SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa 2. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,
Trg Marnjive 23, dana 14. 09 .2017. godine s početkom u 18.00 sati.

Prisutni Općinski vijećnici:
1. Zdenko Vidov
2. Marina Kolega
3. Mateja Perin
4. Lovre Vidov
5. Neven Vitlov
6. Milan Pažek
7. Borivoj Kolega
8. Duško Vidov
9. Mario Ricov
10. Ivona Mišlov
Odsutni Općinski vijećnici: Gobin Ante ( 1. vijećnik odsutan ), svoj izostanak opravdao.
Ostali prisutni:
Načelnik Marko Kolega dr. med , zamjenik načelnika Zvonko Mišlov, dr. med., pročelnica
Jedinstvenog upravnog odijela Nives Perin, dipl. iur , stručni suradnik za proračun i financije Ines
Maštruko.
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 10. vijećnika ( od ukupno 11 ), postoji kvorum te se mogu
donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže za današnju sjednicu općinskog vijeća slijedeći:
DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kali, održane dana
26. lipnja 2017. godine
2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana društva Odvodnja Kali d.o.o
3. Godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada i Izvještaj prihoda i rashoda
proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Srdelica Kali za 2016. godinu
4. Godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada i Izvještaj prihoda i rashoda
proračunskih korisnika Narodne Knjižnice Kali za 2016. godinu
5. Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana trgovačkog društva Hripe d.o.o. Kali
za 2016 godinu
6. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2016. godine
7. Izvješće o obavljenoj financijskoj Reviziji Općine Kali za 2016. godinu
8. Polugodišnji izvješće o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
9. Donošenje Odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području
Općine Kali
10. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik
11. Nadopunu dnevnog reda: Imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
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12. VIJEČNIČKA PITANJA
S obzirom da je većina općinskih vijećnika negodovala na veliki broj točaka predloženog dnevnog
reda, predsjednik općinskog vijeća sukladno članku 58. Poslovnika općinskog vijeća predlaže da se
predmeti –prijedlozi odluka od točke 12. do točke 19. izostave iz predloženog Dnevnog reda .
Prijedlog daje na glasovanje;
„ZA“ „PROTIV“-

10 VIJEĆNIKA
0 VIJEĆNIKA

Predsjednik vijeća konstatira da je jednoglasno prihvaćen prijedlog da se iz današnje sjednice
izuzimaju slijedeće točke dnevnog reda:
13.
14.
15.
16.

Izvješće Načelnika o primopredaji dužnosti i financijski plan za 2017. godinu,
Donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Kali.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu
“Plodovi mora“,
17. Prijedlog Odluke o razrješenju predstavnika i zamjenika predstavnika u skupštini
„LAGUR“,
18. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika u Skupštini
„LAGUR“.
19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Općini Kali.
20. Donošenje Odluke o pristupanju osnivanja zajedničke tvrtke za Odvodnju KALI- PREKO
vezano za aglomeraciju Kali- Preko.
Predsjednik Lovre Vidov daje na glasovanje prijedlog dnevnog reda od točke 1. do točke 12. te
konstatira da je:
s 10 glasova " ZA " i nijednim glasom „ PROTIV“ prihvaćen je prijedlog dnevnog reda za današnju
sjednicu općinskog vijeća s nadopunom i glasi:
1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kali, održane
dana 26. lipnja 2017. godine,
2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana društva Odvodnja Kali d.o.o.,
3. Godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada i Izvještaj prihoda i rashoda
proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Srdelica Kali za 2016. godinu
4. Godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada i Izvještaj prihoda i rashoda
proračunskih korisnika Narodne Knjižnice Kali za 2016. godinu,
5. Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana trgovačkog društva Hripe d.o.o. Kali za
2016 godinu
6. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2016. godine
7. Izvješće o obavljenoj financijskoj Reviziji Općine Kali za 2016. godinu
8. Polugodišnji izvješće o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
9. Donošenje Odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području
Općine
10. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik
11. Nadopunu dnevnog reda: Imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda
12. Viječnička pitanja
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TOČKA 1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kali,
održane dana 26. lipnja 2017. godine.
S obzirom da nitko od vijećnika ne podnosi primjedbe na zapisnik sa predhodne sjednice
predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je za to da se verificira zapisnik sa
konstituirajuće sjednice općinskog vijeća?
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " i jednim
glasom „SUZDRŽAN“ verificiran zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine
Kali održane dana 26. lipnja 2017. godine.

TOČKA 2: Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana društva Odvodnja Kali d.o.o.
Financijsko izvješće i izvješće o radu u 2016. godini Odvodnje Kali d.o.o. podnio je
direktor Lovre Čačić, dipl. ing.
U raspravi sudjelovali su: Vidov Zdenko, Duško Vidov, Borivoj Kolega Marko Kolega (načelnik),
Neven Vitlov, Milan Pažek.
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća konstatira te se donosi slijedeći:
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Prima se na znanje Izvješće o financijskom poslovanju i radu trgovačkog društva
ODVODNJA KALI d.o.o. za .2016. godinu.
Članak 2.
Izvješće o financijskom planu iz članka 1. sastavni je dio ovog zaključka.

Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku
Općine Kali.

TOČKA 3: Godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada i Izvještaj prihoda i
rashoda proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Srdelica Kali za 2016. godinu.
Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. godinu Dječjeg vrtića Srdelica podnijela je
Ravnateljica Zvjezdana Blaslov.
U raspravi su sudjelovali: Zdenko Vidov, Duško Vidov
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati
Financijsko izvješće i izvješće o radu Dječjeg vrtića „Srdelica“ za 2016. godinu?
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " i niti
jednim glasom " SUZDRŽANIM donijeta sljedeća odluka:
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ODLUKA
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠČA PRIHODA I RASHODA
I IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2016 GODINU
PRORAČUNSKOG KORISNIKA
DJEČJEG VRTIĆA «SRDELICA» KALI
Članak 1.
Prihvaća se Izvještaj prihoda i rashoda za razdoblje 01. 01. do 31. 12. 2016. godine. i
Izvješće o realizaciji plana i programa rada za 2016 godinu Dječjeg vrtića «SRDELICA» Kali.
Članak 2.
Izvještaj o prihodima i rashodima Dječjeg vrtića «Srdelica» Kali iz članka 1. ove odluke
sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom Glasniku
Općine Kali.
TOČKA 4: Godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada i Izvještaj prihoda i
rashoda proračunskih korisnika Narodne Knjižnice Kali za 2016. godinu.
Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. godinu podnijela je ravnateljica Narodne
knjižnice Kali Duška Kolega.
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati
Godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada i Izvještaj prihoda i rashoda proračunskog
korisnika Narodne knjižnice Kali za 2016. godine.
S 10 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " i 0 glasa " SUZDRŽANIM donosi se:
ODLUKA
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA PRIHODA I RASHODA ZA 2016.GODINU
I IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2016
PRORAČUNSKOG KORISNIKA
NARODNE KNJIŽNICE KALI
Članak 1.
Prihvaća se Izvještaj prihoda i rashoda za razdoblje 01. 01. do 31. 12. 2016. godine i
Izvješće o realizaciji plana i programa rada Narodne knjižnice Kali .
Članak 2.
Izvještaj o prihodima i rashodima Narodne Knjižnice Kali iz članka 1. ove odluke sastavni
je dio ove Odluke.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom Glasniku
Općine Kali.

TOČKA 5. Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana trgovačkog društva Hripe d.o.o.
Kali za 2016 godinu.
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana trgovačkog društva Hripa d.o.o ( koje je u 100%
vlasništvu Općine Kali ) podnio je Zlatomi Franov, direktor Hripa d.o.o. Kali.
U raspravi javili su se za riječ vijećnici: Lovre Vidov, Zdenko Vidov, Duško Vidov, Marko Kolega,
Mateja Perin.
Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da se o ovoj točki ne glasuje, već općinski
vijećnici primaju na znanje Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana trgovačkog društva
Hripe d.o.o. Kali za 2016 godinu ( financijsko izvješće se nalazi u privitku ovog zapisnika).

TOČKA 6: Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2016. godine.
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2016. godine podniiela je izvjestiteljica
stručni suradnik za proračun i financije Ines Maštruko.
U raspravi su sudjelovali Zdenko Vidov, Duško Vidov, Marko Kolega, Milan Pažek.
Nakon zaključenja rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je za to da se
prihvati Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Kali za 2016. godinu?
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN "
Predsjednik vijeća konstatira da je s 10 glasova za (od svih vijećnika11) donijeto slijedeća Odluku:
ODLUKA O PRIHVAČANJU
GODIŠNJEG IZVJEŠČA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KALI ZA RAZDOBLJE OD
01.01 DO 31. 12. 2016 GODINE
Članak 1.
1. UKUPNA SVOTA OSTVARENIH PRIHODA ……………8.052.076,50 kn
- TEKUĆI PRIHODI ………………………………. 7.409.690,79 kn
- PRIMCI OD PRODAJE IMOVINE ……………….
10.000,00 kn
- PRIMCI OD FINANCIJSKE IMOVINE
I ZADUŽIVANJA …………………………………
632.385,71 kn
2. UKUPNA SVOTA IZVRŠENIH RASHODA…………….. 8.136.177,63kn
- TEKUĆI RASHODI ……………………………… 4.201.515,99kn
- RASHODI ZA DUGOTRAJNU IMOVINU ……… 3.361.789,51kn
- IZDATCI ZA DANA ZAJMOVE I OTPALATU KREDITA ..572.872,13 kn
3. VIŠAK/MANJAK PRIHODA

………………………………………84.101,13kn

4. PRIJENOS VIŠKA OD PROŠLE GODINE ………………………… 12.594,41 kn
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Članak 2.
Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kali za 2016 godinu sadrži Izvješće o
ostvarenju prihoda i izvršenju izdataka proračuna Općine Kali po vrstama prihoda i izdataka, te po
namjenama , nositeljima i korisnicima.
Članak 3.
Ovaj obračun proračuna Općine Kali stupa na snagu osmog dana od dana donošenja , te će
se objaviti u službenom glasniku Općine Kali .

TOČKA 7: Izvješće o obavljenoj financijskoj Reviziji Općine Kali za 2016. godinu
Uvodnu riječ o Izvješću revizije podnijela je pročelnica Nives Perin.
U raspravi sudjelovali su Zdenko Vidov, Duško Vidov ,Marina Kolega.
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je za to da se prihvati
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kali za 2016. godinu izvršeno od Državnog ureda
za reviziju , Područni ured Zadar ?
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM "
( od svih 11. vijećnika ) donijet je slijedeći:
ZAKLJUČAK
O prihvaćanju Izvještaja o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Kali za 2016. godinu
1. Općinsko vijeće Općine Kali prihvaća Izvještaj o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kali
za 2016. godinu, obavljene od strane Državnog ureda za reviziju , Područnog ureda Zadar, u
razdoblju od 2. 02. do 14. 07. 2017. godine.
2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom Glasniku Općine Kali.“

TOČKA 8: Polugodišnji izvješće o izvršenju Proračuna za 2017. godinu.
Izvjestiteljica stručni suradnik za proračun i financije Ines Maštruko podnijela je Polugodišnje
izvješće o izvršenju Proračuna za 2017. godinu .
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je za to da se prihvati
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2017. godine?
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN "
donijeta je slijedeća:
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ODLUKA
O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠČA O IZVRŠENJU P'RORAČUNA
OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

Članak 1.
Prihvaća se polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2017. godinu.
Članak 2.
Polugodišnje izvješće

iz članka 1. ove odluke sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.

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

TOČKA 9: Donošenje Odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na
području Općine Kali
U tijeku rasprave , predlagatelj Odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i
sabirnih jama na području općine Kali Načelnik Marko Kolega povukao je s dnevnog reda.
Imenuje se komisija u sastavu : Zdenko Vidov, Mateja Perin, Borivoj Kolega, Milan Pažek i Marko
Kolega , koja bi na svojem sastanku sukladno današnjoj raspravi , sastavili novi prijedlog
Odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području Općine Kali .

TOČKA 10. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik
Na prijedlog 4 vijećnika vijeće bira Povjerenstvo za Statut i Poslovnik, koji se sastoji od
predsjednika i dva člana. te se predlaže imenovanje Mateje Perin , kao predsjednice i Neven Vitlov i
Ivona Mišlov za članove Povjerenstva. Dostavlja se prijedlog u pismenom obliku s četiri potpisnika
predsjedniku vijeća.
Kako nema drugih prijedloga Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
imenovanju Povjerenstva za Statut i poslovnik na glasovanje.
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " ,
predsjednik općinskog vijeća Lovre Vidov konstatira da je donijeta slijedeća: :
ODLUKA
O IZBORU POVJERENSTVA ZA STATUT I POSLOVNIK
Članak 1.
U Povjerenstvo za Statut i Poslovnik, biraju se:
- MATEJA PERIN, za predsjednicu,
- NEVEN VITLOV, za člana,
- IVONA MIŠLOV, za člana
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom Glasniku
Općine Kali.»

TOČKA 11. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda.
S obzirom da su dana 11. 09. 2017. godine povodom jakog nevremena nastale velike materijalne
štete na komunalnoj infrastrukturi i na obiteljskim kućama općinski načelnik predlaže da se
donese Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u sastavu:
- Zdravko Kraljević, Tino Kurtin i Petar Kolega.
S obzirom da nema daljnjih prijedloga , predsjednik općinskog vijeća zaključuje raspravu i daje
prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na
glasovanje.
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM "
donijeta je slijedeća odluka:
O D LU KA
o imenovanju Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Članak 1.
Imenuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u sastavu kako
slijedi:
1. ZDRAVKO KRALJEVIĆ - predsjednik
2. TINO KURTIN - član
3. PETAR KOLEGA - član

Članak 2.
Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuje se na vrijeme
od 4 godine.
Članak 3.
Zadaci Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda su:
-
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utvrđuje štetu za područje Općine te organizira i usklađuje njezinu procjenu,
surađuje sa županijskim povjerenstvom,
potvrđuje štetu, za čije otklanjanje odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna
općine,
državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju
izvješća i mišljenja županijskog povjerenstva,
daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,
županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitom postupku
za županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kali“.

TOČKA 12. VIJEČNIĆKA PITANJA

ZDENKO VIDOV postavlja pitanje što je Općina Kali poduzela vezano za elementarnu nepogodu i
sanaciju poljskih puteva od poplava.
Načelnik MARKO KOLEGA daje odgovor kako su djelatnici Općine obišli sve puteve kroz intradu
za koje se zna da su problematični, te su sastavljena preliminarna izvješća za Županiju. Putevi oko
Zarabaniža u su posebno problematični, a zasad je izvršena početna sanacija najkritičnijih puteva
poput onoga prema Poforči.
Dalje će se vidjeti razvoj situacije sa procjenom elementarne nepogode u Zadarskoj županiji i
ukupnim iznosom koji će se u konačnici odobriti nakon proglašenja elementarne nepogode i
konačne procjene šteta. Moguća su dva scenarija povlačenja sredstava, ali to ovisi o konačnom
ukupnom iznosu štete.

Sjednica je završena u 21,15 sati

Zapisnik sastavila:
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Nives Perin, dipl. iur

Predsjednik:
Lovre Vidov
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