SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa 3. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,
Trg Marnjive 23, dana 26. 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
11. Ante Gobin
Odsutni vijećnici: Nitko
Ostali prisutni:
Načelnik Marko Kolega dr. med , zamjenik načelnika Zvonko Mišlov, dr. med., pročelnica
Jedinstvenog upravnog odijela Nives Perin, dipl. iur.
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 11. 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 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali, održane dana
14.09.2017. godine
2. Donošenje Odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području
Općine Kali
3. Izvješće Načelnika o primopredaji dužnosti i financijski plan za 2017. godinu
4. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kali
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Plodovi
mora“
7. Prijedlog Odluke o razrješenju predstavnika i zamjenika predstavnika u skupštini “Lagur“
8. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika u skupštini “Lagur“
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Općini Kali.
10. Donošenje Odluke o pristupanju osnivanja zajedničke tvrtke za Odvodnju Kali – Preko
vezano za aglomeraciju Kali – Preko
11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o naknadama za rad općinskih vijećnika na
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sjednicama vijeća
12. VIJEĆNIČKA PITANJA
13. Nadopuna:
Odluka o razješenju Duška Vidov za predstavnika u Skupštinu LAG MARETA, te
imenovanje Marka Kolega, dr. med. u skupštinu LAG Mareta.
Otvara se rasprava.
Zdenko Vidov predlaže da se u točki 3. dnevnog reda koja glasi: „ Izvješće načelnika o
primopredaji dužnosti i financijski plan za 2017. godini „ brišu riječi : „ financijski plan za 2017.
godinu“ jer po zakonu Općina nema financijskog plana .
S obzirom da se dalje nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje :
Tko je za predloženi dnevni red s primjedbom Zdenka Vidov da se u točki 3. bršu riječi: i
„financijski plan za 2017. godinu“.
S 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM "
usvaja se DNEVNI RED :
1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali, održane dana
14.09.2017. godine
2. Donošenje Odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području
Općine Kali
3. Izvješće Načelnika o primopredaji dužnosti .
4. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kali
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Plodovi
mora“
7. Prijedlog Odluke o razrješenju predstavnika i zamjenika predstavnika u skupštini “Lagur“
8. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika u skupštini “Lagur“
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Općini Kali.
10. Donošenje Odluke o pristupanju osnivanja zajedničke tvrtke za Odvodnju Kali – Preko
vezano za aglomeraciju Kali – Preko
11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o naknadama za rad općinskih vijećnika na
sjednicama vijeća
12. VIJEĆNIČKA PITANJA
13. Nadopuna:
Odluka o razješenju Duška Vidov za predstavnika u Skupštinu LAG MARETA, te
imenovanje Marka Kolega, dr. med. u skupštinu LAG Mareta.

TOČKA 1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali, održane dana
14. 09. 2017. godine.
Primjedbe na Zapisnik podnio je Zdenko Vidov s obrazloženjem da bi svaki zapisnik sa sjednice
trebao obuhvaćati kod svake točke dnevnog reda bit rasprave vijećnika . Ne slaže se ovakvim
suhoparnim tekstom zapisnika koji je dostavljen vijećnicima.
Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Nives Perin odgovara da su na 20 sjednici
općinskog vijeća dana 31. 03. 2015. godine donjete Izmjene i dopune Poslovnika Općine Kali
koji govori da „ o radu sjednice općinskog vijeća vodi skraćeni zapisnik“. Ovaj zapisnik obuhvaća
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sve elemente koji su određeni člankom 80. Poslovnika., te obuhvača najbitnije a to su sve odluke o
kojim se je glasovalo. Svaka sjednica se tonski snima i svaki vijećnik uz skraćeni zapisnik dobije i
CD snimke sa sjednice.
Duško Vidov: Na prošloj sjednici općinskog vijeća pod točkom VIJEČNIĆKA PITANJA pitao sam
načelnika što je s izradom UPU M. Lamnjana ? Načelnik mi je dao odgovor na postavljeno pitanje
, ali to nije zapisano u skračenom zapisniku, te tražim da se to nadopuni u zapisniku.
S obzirom da nema daljnih primjedbi predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko
je za to da se verificira zapisnik sa 3. sjednice općinskog vijeća?
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova " ZA " s 1 glasom (Zdenka Vidova )
"PROTIV " i niti jednim glasom „SUZDRŽAN“ verificiran zapisnik sa 2. sjednice Općinskog
vijeća Općine Kali održane dana 26. rujna 2017. godine, s primjedbom Duška Vidov.

TOČKA 2: Donošenje Odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama te
zbrinjavanje sadržaja na području Općine.
Perin Nives podnosi Izvješće o prijedlogu Odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i
sabirnih jama te zbrinjavanju sadržaja na području Općine Kali izrađen od komisije općinskog
vijeća.
Otvara se rasprava .
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je za
predloženu Odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području
Općine?
S 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM "
donijet je Odluka o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama te zbrinjavanja
sadržaja na području Općine Kali.( Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika)
TOČKA 3: Izvješće Načelnika o primopredaji dužnosti
Načelnik Marko Kolega, dr.med., podnosi izvješće o primopredaji dužnosti.
Izvješće o primopredaji vijećnici su dobili u materjalima za sjednicu vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Duško Vidov, Zdenko Vidov.
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća konstatira da se o ovoj točki dnevnog reda ne glasuje
već da Izvješće o primopredaji, općinski vijećnici primaju na znanje.

TOČKA 4: Donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Kali
Načelnik Marko Kolega, dr. med., podnosi razloge zbog čega bi trebala općina Kali uzeti
kratkoročnu pozajmicu KOD Erste Banke.
Otvara se rasprava.
U raspravi su sudjelovali Zdenko Vidov, Duško Vidov, Ante Gobin, Borivoj Kolega, Mateja Perin,
Neven Vitlov.
U tijeku rasprave oblikovala su se dva prijedloga te predsjednik općinskog vijeća daje na
glasovanje:
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1. Tko je za to da se donese Odluka o kratkoročnom zaduživanju općine Kali na iznos od
1.000.000,00 (jedan miliju kuna)?
S 8 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i s 3 glasa " SUZDRŽAN " (Duško Vidov,
Ivona Mišlov , Ricov Marijo)
Predsjednik vijeća konstatira da je s 8 glasova donijeta slijedeća:
ODLUKA
O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU
NOVČANIH SREDSTAVA KOD ERSTE BANKE D.D U 2017 GODINI
Članak 1.
Odobrava se kratkoročno zaduženje za obrtna sredstava kod Erste Banke d.d. u 2017. godini u
skladu s dostavljenom ponudom od dana 30.08. 2017. godine i to kako slijedi:
- iznos kredita: 1.000.000,00 kuna,
-valuta : HRK,
- rok vraćanja: : 12 mjeseci, mjesečne rate
- Kamata: 3,50% fiksna,
- naknada za obradu zahtijeva :0,30% jednokratno
- instrument osiguranja: izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica)

Članak 2.
Međusobna prava i obveze između Općine Kali i Erste banke d.d. za realizaciju kratkoročne
pozajmice iz članka 1. ove Odluke biti će regulirani Ugovorom.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpisivanje svih akata u svezi potrebe aktivnosti iz članka 1. ove
Odluke kao i instrumente osiguranja.
¸

2. Predsjednik daje na glasovanje drugi prijedlog:Tko je za to da se iz Općinskog proračuna
općine Kali odobri pozajmica komunalnoj tvrtki Hripi d.o.o ( koja je u 100% vlasništvu
Općine Kali ) u visini 200.000,00 kn.

S 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet je
slijedeći Zaključak:
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Iz Općinskog proračuna Općine Kali isplatiti će se pozajmica u visini 200.000,00 kn
komunalnom društvu Hripa d.o.o. Kali, radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike
preljeva sredstava i dospijeća obveza.
Članak 2.
Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom Glasniku Općine Kali .
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TOČKA 5. Donošenje Odluke o
izmjenama i
dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima (Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Kali (donijete na 6. sjednici
općinskog vijeća Općine Kali održane dana 12. 02.2014. godine)
Izvjestiteljica Nives Perin upoznaje vijećnike o razlozima podnošenja prijedloga za donošenje
Odluke o Izmjena i dopuna odluke o komunalnim djelatnostima Općine Kali.
Otvara se rasprava .
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je za
to da se prihvati Odluka o Izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima Općine
Kali.
S 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN "
Predsjednik vijeća konstatira da je s 11 glasova donijeta slijedeća :
ODLUKA
O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
NA PODRUČJU OPĆINE KALI
Članak 1.
Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.:
1/14 )
U članku 2. dodaje se točka 9. koja glasi: PRIJEVOZ PUTNIKA U JAVNOM PROMETU.
Članak 2.
U članku 3. stavak 1. Odluke o komunalnim djelatnostima (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 1/14)
Dodaje se točka 4. koja glasi: Prijevoz putnika u javnom prometu povjerava se Liburnija d.o.o
Zadar.
Članak 3.
Ostale Odredbe osnovne Odluke o komunalnim djelatnostima ostaju nepromjenjene.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Ka

TOČKA 6: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o suosnivanju lokalne akcijske grupe u
ribarstvu “Plodovi mora“
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje tko je za
donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama odluke o suosnivanju lokalne akcijske grupe u
ribarstvu „Plodovi mora“'
S 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN "
Predsjednik vijeća konstatira da je s 11 glasova donijeta slijedeća:
ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O SUOSNIVANJU LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU
„PLODOVI MORA“
Članak 1.
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U Odluci o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Plodovi mora“ (Službeni Glasnik
Općine Kali br.: 1/16 ) članak 3. mijenja se i glasi :
„ Općinsko vijeće Općine Kali donosi Odluku da će Općinu Kali u skupštini LAGUR „Plodovi
mora“ predstavljati načelnik općine Kali. U slučaju spriječenosti općinskog načelnika Općinu Kali
predstavljati će vijećnik kojeg imenuje Općinsko viječe općine Kali.
Članak 2.
Sve ostale Odredbe Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Plodovi
mora“ donijete (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 1/16) ostaju na snazi “
Članak 5.
Ova oduka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Kali.

TOČKA 7: Prijedlog Odluke o razrješenju predstavnika i zamjenika predstavnika u skupštini
„LAGUR“
Otvara se rasprava.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ , predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje tko je za
da se donese Odluka o razrješenju predstavnika Duško Vidov i zamjenika predstavnika Nives
Perin u skupštini „ LAGUR“
S 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN " ,
predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 11 glasova donijeta slijedeća:
ODLUKA
O RAZJEŠENJU PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA PREDSTAVNIKA SKUPŠTINE LAGUR
„ PLODOVI MORA“
Članak 1.
DUŠKO VIDOV, dipl. ing. iz Kali razrješuje se kao predstavnik Općine Kali dužnosti Skupštine
Lokacijske akcijske grupe u ribarstvu „Plodovi mora“ .
Članak 2.
NIVES PERIN, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali razrješuje se dužnosti kao
zamjenica predstavnika u Skupštini Lokacijske akcijske grupe u ribarstvu „Plodovi mora“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom Glasniku Općine Kali.

TOČKA 8: Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika u
Skupštini „LAGUR“
Prijedlog podnosi općinski načelnik
Otvara se rasprava
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ , Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje tko je za
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da se za predstavnika Općine Kali u Skupštini LAGUR „Plodovi mora“ imenuje Marko Kolega
dr.med, a za zamjenika Neven Vitlov ?
S 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN "
Predsjednik vijeća konstatira da je s 11 glasova donijeta slijedeća :

ODLUKA
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA PREDSTAVNIKA SKUPŠTINE LAGUR
„ PLODOVI MORA“
Članak 1.
MARKO KOLEGA, dr. med., načelnik općine predstavnik je Općine Kali u Skupštini
Lokacijske akcijske grupe u ribarstvu „Plodovi mora“ .
Članak 2.
NEVEN VITLOV, općinski vijećnik Općine Kali zamjenik je predstavnika u Skupštini
Lokacijske akcijske grupe u ribarstvu „Plodovi mora“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom Glasniku Općine Kali.

TOČKA 9: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u Općini Kali.
Načelnik podnosi Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika to jest za radna mjesta: Viši stručni suradnik za provedbu projekata EU i
za Referenta za evidenciju i naplatu općinskih poreza.
Otvara se rasprava.
Zdenko Vidov podnosi usmeni amandman na način da se za radno mjesto Višeg stručni suradnika
za provedbu projekata EU predlaže koeficijent 1,60 umjesto koeficijent 1,50.
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za predloženi
amandman da se za radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu projekata EU odredi
koeficijent 1,60 ?
„ZA“ 10 vijećnika,
„PROTIV“ 0
„SUZDRŽAN“ 1 vijećnik
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da se s 10 glasova usvojen amandman Zdenka Vidov, te se
za radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu projekata EU određuje koeficijent 1,60.
Nadalje, konstatira da je temeljm članka 39. stavka 2. Poslovnika amandman prihvačen i postaje
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akata dajem na glasovanje prijedlog Odluke o Izmjenama i
dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika?

S 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN "
Predsjednik vijeća konstatira da je s 11 glasova donijeta slijedeća
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ODLUKA O
IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KALI .
Članak 1.
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Kali (Službeni Glasnik br. 7/10) u članku 2. u Tabelarnom pregledu koeficijenata
dodaju se koeficijenti za radna mjesta: 1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU
PROJEKTA EU , 2. REFERENT ZA EVIDENCIJU I NAPLATU OPĆINSKIH POREZA i glasi:

NAZIV RADNOG
MJESTA

Viši stručni suradnik
za provedbu projekta
EU

KLASIFIKACIJSKI KOEFICIJENT
RANG
RADNA MJESTA
6.

II. KATEGORIJE
1,60
III. KATEGORIJE

referent za
evidenciju i naplatu
Općinskih poreza

11.
1,30

Članak 2.
Ostale odredbe osnovne Odluke ostaju nepromjenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Kali“

TOČKA 10: Donošenje Odluke o pristupanju osnivanja zajedničke tvrtke za Odvodnju
KALI- PREKO vezano za aglomeraciju Kali- Preko.
Predlagatelj općinski načelnik obrazlaže prijedlog odluke.
Otvara se rasprava.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za
prijedlog Odluke o pristupanju osnivanja zajedničke tvrtke za odvodnju vezanu za agromeraciju
Preko – Kali
S 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN "
Predsjednik vijeća konstatira da je s 11 glasova donijeta slijedeća
ODLUKA
O PRISTUPANJU OSNIVANJA ZAJEDNIČKE TVRTKE ZA ODVODNJU
VEZANO ZA AGLOMERACIJU KALI-PREKO
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Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kali odobrava da se pristupi osnivanju zajedničke tvrtke za Odvodnju
Kali-.Preko vezano za aglomeraciju Kali- Preko.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kali.

TOČKA 11:Donošenje odluke o naknadama za rad općinskih vijećnika na sjednicama vijeća,
Predlagatelj vijećnik Zdenko Vidov usmeno podnosi prijedlog odluke o naknadi za rad vijećnika
na sjednicama vijeća na način da općinski vijećnici mjesečno dobivaju naknadu od 300 kn,
predsjednik općinskog vijeća 600,00 kn bez obzira na broj održanih sjednica u mjesecu. Pročelnica
nije u obvezi dolaziti na sjednice vijeća, nije ni viječnica pa se predlaže da se službenicima i
namještenicima koji su prisutni na sjednici plaćaju prekovremeni sati.
U koliko vijećnik nije prisutan na sjednici vijeća umanjuje se mjesečna naknada proporcionalno
prisutnosti vijećnika na sjednici.
Duško Vidov predlaže da se sačeka s donošenjem Odluke o naknadi za rad vijećnika jer se očekuje
da svaki čas izađe novi zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi . Po prijedlogu tog
Zakona vijećnici će imati naknadu po prisutnosti vijećnika na sjednici vijeća.
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Odluka
o naknadama za rad općinskih vijećnika na sjednicama vijeća na način kako je to predložio Zdenko
Vidov?
S 7 glasova " ZA " 4 glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN "
Predsjednik vijeća konstatira da je s 7 glasova donijeta slijedeća:

ODLUKU O VISINI
NAKANDE ZA RAD ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA, PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG
VIJEĆA , STRUČNIH SLUŽBI U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU
OPĆINE KALI
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se naknada za rad ( u daljnjem tekstu: naknada) članovima općinskog
vijeća, predsjednika općinskog vijeća kao i službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kali za rad na sjednicama općinskog vijeća.
Članak 2.
Pravo na naknadu iz članak 1. ove Odluke ostvaruje se u neto iznosu kako slijedi:
- predsjedniku općinskog vijeća u iznosu neto 600,00 kn mjesečno, bez obzira na broj
sjednica.,
- članovima općinskog vijeća u iznosu neto 300,00 kn mjesečno, bez obzira na broj sjednica
- prisutnim službenicima Jedinstvenog upravnog odjela u koliko se sjednice općinskog vijeća
održavaju izvan redovnog radnog vremena, obračunavaju se prekovremeni sati.
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Vijećnik Općinskog vijeća ili predsjednik , zamjenik općinskog vijeća , za bilo koji izostanak
sa zakazane sjednice Općinskog vijeća, nema pravo na naknadu.
Iznos vijećničke naknade iz članaka 2. stavka 1. ove odluke obračunati će se mjesečno
proporcionalno prisutnošću vijećnika na sjednicama vijeća.
Članak 3.
Sredstva za naknadu za rad utvrđena ovom odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Kali.
Isplata naknade vršiti će se na žiro- račun vijećnika, temelju evidencije iz skraćenog zapisnika
i drugih evidencija sa održanih sjednica u kojima je evidentirana njihova prisutnost.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali ,
a primjenjuje se od 01.10. 2017. godine.
S danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi troškova članu općinskog
vijeća, predsjedniku općinskog vijeća, načelnika, zamjenika načelnika, stručnih službi i članova
ostalih radnih tijela osnovanih odlukom općinskog vijeća (KLASA:022-06/13-01/02; URBROJ:
2198/14-01-13-1 ) od 19. 07.2013 godine.

TOČKA 12: Donošenje Odluke o razješenju Duška Vidov dipl. ing. za predstavnika u
Skupštinu
LAG MARETA i imenovanje Marka Kolega, dr. med. u za predstavnika u
Skupštinu LAG MARETA.
Vijećnici su u svojim materjalima dobili prijedlog Odluke.
Otvara se rasprava.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ , Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje tko je za
da se razješi s dužnosti predstavnika Općine Kali u LAG MARETI Duško Vidov, z predstavnika
Općine Kali u Skupštini LAG MARETA imenuje Marko Kolega dr.med, ?
S 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN "
Predsjednik vijeća konstatira da je s 11 glasova donijeta slijedeća :

ODLUKA
Članak 1.
DUŠKO VIDOV razrješuje se dužnosti predstavnika Općine Kali u Lokalnoj akcijskoj grupi
„Mareta“.
Članak 2.
Za predstavnika Općine Kali u LAG-u „Mareta“ imenuje se MARKO KOLEGA, dr. med.,.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u Službenom Glasniku Općine Kali.
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13. VIJEĆNIČKA PITANJA:
ZDENKO VIDOV : Prema članku 32. Statuta Općinsko vijeće odlučuje o pokroviteljstvu.
Što je s Orada-kup. Općinsko vijeće nije donijelo odluku o pokroviteljstvu za Orada kup?
Načelnik: Dobiti će vijećnici pismeno očitovanje na slijedećoj sjednici vijeća.
MILAN PAŽEK: Na cesti ulici Slavka Perovića nema javne rasvjete. Da li se planira nešto
poduzeti na tom planu?
Borivoj Kolega : Ja bi odgovorio na to pitanje s obzirom da radim na održavanju javne rasvjete u
komunalnom poduzeću. Radi se na tome, ispituje se kvar te će se isti riješiti u najkraćem mogućem
roku.
DUŠKO VIDOV: Da li se što poduzima u svezi izgradnje GROBLJA?. Dobro bi bilo da se nešto
radi, Zdravko Kraljević zna sve o tom pitanju .
Načelnik: Sve je na čekanju do donošenje novog Proračuna.

Sjednica je završena u 20,20 sati

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

Predsjednik:
Lovre Vidov
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