SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa 4. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,
Trg Marnjive 23, dana 14. 11 .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. Duško Vidov
8. Mario Ricov
9. Ivona Mišlov
Odsutni Općinski vijećnici: Gobin Ante ( 1. vijećnik odsutan ), svoj izostanak opravdao i Borivoj
Kolega
Ostali prisutni:
Načelnik Marko Kolega 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 9. 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 3. sjednice Općinskog vijeća održane dana 26.09. 2017. godine
2. Prijedlog Proračuna za 2018. godinu sa projekcijama za 2019– 2020. s prijedlozima
Programa za 2018. godinu. ( I. ČITANJE- prijedloga proračuna i prijedloga Programa)
3. Donošenje Odluke o imenovanju komisije za imenovanje ulica i trgova.
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kali za
razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluge Dječjeg
vrtića „Srdelica“ od roditelja – korisnika usluga.
6. VIJEČNIČKA PITANJA
Načelnik predlaže nadopunu dnevnog reda iza točke 3.: Odluka o izmjeni i dopuni
Odluke o utvrđivanju imena ulica i trgova u Općini Kali.
Predsjednik općinskog vijeća : Tko je Za predloženi dnevni red s nadopunama dnevnog reda?
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„ZA“…………..9 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ ……0 VIJEĆNIKA

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da za današnju sjednicu usvojen slijedeći :
DNEVNI RED :
1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane dana 26.09.2017.
2. Prijedlog Proračuna za 2018. godinu sa projekcijama za 2019– 2020. s prijedlozima
Programa za 2018. godinu. ( I. ČITANJE- prijedloga proračuna i prijedloga Programa)
3. Donošenje Odluke o imenovanju komisije za imenovanje ulica i trgova.
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju imena ulica i trgova u Općini
Kali.
5.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kali za
razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine
6. . Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluge Dječjeg
vrtića „Srdelica“ od roditelja – korisnika usluga.
7. VIJEČNIČKA PITANJA

TOČKA 1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali, održane dana
14.11. 2017. godine.
Predsjednik općinskog vijeća : Dali ima tko primjedbe na skraćeni zapisnik sa 3. sjednice
općinskog vijeća održane dana 26. 09. 2017. godine ?
Zdenko Vidov: Imam primjedbu na zapisnik sa 3. sjednice općinskog vijeća na stranici 4. gdje je
napisano da je donijet zaključak slijedećeg sadržaja:
„ Iz Općinskog proračuna Općine Kali isplatiti će se pozajmica u visini 200.000,00 kn
komunalnom društvu Hripa d.o.o. Kali, ……...“ što nije točno nego je moj prijedlog na sjednici
vijeća bio : „da se iz jednog milijona kuna kredita koji će podići Općina kod banke da Hripi
200.000,00 kn .“ Nije svejedno jeli se daju sredstva iz općinskog proračuna ili iz kredita iako ćete
me uvjeravati u suprotno.
Formalno čim novčana sredstva sjednu na račun općine ona postaju dio općinskog proračuna ili
rebalansa proračuna, te je stvarno svejedno o kakvoj se pravnoj formulaciji radi.
Konstatira se da su sjednicu općinskog vijeća napustili : Duško Vidov, Ivona Mišlov i Marijo
Ricov.
Predsjednik općinskog vijeća konstatira se da je na sjednici prisutno 6 vijećnika , postoji kvorum te
se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Da li se prihvaća primjedba Zdenka Vidov ?
„ZA“ ……….5 VIJEĆNIKA
„PROTIV“… 1 VIJEĆNIK
Predsjednik konstatira da se prihvaća primjedba Zdenka Vidov na skraćeni zapisnik s 3. sjednice
općinskog vijeća , te ujedno daje na glasovanje : tko je za verifikaciju skraćenog zapisnika u
cjelini?
„ZA“ 5 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ 1 VIJEĆNIK
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Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 5 glasova " ZA " verificiran zapisnik sa 3.
sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane dana 26. rujna 2017. godine.

TOČKA 2: Prijedlog Proračuna za 2018. godinu sa projekcijama za 2019– 2020. s prijedlozima
Programa za 2018. godinu. ( I. ČITANJE- prijedloga proračuna i prijedloga Programa)
Načelnik Marko Kolega podnio je uvodno izlaganje prijedloga Proračuna Općine Kali za 2018.
godinu s projekcijama proračuna za 2019 i 2020. godinu.
U raspravi su sudjelovali Zdenko Vidov, Mateja Perin, Neven Vitlov, Milan Pažek,
Predsjednik općinskog vijeća zaključuje 2. točku dnevnog reda te poziva vijećnike da u koliko
imaju potrebu dostaviti amandmane na prijedlog proračuna i Programe za 2018. godinu , da ih
dostave u pismenom obliku na protokol pisarnice Općine Kali ili putem e-maila najkasnije do 01.
12. 2017. godine.
Izdan je naputak da u slučaju predlaganja amandmana koji povećavaju pojedine stavke proračuna,
predlagatelj mora uz te amandmane predložiti i na uštrb kojih stavki će se predloženo povećanje
ostvariti

TOČKA 3: Donošenje Odluke o imenovanju komisije za imenovanje ulica i trgova.
Predsjednik općinskog vijeća:. Prijedlog je Načelnika da se imenuje Povjerenstvo za imenovanje
ulica i trgova u Općini Kali u slijedećem sastavu: Edo Končurat za predsjednika , Marko Kolega i
Zdenko Vidov za članove povjerenstva.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za rijeć dajem na glasovanje prijedlog općinskog načelnika .
„ZA“ 6 VIJEĆNIKA
„PROTIV “ 0 vijećnika
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIKA
Predsjednik konstatira da je općinsko vijeće donijelo slijedeću :
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (Narodne Novine“ broj 54/88) i članka 32. Statuta Općine
Kali (Službeni glasnik Općine Kali br.: 2/13, 6/14), općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 4.
sjednici održane dana 14. 11.2017. godine, donijelo je :
ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IMENOVANJE ULICA I TRGOVA U
OPĆINI KALI
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova u Općini Kali ( dalje u
tekstu: Povjerenstvo)
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana , koji se imenuju na vrijeme od 4 godine.
Članak 2.
Zadaća je Povjerenstva da prijedloge o imenovanju ulica i trgova u Općini Kali raspravi i
predloži na donošenje Općinskom vijeću Općine Kali
Ime ulice i trga u skladu s stavkom 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće posebnom Odlukom.
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Članak 3.
U Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova imenuju se:
1. EDO KONČURAT , za Predsjednika
2. MARKO KOLEGA ., za člana
3. ZDENKO VIDOV, za člana
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali .

TOČKA 4: Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o određivanju imena ulica u Općini Kali
Načelnik: U 2001. godini općinsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju ulica u Općini Kali
Neke ulice još uvijek nemaju imena,. Zbog hitnosti sređivanja imovinsko pravnih odnosa a sve radi
agromeracije Kali Preko, predlažem da nerazvrstanim cestama odredimo rimski broj , a naknadno
će Povjerenstvo za imenovanje ulica predložiti imena cesta.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje : Tko je za prijedlog Odluke o izmjeni
i dopuni Odluke o određivanju imena ulica?
„ZA“ 6 VIJEĆNIKA
„PROTIV “ 0 vijećnika
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIKA
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 6 glasova vijeća donijeta slijedeća:

ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
ODREĐIVANJU IMENA ULICA I TRGOVA U OPĆINI KALI
Članak 1.
Odluka o određivanju imena ulica i trgova u općini Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.
01/2001) u članku 1. iza točke 54-54. dodaju se slijedeće točke od 55 do točke 82. slijedećih
naziva ulica:

55. . -k.č. 4062/13,3049/1,3049/3,3049/5,3049/6 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta
Naziva Ulica I.
56. . -k.č. 11616,11615,12023/1,12008/1 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva
Ulica II.
57. . -k.č. 11642,11652,11651,11650,11649,11647,11639,11623 sve u K.O. Kali, u naravi
nerazvrstana cesta naziva Ulica III.
58. .-k.č. 8893,8892,8891,8889,8888,8887,8886,8885,8884,8883,8882 sve u K.O. Kali, u
naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica IV.
59. .-k.č. 8349/1,8349/2,8349/3,8348,8346,8347,8344,12121/1 sve u K.O. Kali, u naravi
nerazvrstana cesta naziva Ulica V.
60 . -k.č. 5912,5911 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica VI.
61. . -k.č. 6067,6074 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica VII.
62. . -k.č. 5484,5638,5654,5480,5648/1 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva
Ulica VIII
63. -k.č. 5501,5496,5481 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica IX.
64. . -k.č. 5423,5351/1,5449,5446 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica X.
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65. -k.č. 5313/2,5313/3 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica XI.
66. -k.č. 5222 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica XII.
67. -k.č. 5162,5161 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica XIII.
68. -k.č. 5140,5142/2 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica XIV.
69. -k.č. 5131,5132,5130 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica XV.
70. -k.č. 5125,5106,5107,5109/1 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica XVI.
71. -k.č. 5044 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica XVII.
72. -k.č. 5007/1 sve u K.O. Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica XVIII.
73. k.č. 8571,8575,8290,8617,8291,8303,8301,8572,8573,8574 sve u K.O.Kali, u naravi
nerazvrstana cesta naziva Put Nehaja 1.
74. - k.č. 5165,5167,5171,5172,5174,5176,5163,5177 sve u K.O.Kali, u naravi nerazvrstana
cesta naziva Put Galičara.
75.- k.č. 5115,5092,5090,5089,5116,5121,5122 sve u K.O.Kali, u naravi nerazvrstana cesta
naziva Ulica Petra Zoranića.
76. - k.č. 5069,5070/2,5084/1 sve u K.O.Kali, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica Ivana
Gorana Kovačića.
77. -k.č. 9643/3,9643/2,9641 sve u K.O. Preko, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica XIX.
78. -k.č. 9637,9639/2,9640/3,9640/2 sve u K.O. Preko, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica
XX.
79. -k.č. 9635/9,9635/2 sve u K.O. Preko, u naravi nerazvrstana cesta naziva Ulica XXI.
80. -k.č. 9655,9633,9632,9635/8,9679,9602/1,9678,9602/3,9601/2,9598,9634 sve u K.O. Preko, u
naravi nerazvrstana cesta naziva ulica Miroslava Krleže.
81.-k.č. 8887,8888,8890,8901,8733,8735,8736,8755,8905,8906,8909/1,12126 sve u K.O. Kali, u
naravi nerazvrstana cesta naziva Put Nehaja 2.
82. od k.č. 8329 do k.č. 8299 sve k.o Kali u naravi cesta naziva Ulica Vlaka

Članak 2.
U Odluci o određivanju imena ulica i trgova u općini Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.
01/2001 ) članak 1. mijenja se i pravilno glasi :
Točka 6-6 ( umjesto Put Rahoraće) sada pravilno glasi: ZADARSKA ULICA:
Ulica započinje od kuće Gobin Slavko do izlaza na otočku cestu odnosno do kuće Gorana Šatalić:
Točka 8-8: (umjesto Zadarska ulica ) sada pravilno glasi: BIOGRADSKA
ULICA
Započinje od uvale Otrića ,( odvojka od Šetališta Otrić) prema punti izlasku Otočnu cestu, do
mkuće Jurin Venci-špaca.
Točka 9- 9: „PUT MALE LUKE “ pravilno glasi: započinje od k. č. 8298 do k.č. 11609/1 sve
k.o Kali .

TOČKA 5: Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kali za
razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ , predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je
za prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje
lipanj- prosinca 2017.godine?
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„ZA“ 6 VIJEĆNIKA
„PROTIV “ 0 vijećnika
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIKA
Predsjednik vijeća konstatira da je s 6 glasova ZA donijeta slijedeća :
ODLUKA
O raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kali za razdoblje
lipanj-prosinac 2017 godine
Članak 1.
Ovom se odlukom raspoređuju sredstva za financiranje političkih stanaka i članova izabranih s liste
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kali (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za
razdoblje lipanj- prosinac 2017. godine, koje se osiguravaju u Proračunu Općine Kali za 2017.
godinu.
Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
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 100,00 kn mjesečno
Za svakog općinskog vijećnika podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od
110,00 kn mjesečno.
Sredstva se raspoređuju političkim strankama i nezavisnim općinskim vijećnicima kako slijedi:

Red.br..
.1.
2.
3.
4.
5.

POLITIČKA STRANKA
HDZ
HSS
HSP
HSLS
SDP

6.
7.

HNS
LISTA GRUPE
BIRAČA(nositelja: Lovre
Vidov)
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BROJ ČLANOVA OP.VIJEĆA
1. Vijećnik (Neven vitlov)
1. vijećnik (Milan Pažek)
1.vijećnik (Ante Gobin)
1. vijećnik( Borivoj Kolega)
1.vijećnika (Duško Vidov)
1. vijećnica (Ivona Mišlov)
UKUPNO:
1. vijećnik (Marijo Ricov)

Mjesečni iznos
100,00 kn
100,00. kn
100,00 kn
100,00 kn
100,00 kn
110,00 kn
210,00 kn
100,00 kn

Mateja Perin
Marina Kolega

110,00 kn
110,00 kn

8.

Lovre Vidov

100,00 kn

Zdenko Vidov

100,00 kn
6.780,00 kn

LISTA GRUPE
BIRAĆA(nositelja:Zdenko
Vidov)
UKUPNO

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,
tromjesečno u jednakim mjesečnim iznosima.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dane objave u Službenom Glasniku Općine Kali , a
primjenjuje se od 1.7. 2017. godine

TOČKA 6: Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluge
Dječjeg vrtića „Srdelica“ od roditelja – korisnika usluga.
Načelnik: Upravno vijeće dječjeg vrtića „Srdelica“ podnio je prijedlog da se za 10 satni redovni
program (jaslička skupina) za roditelje korisnike dječjeg vrtića koji nemaju stalno prebivalište u
Općini Kali i njihovo dijete usluga čuvanja iznosi 1.000,00 kn po djetetu.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, daje prijedlog na glasanje.
„ZA“ --- 6 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ NITKO
„SUZDRŽAN“ NITKO
Predsjednik vijeća konstatira da je s 6 glasova ZA donijeta slijedeća:

ODLUKA
O
IZMJENI I DOPUNE ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJERILA
ZA NAPLATU USLUGE DJEČJEG VRTIĆA „SRDELICA“KALI
OD RODITELJA – KORISNIKA USLUGA
Članak 1.
Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluge Dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali od roditelja –
korisnika usluga (Službeni Glasnik Općine Kali br. 4/16) članak 4 . stavak 1. alineja 3. mijenja se i
glasi:
„ - za 10 satne redovite programe (jaslička skupina) 700,00 kn mjesečno, a za roditelje i dijete koji
nemaju stalno prebivalište u Općini Kali , 1.000,00 kn mjesečno po djetetu.“
Članak 2.
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Sve ostale odredbe u Odluci o utvrđivanju mjerila za naplatu usluge Dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali
od roditelja- korisnika usluga , ostaju nepromijenjene.

TOČKA 7: VIJEĆNIČKA PITANJA:

Načelnik MARKO KOLEGA daje usmeni odgovor na pitanje vijećnika Zdenka Vidova o
pokroviteljstvu manifestacije „Orada kup Kali“ postavljeno na prethodnoj sjednici Općinskog
vijeća.
Načelnik odgovara da je istina kao što je naveo Zdenko Vidov da Općinsko vijeće odlučuje o
pokroviteljstvu i da je istina da tako stoji u Statutu Općine Kali. Istina je i da je na promotivnim
plakatima stajalo da je Općina Kali pokrovitelj manifestacije, ali isto tako je istina da su tako
napisali bez da ikoga konzultiraju.
Načelnik dodaje da on osobno nije smatrao da je to neki problem, ali ubuduće se to neće pisati bez
da Općinsko vijeće donese službenu odluku da bude pokrovitelj.
Troškovi za šator za Orada kup iznose 1.900,00 kuna, ostatak troškova iznosi oko 8 tisuća kuna,
tako da će ukupno biti troškova oko 10 tisuća i četiristo kuna, dodaje načelnik, što je predviđeno u
proračunu 2017. godine.
NEVEN VITLOV postavlja pitanje o betonskom zidiću na Mulu, na mjestu gdje se dižu čamci i
brodovi iz mora na kopno, da li se što planira napraviti po tom pitanju. Objašnjava da je prethodnih
godina još kad se radio taj betonski zid pored istezališta brodova, odmah upozoravao na njegovu
nefunkcionalnost i probleme koje stvara u prometu, naročito prilikom prometnih gužvi. Smatra da
bi zid trebalo razbiti i napraviti novi betonski pad na nulu koji bi znatno olakšao komunikaciju.
Kao drugo pitanje NEVEN VITLOV navodi kako je već ranije upozoravao na problem kamenog
bloka na bankini prve rive u lučici Mul, pored svjetionika, taj kameni blok je težine blizu pola tone,
a nije učvršćen za ostale blokove na bankini i ljulja se. Dovoljno bi bilo da ga bager podigne i
namjesti, te da se zalijepi cementom, predlaže N. Vitlov.
Također NEVEN VITLOV ukazuje na problem zida pored Vitlove rive na Mulu, ispod kuće gdje
živi g. M. Kosor. Objašnjava kako je zid problematičan svaki put kad prođe kamion za odvoz smeća
Hripe doo. Dodaje kako je već nekoliko puta upozoravao na te probleme, a smatra da je sad najbolje
vrijeme pošto je prošla turistička sezona i nema gužve, a to sve može odraditi komunalna tvrtka
Hripa doo.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da će odmah dati nalog za deniveliranje zidića na Mulu
pored istezališta brodova, a za kameni blok bankine na Mulu mora provjeriti je li to u nadležnosti
Županijske lučke uprave. Za treći problem pored Vitlove rive na Mulu načelnik objašnjava da ga
nije shvatio.
MATEJA PERIN postavlja pitanje kad će krenuti izgradnja Ribarske luke Vela Lamjana.
Načelnik MARKO KOLEGA daje odgovor kako je prošli tjedan trebao raspisan natječaj za radove i
da će procedura oko natječaja trajati neki šest mjeseci. Smatra da rezultati neće biti prije trećeg,
četvrtog mjeseca 2018. godine, tj. sama realizacija neće početi prije toga roka.
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MILAN PAŽEK pita u čemu je problem sa javnom rasvjetom na području Općine Kali koja nije u
funkciji na nekim dijelovima naselja.
ZDENKO VIDOV se slaže da postoji problem s rasvjetom i navodi primjere problematičnih
dionica.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovora kako o tome više znaju članovi nadzornog odbora Hripe,
koji su ujedno članovi vijeća.
MATEJA PERIN odgovara kao su o tome pitali predsjednika nadzornog odbora Hripe, D. Vidova,
koji im je rekao da bi se LED rasvjeta trebala lako održavati.
ZDENKO VIDOV tvrdi kako Hripa nema niti osnovnu opremu poput ljestvi za penjanje na
rasvjetne stupove i da je to problem.
Predsjednik LOVRE VIDOV postavlja pitanje načelniku kao skupštini društva Hripa doo, o
pozajmicama od strane bivšeg direktora Hripa doo prema samom društvu Hripa doo. Kakvi su to
ugovori, da li su oni valjani i vejrodostojni, da li ti ugovori moraju imati pravo prvenstva naplate
kad je Hripa u financijskoj situaciji u kakvoj jest, pita L. Vidov.
Predsjednik LOVRE VIDOV također postavlja pitanje načelniku zašto nije isplaćeno svih
200.000,00 kuna pozajmice Hripi kako je bilo dogovoreno.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovora kako vezano za pozajmice od strane bivšeg direktora nema
informaciju, ali uputit će pitanje direktoru Hripe I. Ricovu i nadzornom odboru da što prije ispitaju
da li je to isplaćeno i da li je to regularno ili ne.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovora na pitanje o pozajmici od strane Općine Kali Hripi doo, te
objašnjava kako je kao načelnik dobio pravni savjet kako nije pametno davati pozajmice prije nego
dobije službeni dopis kako i zašto će se sredstva od pozajmice utrošiti.
Direktor I. Ricov mu je dao dopis na 100 tisuća kuna, a načelnik mu je odmah kazao da sastavi i
drugi dopis za preostali iznos. Onog trena kad mu direktor I. Ricov preda obrazloženi dopis za
preostala sredstva, načelnik će mu ih transferirati, jer ta sredstva su rezervirana.
Načelnik dodatno pojašnjava kako je dobio pravni savjet kako bi mogao osobno odgovarati ako
bude davao sredstva bez zaprimljenog dopisa i bez pismenog traga, jer bi se to moglo protumačiti
kao nekakvo pogodovanje ili nesavjesno poslovanje.
MARINA KOLEGA kao članica nadzornog odbora Hripa doo, dodaje kako su 100.000,00 kuna
koje je Općina Kali pozajmila Hripi doo, isti dan utrošeno za plaćanje najžurnijih i navažnijih
računa i dugovanja, misli da je taj datum bio 24.10.2017. Kao jedno od dugovanja navodi ono
prema Čistoći Zadar doo, kojoj je Hripa bila dužna 90.000,00 kn. Čistoći Zadar je plaćeno
30.000,00 kuna, a preostali dug je 60.000,00 kuna.
Načelnik MARKO KOLEGA postavlja pitanje članovima NO Hripe da li su dobili plan poslovanja
Hripe za iduću, 2018. godinu.
MATEJA PERIN odgovara da jesu i da su razmišljali o povećanju naknade za odvoz smeća, ali
smatraju da bi to trebalo napraviti onda kad se počne primjenjivati novi način naplate i obračuna za
odvoz smeća, tj. kad se promijeni način prikupljanja i odvoza otpada.
Načelnik MARKO KOLEGA postavlja detaljnije pitanje znaju li članovi NO Hripa kolika je
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prihodovna strana u odnosu na rashodovnu stranu u planu poslovanja Hripa doo za 2018. godinu, te
odmah odgovara da je razlika nula kuna, odnosno prihodovna srana je jednaka rashodovnoj.
Naglašava kako vijećnici znaju da je Hripa u minusu i postavlja pitanje kako očekuju da Hripa
pokrije taj minus.
MATEJA PERIN članica NO Hripa doo, odgovara da se treba povećati cijena naknade za odvoz
otpada.
Načelnik MARKO KOLEGA pojašnjava da ako se u 2018. godini očekuje da Općina Kali daje
pozajmice Hripi doo, da se onda iz proračuna Općine mora nekome uzimati, jer je općinski
proračun takav kakav jest. Dodaje kako se iznos koji Hripa duguje neće moći dugo prolongirati.
Nakon ponovljenih izjava vijećnika Zdenka Vidova da načelnik štiti bivšeg dir. Hripe samo zato jer
mu je koalicijski partner, načelnik napušta sjednicu.

Sjednica je završena u 20,15 sati

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

Predsjednik:
Lovre Vidov
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