐEVINA SA GOSPODARENJEM KOMUNALNIM OTPADOM, RD 

ZARABANIŽ 

VRSTA DJELATNOSTI Planirano Planom 

2015 

I. Izmjene i 

dopune 

II. Izmjene i 

dopune 

REALIZIRANO 

Otkup zemljišta,rješavanje 

imovinskopravnih odnosa 

40.000,00 150.000,00 00,00 00,00. Isplata u tijeku 

2016. godine 

Izrada glavnog projekta za 

reciklažno dvorište 

86.250,00 86.250,00 86.000,00 00,00 Nisu riješeni 

imovinsko pravni 

odnosi u ZK 

UKUPNO 126.250,00 kn 236.250,00 86.250,00 00,00 
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REKAPITULACIJA: 

VRSTA DJELATNOSTI Planirano 

Planom 2015 

I. Izmjene i 

dopune 

II. Izmjene i 

dopune 

REALIZIRANO 

IZGRADNJA JAVNIH 

POVRŠINA 

2.560.000,00 1.455.000,00 325.000,00 320.124,95 

NERAZVRSTANE CESTE 1.797.000,00 1.022.000,00 252.000,00 123.125,00 

JAVNA RASVJETA  496.250,00 496.250,00 300.000,00 00,00 

IZGRADNJA GROBLJA 1.430.000,00 460.000,00  60.000,00 00,00 

GRADNJA GRAĐEVINA 

ZA GOSPODARENJE 

OTPADOM  

 126.250,00 236.250,00 86.250,00 00,00 

 UKUPNO 5.659.500,00 3.669.500,00 1.023.250,00 443.249,95 

 

II. IZVORI FINANCIRANJA 

Za radove iz točke I. korištena su sredstva komunalnog doprinosa           

KLASA: 363-03/16-01/2 

URBROJ: 2198/14-02-16-1 

KALI, dana 23. 03.2016.godine 

 

Općinski načelnik: 

Duško Vidov, dipl. ing.   

________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne pronidžbe (Narodne Novine 

br.: 24/11 i 61/11) i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.  02/13. 6/14), Općinsko 

vijeće Općine Kali je na svojoj 27. sjednici održane dana 23.03.2016. godine, donosi:  

 

 

ODLUKU 

O raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih općinskih 
vijećnika u 2016. godini 

 

 Članak 1.  

Ovom se odlukom raspoređuju sredstva za redovito financiranje političkih stanaka koje imaju najmanje jednog 

općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kali (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) i nezavisnih 

općinskih vijećnika koji su izabrani s nezavisnih lista, koje se osiguravaju u Proračunu Općine Kali za 2016. 

godinu.  

 

Članak 2. 
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih općinskih vijećnika u Općinskom 

vijeću osigurana su u Proračunu Općine Kali za 2016 u iznosu od  13.560,00 kn. 

   Sredstva iz stavka 1. ovog  članka raspoređuju  se tako da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog općinskog 

vijećnika, i da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih općinskih vijećnika u 

trenutku konstituiranja  Općinskog vijeća.  
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   Za svakog izabranoga općinskog vijećnika podzastupljenog spola (žena) pripada  i pravo na naknadu u visini 

10% iznosa predviđenog za svakog općinskog vijećnika.  

 

Članak 3. 

  Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se jednak iznos sredstava za svakog pojedinog  vijećnika u 

Općinskom vijeću u iznosu od  1.200,00 kn godišnje 

     Za svakog općinskog vijećnika podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 1.320,00 kn. 

 

Sredstva se raspoređuju političkim strankama  i nezavisnim općinskim vijećnicima kako slijedi . 

 

1. HDZ  2 općinska vijećnika x  1.200,00 2.400,00 kn 

  1 općinska vijećnica  x 1.320,00 1.320,00 kn 

                                 UKUPNO: 3.720,00  kn 

2. HSS  1 općinski vijećnik  x    1.200,00  

                                  UKUPNO: 1.200,00  kn 

3. HNS 1 općinski vijećnik x  1.200,00 kn  

                                   UKUPNO: 1.200,00  kn 

4. SDP 1općinski vijećnik x 1.200,00 kn  1.200,00 kn 

  1. općinska vijećnica x 1.320,00  1.320,00 kn 

                                     UKUPNO:                               2.520,00 kn 

 NEZ.OP.LISTA Tine 

Perin Crnošija) 

  

5. Tina Perin Crnošija 1 općinska vijećnica X  1.320,00 kn 1.320,00 kn 

6. Tomislav Vidov 1 općinski vijećnik   X   1.200,00 kn 1.200,00 kn 

                                   

 NEZ.OP.LISTA Zdenka 

Vidova 

  

7. Zdenko Vidov 1 općinski vijećnik  X  1.200,00 kn 1.200,00 kn 

8. Berislav Kolega 1 općinski vijećnik  X  1.200,00 kn 1.200,00 kn 

                  

 SVEUKUPNO  13.560,00  kn 

  

Članak 4. 
Sredstva raspoređena prema članku 3. stavku 3. ove Odluke doznačuju se na IBAN račun političke stranke, 

odnosno na  poseban račun  vijećnika/ce  sa liste-nezavisnog općinskog vijećnika,  uplatom dva puta godišnje   i 

to  početkom lipnja mjeseca i drugi puta do kraja prosinca 2016. godine.  

 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dane objave u Službenom Glasniku Općine Kali . 

 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI 

 

KLASA: 021-05/16-01/27 

URBROJ: 2198/14-01-16-5 

Kali, dana  23. 03.2016.godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Milan Pažek 

________________________________________________________________________________ 
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Na temelju Zakona  o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne Novine br. 36/2015),  članka 32. Statuta Općine Kali 

(Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13  i 6/13), Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj  27. sjednici održane 

dana  23. 03. 2016.godine, donijelo je :  

 

 

ODLUKU  

O PRESTANKU VAŽENJAODLUKE O PRIJEVOZU POKOJNIKA 

NA PODRUČJU OPĆINE KALI 

 

Članak 1. 

 

Prestaje važiti Odluka o prijevozu pokojnika  na području  Općine Kali  (Službeni Glasnik Općine Kali br.:1/14) 

od 14. 02. 2014. godine. 

 

Članak 2. 

 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI 

 

KLASA: 021-05/16-01/27 

URBROJ: 2198/14-01/01-16-6 

Kali, dana  23.03.2016.godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Milan Pažek 

________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 86 stavak 2. Zakona o prostornom uređenju  (»Narodne novine« br. 153/13) i članka 32. 

Statuta Općine Kali (“Službeni glasnik Općine Kali” br. 2/13, 6/14 ) Općinsko vijeće Općine  Kali  na svojoj 27. 

sjednici održanoj dana  23. 03. 2016 godine donijelo je slijedeću: 

 

 

ODLUKU 
o pristupanju 

izrade Urbanističkog plana uređenja 
obalnog pojasa M. Lamjana u Općini Kali 

 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa M.Lamjana, u daljnjem 
tekstu: Odluka. 
 

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA 

Članak 2. 

Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa M. Lamjana u Općini Kali  u daljnjem tekstu: Plan, izrađuju se 
temeljem Zakona o prostornom uređenju  (»Narodne novine« broj 153/13), Prostornog plana Zadarske županije 
(Službeni Glasnik Zadarske županije br.: 02/01, 6/04,2/05, 17/06,3/10, 15/14, 14/15) odredbama  Prostornog 
plana uređenja Općine  Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 1/03, 4/06,4/10, 4/12 10/14 ) 
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II. RAZLOZI  DONOŠENJA PLANA 

Članak 3. 

Temeljni razlog za donošenje ove Odluke proizlazi iz potrebe uređenja obalnog pojasa, i pripadajućeg morskog 
dijela predmetne zone, 

 

III. OBUHVAT PLANA 

Članak 4. 

Područje obuhvata Plana  je  slijedeće : 

Južna i zapadna granica Plana sukladna je granici obuhvata UPU-3. Sjeverni dio Plana  obuhvaća  dio 
Urbanističkog plana -5  (UPU-5)   područje po PPOK označeno R3 i T4  zaključno  sa katastarskim česticama  
(čest.zem.11607 i 11608/1, čest. zem,:10626, čest.zem. 10627,  čest.zem.11606, čest.zem. 11605,  
čest.zem.11603,  čest.zem.11604, čest.zem. 11602,  čest.zem.11601, 

 Čest.zem.11600,  čest.zem. 11599,  čest.zem11598, čest.zem11597,  čest.zem.11596, čest. zem. 11593, 
čest.zem. 11594, čest.zem.11595 sve k.o Kali .   Istočna granica formira se s pripadajućom površinom mora , a 
sve u skladu s grafičkim prilogom , koji čini sastavni dio ove Odluke. 
 

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 

Članak 5. 
 

Predmetni obuhvat Plana  je cca 8 ha. Područje obuhvata čini  izgrađeni dio građevinskog područja naselja Kali s 

djelomičnom  izvedenom  komunalnom infrastrukturom i neuređenim obalnim pojasom.  

 

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA 

Članak 6. 
 

Ciljevi i programska polazišta izrade UPU-a obuhvaćaju: 

                   - detaljna razrada uvjeta za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na njihovu 

namjenu, položaj i veličinu 

 

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA,STUDIJA  I DRUGIH DOKUMENATA  PROPISANIH 
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTIJEVI ZA 
IZRADU PROSTORNIH PLANOVA 

Članak 7. 

Za potrebe izrade Plana  potrebno je izraditi  geodetsko-katastarska podlogu. 
 

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA 

Članak 8. 
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Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz područja svog 
djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima potrebno je pribaviti u skladu s odredbama 
članka 90. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13). Odluka o izradi Plana će se 
proslijediti tijelima i osobama određene posebnim propisima radi pribavljanja njihovih zahtjeva na plan. Tijela i 
osobe određene posebnim propisima će dostaviti zahtjeve na Plan (ako se pokaže potrebito) u roku od 30 dana 
od dana dostave ove Odluke o izradi. 

  

VIII. POPIS  JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE 
ZA IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA  KORISNIKA,KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI 
PLANA 

Članak 10. 

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će se zatražiti od:  

1. ZADARSKA ŽUPANIJA, Zavod za prostorno uređenje, Braće Vranjina 11,23000 ZADAR 

2.  Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Zadarske, Sektora zaštite od požara i 
civilne zaštite, Andrije Hembraga bb,, 23000 Zadar 

3. MUP  PU  Zadarska– zaštita i spašavanje, Andrije Hembraga bb, 

4.  Vodovod d.o.o Zadar, Šire Brusine  17, 23000 Zadar,23000 Zadar 

5. HRVATSKE VODE, VGO  Split, Vukovarska 35, 21000 Split, 

6.  HEP d.d. »Elektra« Zadar, Kralja Dimitra Zvonimira 8, 23000 Zadar 

7. HAKOM-Hrvatska agencija  za poštu ielektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb 

8. HT – Hrvatski telekom d.d. Regija 2, Vinkovačka 19,21000 Split 

9. Uprava za Županijske ceste 

10.  Županijska lučka uprava, 

11. Lučka uprava Zadar 

12 Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u 
Zadru, I. Smiljanića 3, 23000 Zadar 

11. i druga tijela s javnim ovlastima ako se ukaže potreba  

 

X. PLANIRANI  ROK ZA IZRADU PLANA 

Članak 11. 

Za izradu Plana planiraju  se sljedeći rokovi: 

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30  
dana,  računajući od dana zaprimljenog zahtijeva, 
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- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od proteka roka iz prethodnog stavka . 

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana, 

-  Izrađivać 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 

- izrada  Konačnog prijedloga Plana - u roku od 20 dana od  dana objave izvješća. 

- donošenje Plana ovisno o zakazivanju sjednice Općinskog vijeća  nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva.  

 

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA 

Članak 12. 

Troškove izrade Plana osigurava se iz Općinskog proračuna i Zibon d.o.o Zagreb. 

 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 13. 
 
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s pratećim grafičkim prikazom tijelima i osobama određenim 
posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom 
zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana. 
Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i 
njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu prostornog 
plana.  
Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima 
(članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat 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 dokumenti. 
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj. 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Kali«. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI 

 
KLASA: 021-05/ 16-01/27  

UR. BROJ: 2198/14-1-16-7  

Kali, dana  23. 03.2016. godine  

 

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                        Milan Pažek 

________________________________________________________________________________ 
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/16 i 4/16), Općinsko vijeće 

Općine Kali na svojoj 27. sjednici održanoj dana  23. 03. 2016. godine, donosi: 

 

  

ODLUKU 

O NOVČANOJ POMOĆI ZA NOVOROĐENO DIJETE 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom  propisuju uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na naknadu za novorođeno dijete koju 

osigurava Općina Kali na području Općine Kali te visina naknade i postupak njenog ostvarivanja. 

 

Članak 2. 

 

Pravo na isplatu naknade za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti primatelj naknade: 

 

1. Ako je dijete rođeno nakon 1. siječnja 2016. godine, 
2. Ako je primatelj naknade državljanin RH , s neprekidnim prebivalištem jednog od  roditelja na području  

Općine Kali najmanje dvije godineprije rođenja djeteta za koje se traži naknada  i pet godina nakon 
sklapanja ugovora iz članka 7. ove Odluke  neprekidnog prebivališta na području Općine Kali  što važi i 
za dijete za koje se ostvaruje naknada sukladno ovoj Odluci, te ako drugi roditelj ima prijavljeno 

prebivalište na području Općine Kali, 
3. Ako dijete  za koje se traži naknada u trenutku podnošenja zahtjeva nije starije od  šest mjeseci, 

4. Ako je zahtjev za naknadu podnesen u roku od  šest mjeseci od dana rođenja djeteta. 
 

Naknada za prvo i drugo  dijete primatelju naknade pripada u jednokratnom iznosu. 

 

Naknada za novorođeno treće i svako daljnje dijete primatelju naknade pripada godišnje, u razdoblju od šest 

kalendarskih godina sukladno ovoj Odluci. 

 

Članak 3. 

 

 Sredstva za naknadu za novorođeno dijete osiguravaju se u Proračunu Općine Kali. 

 

Članak 4. 

 

Visina naknade iznosi kako slijedi: 

- za prvo dijete :           5.000,00 kn (slovima: pet tisuća kuna) 

- za drugo dijete:          7.000,00 kn (slovima: sedam tisuća kuna) 

- za treće dijete:         30.000,00 kn (slovima: trideset tisuća kuna) 

- za svako slijedeće:  30.000,00 kn (slovima: trideset tisuća kuna) 

Naknada za  prvo i drugo novorođeno dijete primatelju naknade pripada u jednokratnom iznosu. 

Naknada za novorođeno treće i svako daljnje dijete primatelju naknade pripada godišnje, u razdoblju od šest 

kalendarskih godina sukladnoj ovoj Odluci. 

Naknada iz stavka 2. ovog članka , za prvo i drugo dijete odnosno prvi dio naknade za treće  i svako daljnje 

dijete isplatiti će se u roku od 30 dana  od dana   sklapanja Ugovora iz članka 8. Ove Odluke.  

Ostalih pet dijelova naknade za treće  i svako daljnje dijete isplaćivati će se po  sklapanju Ugovora iz članka 8.  

iz ovog Ugovora jednokratno godišnje, u razdoblju od pet kalendarskih godina  koje slijede kalendarskoj godini  

u kojoj je isplaćen  prvi dio naknade, u mjesecu rođenja djeteta za koje se ostvaruje pravo na naknadu, uz uvjet 

da primatelj naknade i dijete za koje je ostvarena  naknada sukladno ovoj Odluci za vrijeme primanja naknade 

prebivaju na području Općine Kali. 
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Članak 5. 

 

 Postupak ostvarivanja prava na isplatu naknade pokreće se pisanim zahtjevom  primatelja naknade, tj. 

podnositelja zahtijeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali , u roku od šest mjeseci  od dana  rođenja 

djeteta za koje se podnosi zahtjev.  

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se na posebnom obrascu koji će biti objavljen na službenim stranicama 

Općine Kali ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali . 

Uz zahtjev  za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći za novorođeno djeteta, roditelj  podnositelj 

zahtijeva dužan je priložiti slijedeću dokumentaciju: 

- dokaz o državljanstvu  RH roditelja  (preslik domovnice), 

- fotokopije osobne iskaznice za oba roditelja  

- dokaz o prebivalištu oba roditelja ( Uvjerenje iz MUP-a), 

- izjava  o zajedničkom domaćinstvu, 

- dokaz o prebivalištu djeteta   za koje se traži novčana pomoć kao i za  ostalu  eventualnu  djecu  

- rodni list djeteta na osnovu kojeg se traži  novčana pomoć , 

- rodne listove za ostalu djecu ( u koliko  ih roditelji  imaju), 

-  kao po potrebi i drugu dokumentaciju -  odgovarajuće  isprave u koliko ih traži  Povjerenstvo  za ostvarivanje 

prava na naknadu za novorođeno dijete- tijela   Općine Kali,  a u svrhu dokazivanja  određenih činjenica važnih 

za ostvarivanje određenih prava iz ove Odluke.  

Ukoliko podnositelj zahtijeva podnese neuredni zahtjev  (nepropisani zahtjev, ne sadrži potrebne podatke, nisu 

priložene potrebne isprave),  Povjerenstvo pozvati će ga da u roku od (8) osam dana,  računajući od dana 

primitka obavijesti , uredi zahtjev. 

 Ako podnositelj zahtijeva ne postupi sukladno   traženju  Povjerenstva za ostvarivanje prava na naknadu 

za novorođeno dijete, takav zahtjev će se odbaciti kao neuredan. 

 

Članak 6. 

 

Pravo na naknadu za novorođeno  dijete prestaje:  

-  za prvo dijete isplatom prvog obroka, 

- za drugo dijete  isplatom prvog obroka , 

-  za treće i   svako daljnje dijete isplatom šestog obroka, 

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno  prebivalište  bilo kojeg  roditelja ili  

djeteta za koje   je podnesen zahtjev ,  o čemu će se odlučivati po službenoj dužnosti. 

Primatelj naknade za novorođeno treće i svako daljnje dijete dužan je, u roku od 15. dana prijaviti Jedinstvenom 

upravnom odjelu  svaku promjenu činjenica koje utječu na daljnje ostvarivanje prava. 

Primatelj naknade dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose iz članka 4.  ove odluke u roku od 3. 

mjeseca od dana raskida ugovora iz članka 8.ove odluke zbog neispunjenja uvjeta prebivanja, kako primatelja 

naknade  tako i djeteta temeljem kojeg su se  ostvarila prava na naknadu sukladno ovoj Odluci, na području 

Općine Kali u trajanju u najmanje 5. godina. 

U protivnom Jedinstveni upravni odjel je obvezno povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom 

prednadležnim sudom. 

 Na povrat ne pripadajućih novčanih iznosa stavka 3. ove Odluke,  obračunava se zatezna kamata koje teku od 

dana isplate. 

 

Članak 7. 

 

O pravu na naknadu za novorođeno dijete i o njezinu iznosu na temelju zahtijeva, a nakon provedenog postupka 

utvrđivanja osnova za isplatu naknade odlučuje  Povjerenstvo  za ostvarivanje pravo na naknadu za novorođeno 

dijete svojim Rješenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtijeva. 

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastavljeno je od tri člana i to : Pročelnika/ce, predsjednika/ce  općinskog 

vijeća  i Stručnog suradnik za proračun i financiranje 
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Povjerenstvo  može zahtjev prihvatiti i utvrditi pravo na određenu naknadu sukladno odredbama ove Odluke, 

zahtjev odbiti kao neosnovan zbog neispunjenja uvjeta za isplatu naknade ili zahtjev odbaciti od 

neurednosti.Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka dozvoljena je žalba. 

Žalba se podnosi općinskom načelniku u roku od 15. dana od dana dostav rješenja na žalbu iz prethodnog stavka 

ne plaća se upravna pristojba. 

Odluka općinskog načelnika po žalbi je konačna i izvršna. 

 

Članak 8. 

 

Podnositelj zahtijeva i općinski načelnik, na temelju konačnog rješenja iz članka 7.  ove odluke sklopiti će 

Ugovor o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete kojim će se urediti visina naknade te način i rok 

plaćanja iste, kao i povrat isplaćene naknade ukoliko se ne poštuju odredbe ugovora odnosno ove Odluke, a u 

skladu s ovom Odlukom. Prijedlog Ugovora priprema Jedinstveni upravni odjel a potpisuje ga Općinski 

načelnik. 

Jedinstveni upravni odjel pozvati će na dokaziv način, podnositelja zahtijeva na sklapanje Ugovora i predočiti 

mu prijedlog Ugovora, s pozivom na sklapanje istog u roku koji ne može biti kraći od 8 niti duži od 15. dana. 

Ako podnositelj zahtijeva kojim je zahtjev usvojen odbije sklopiti Ugovor iz stavke 1. ili ga ne sklopi u 

određenom roku smatrati će se da je odustao od zahtjeva. 

 

Članak 9. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o  novčanoj pomoći roditeljima za novorođeno dijete 

(Službeni Glasnik Općine Kali br.: 8/10) i Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći 

roditeljima za novorođeno dijete (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 12/14). 

 

Članak 10. 

 

Ova odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali, a  primjenjuje se od 

01.01. 2016. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI 

 

KLASA: 021-05/16-01/27 

URBROJ: 2198/14-01/01-16-8 

Kali, dana 23.03.2016. godine  

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Milan Pažek 

 

________________________________________________________________________________ 
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Na temelju Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Ugljana, 

Rivnja, Sestrunja i Ošljaka  broj: 09-I-70126/02-13 od 21. 11. 2002. godine i članka 32. Statuta Općine Kali 

(Službeni Glasnik Općine Kali br.: 02/13, 6/14), na svojoj  27. sjednici održanoj  dana 23.03. 2016. godine, 

donosi: 

 

 

ODLUKU 

O  IZVOĐENJU RADOVA NA SANACIJI, REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI NERAZVRSTANE 

CESTE 

MUL-BATALAŽA U KALIMA 

 

 

Članak 1. 

 

Pristupa se izvođenju radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Obala Kaljskih ribara i pomoraca, dionica  Mul 

-Batalaža, po čest. zem. 12149 k.o Kali, po Glavnom projektu Z.O.P. 101/15; t.d. 377/15 izrađenog od tvrtke 

„ViaFactum“  d.o.o. Biograd na moru, po glavnom projektantu Silvio Panović, dipl. ing. građ. iz prosinca 2015. 

godine. 

 

Članak 2. 

 

Procijenjena vrijednost rekonstrukcije dionice prometnice iz članka 1. ove Odluke iznosi 1.700.000,00 kn. 

 

Članak 3. 

 

Općina Kali će za radove iz članka 1.  ove Odluke osigurati sredstva po natječaja MRRFU za pomoć JLS na 

otocima i Ministarstva poljoprivrede u okviru Programa za ruralni razvoj RH mjera 7.2.2 koja se najavljuje 

sredine 2016. godine,  u iznosu od 1.000.000,00 kn i iz sredstava koje se vode na računu   Fonda za financiranje 

kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (nova pozicija proračuna Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova Europske unije- prije HBOR) u iznosu od 700.000,00 kn. 

 

Članak 4. 

 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI 

 

KLASA: 021-05/16-01/02 

URBROJ: 2198/14-01/01-16-9 

Kali, dana 23.03. 2016.godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                               Milan Pažek 

________________________________________________________________________________ 
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Na temelju članka 7a Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti Jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave (Nar. Nov.55/09, 139/10) , te članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni 

glasnik Općine Kali br 02/13 i 6/14) , Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj  27. sjednici održane dana 23. 

03.2016.godine donosi, 

  

ZAKLJUČAK 

 

1. Utvrđuje se da je Općina Kali i ERSTE˘& STEIRMAERKISCHE BANK d.d. iz RIJEKE zaključile 

dana 13. 06. 2005 godine Ugovor o dugoročnom kreditu broj: 2402006-1031262160/ 51226207-

5102463526, na iznos od 3.400.000,00 kn (slovima trimilijoničetristotisuća kuna) uz valutnu klauzulu 

na CHF, a za namjene investicije –zajedničko financiranje radova na izgradnji kanalizacijskog sustava u 

Općini Kali). 

 

2. Ne daje se Suglasnost za reprogramiranje kredita iz točke 1. na način da  

OSTATAK IZNOSA KREDITA na dan 01.01.2016. godine: iznosi 179.654,76 CHF, 
PRODULJENJE ROKA OTPLATE KREDITA: do 01.01.2020. godine, 

NAČIN VRAĆANJA: 16. tromjesečnih rata u visini 11. 228,49 CHF uz nepromjenjene ostale uvjete 
po Ugovoru iz točke 1. ove suglasnosti, a sve u skladu s otplatnim Planom banke.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI 

 

KLASA: 021-05/16-01/27 

URBROJ: 2198/14-01/01-16- 

Kali, dana 23. 03. 2016. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća:  

Milan Pažek 

________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br 02/13, 6/14), Općinsko vijeće 

Općine Kali na svojoj 27. sjednici održane dane  23.03. 2016 godine, donosi: 

 

 

ODLUKU 

O PRIHVAĆANJU IDEJNOG PROJEKTA PROŠIRENJA MJESNOG GROBLJA  

„DOČIĆ“ 

 

Članak 1. 

Prihvaća se  Idejni  projekt proširenja mjesnog groblja „Dočić“ izrađenog  od  strane  DONAT d.o.o. za 

projektiranje, nadzor, inženjering Zadar , po glavnom projektantu  Doris Smirčić, dipl.ing. arh., broj projekta: 

5277/16 iz veljače 2016. godine. 

 

Članak 2. 

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI 

 

KLASA: 021-05/16-01/27 

URBROJ: 2198/14-01-16-11 

Kali, dana  23. 03.2016. godine  

Predsjednik Općinskog vijeća:  

Milan  Pažek 

________________________________________________________________________________ 
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Na temelju članka 48. stavka 1. točka 6.- Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( ,, Narodne 

novine " broj 3/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 ),  te članku 46. stavka 3. točka 

13. Statuta Općine Kali ( Službeni glasnik Općine Kali broj 2/13, 6/14 ),  po Općinskom načelniku  Dušku 

Vidov,dipl. ing., kao ovlaštenom tijelu , donosi slijedeću: 

 

 

O D LU K U 

O  IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA  

ODVODNJA KALI d.o.o. 

 

 

Članak 1. 

 

U nadzorni odbor komunalnog društva ,, ODVODNJA KALI " imenuje se: 

 

1. PAŽEK MILAN,        rođen 05.05. 1961 , OIB: 10339837043, Kali, adresa: Šetalište Brgačelj 53, osobna 

iskaznica broj: 110376585  izdana od PU Zadarske  

 

2. PETAR KOLEGA,     rođen  24. 08. 1981. , OIB: 89219821793. , Kali, adresa: Put Tratice 20, osobna 

iskaznica broj: 103724190 izdana od PU Zadarske  

 

3. SILVIJA VITLOV,      rođena 15.01.1994 , OIB:48169523973 , Kali, adresa: Ulica Put Intrade 37, osobna 

iskaznica broj: 111218002 izdane od PU Zadarske  

 

Članak 2.  

 

Članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika na 1. sastanku Nadzornog 

odbora Odvodnja Kali d.o.o. Kali 

 

Članak 3. 

 

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. 

 

Članak 4.  

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Kali. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KALI 

 

KLASA:  325-01/16-01/05 

URBROJ: 2198/14-02-16-1 

Kali, dana 24. 03.2016.godine 

 

        Općinski načelnik 

                                           Duško Vidov, dipl.ing. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

IZDAVAČ: OPĆINA KALI – 

Odgovorna: Nives Perin, dipl. iur. 

Telefon: (023) 281-802 

Kali, 2016. godine 




