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SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
 
Sa 5.  Sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana 14. prosinca 2017. godine s početkom u 17.00 sati. 
 
 
Prisutni Općinski vijećnici: 
 
1. Zdenko Vidov (prisutan pri utvrđivanju kvoruma, napustio sjednicu u 17:35)  
2. Mateja Perin  
3. Lovre Vidov  
4. Neven Vitlov 
5. Milan Pažek  
6. Duško Vidov  
7. Mario Ricov  
8. Ivona Mišlov  
9. Borivoj Kolega  
10. Ante Gobin 
 
Odsutni Općinski vijećnici: Marina Kolega (1 vijećnik odsutan), svoj izostanak opravdala 
 
Ostali prisutni: 
 
Načelnik Marko Kolega dr. med., pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela Nives Perin, dipl. iur.  
 
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 4. sjednice Općinskog vijeća održane dana 14.11.2017.  
2. Prijedlog    Proračuna za 2018. godinu sa projekcijama za 2019– 2020. i Plan razvojnih 

programa  za 2018 i projekcijama za 2019 i 2020  
3.  Prijedlog  Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2018. godinu  

     4.  Prijedlog  Programa  održavanja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.     
  Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Kali za 2018. godinu, 

     5.  Prijedlog  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.  
     6.  Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade  za zadržavanje nezakonito    

         izgrađenih  zgrada u prostoru na području Općine Kali  za 2018-. godinu 
    7.  Prijedlog  Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu 
     8.  Prijedlog Programa  javnih potreba u športu za 2018. godinu, 
     9.  Prijedlog  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2018.     

        godinu, 
   10.  Prijedlog  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2018. godini, 
   11.  Prijedlog  Odluke o  raspoređivanju sredstava za  redovito financiranje  političkih      
             stranaka i članova  općinskog vijeća  općine Kali  s liste grupe birača  za   2018. 

12. Donošenje Odluke o porezima Općine Kali.  
13. VIJEČNIČKA PITANJA 
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Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je Za predloženi dnevni red  s 
nadopunama za današnju sjednicu Općinskog vijeća? 
 
„ZA“…………..10 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“ ……0 VIJEĆNIKA  
 
Predsjednik općinskog vijeća  konstatira da za današnju sjednicu usvojen  Dnevni red.  
 
 
TOČKA 1.  Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali, održane dana     
                     14.11.  2017.  godine.  
 

Predsjednik općinskog vijeća  : Dali ima tko primjedbe na skraćeni zapisnik sa 4. sjednice 
općinskog vijeća održane dana  14. 11.2017. . godine ? 

Duško Vidov i Borivoj Kolega  izjavljuju da  će se izuzeti od glasovanja po ovoj točki 
dnevnog reda jer nisu bili prisutni na 4. sjednici općinskog vijeća. 

Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za verifikaciju skraćenog zapisnika 
sa 4. sjednice općinskog vijeća? 
 
 „ZA“ 4 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“ 6 VIJEĆNIKA 
  
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 4 glasova " ZA "  i  6 (šest ) glasova   „ PROTIV“ 
nije   verificiran  zapisnik sa 4.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane dana 14. 11. 2017. 
godine. 
 
  
TOČKA 2: Prijedlog  Proračuna za 2018. godinu sa projekcijama za 2019– 2020.  s  
prijedlozima Programa za 2018. godinu i Plan razvojnih programa za 2018. godinu s 
projekcijama za 2019 i 2020. godinu 
 
Načelnik Marko Kolega, dr.med   podnio je uvodno izlaganje o prijedlogu Proračuna Općine Kali  
za 2018. godinu s projekcijama proračuna za 2019 i 2020. godinu.  
Nadalje , navodi da je stranka SDP i  HNS  dostavili  ukupno  5 amandmana na prijedlog proračuna  
za 2018. godine. ( Amndmani se nalazi u prilogu Zapisnika ). 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
 
Zdenko Vidov napušta sjednicu općinskog vijeća u 17,35 sati. 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je na sjednici prisutno 9 vijećnika, postoji kvorum te se 
mogu donositi pravovaljane odluke. 
    
Duško Vidov zahtijeva da se pristupi glasovanju o podnijetim amandmanima stranke SDP i HNS 
 
 Predsjednik općinskog vijeća: Pristupa se  glasovanju amandmana koje je podnijela stranka SDP I 
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HNS na prijedlog Proračuna za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019 i 2020. godinu. 
 
 
Amandman br. 1: 
Program 1012 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu 
Akt. A100019 Izrada projektne dokumentacije za objekte u vlasništvu Općine 
41261 Ostala nematerijalna imovina 
PROJEKT PROŠIRENJA GROBLJA „DOČIĆ“  
Ishodovanje Građevinske dozvole  za proširenje groblja „Dočić“ u iznosu od 100.000,00Kn 
Obrazloženje: Obzirom da je Općina Kali ishodovala pravomoćnu Lokacijsku dozvolu koja je na 
snazi, a  po kojoj je moguća fazna gradnja, tražimo da se  ishodi Građevinska dozvola za fazu koja 
će riješiti trenutne zahtjeve mještana Kali kojih  sada ima više od 30.                                                                                 
Općina Kali je u zadnje četri godine uložila mnogo napora za riješavanje ovog problema, a 
smatramo da bi se ovaj problem mogao riješiti bez kupovine zemljišta i riješavanja dugotrajnih 
imovinsko-pravnih odnosa, ili vrlo malo, jer su mnogi u međuvremenu odustali od kupnje grobnice. 
Da ne obrazlažemo dalje upućujemo vas na djelatnika Općine gosp. Zdravka Kraljića koji je 
detaljno upoznat sa ovim problemom te se nadamo  prihvaćanju ovog amandmana.  
 Predlagatelj ne prihvaća  amandman. 
Obrazloženje: 
Navedena lokacijska dozvola odnosi se na proširenje groblja DOČIĆ koja obuhvaća otkup zemljišta 
i izradu građevinske dozvole izvan današnjih granica groblja. Na taj način riješilo bi se oko 100 
novih grobnih mjesta što u jednostrukim što u dvostrukim grobnicama. Kako je interes mještana 
značajno manji od toga broja (oko 30-tak) smatram da u ovom trenutku nebi trebalo ići u širenje 
groblja izvan današnjih granica. Naime unutar postojećih granica moglo bi se izaći mjesta za 
navedenih 30-tak grobnih mjesta, te izbjeći relativni skupi otkup zemljišta koji nije u vlasništvu 
Općine. Predvidivi troškovi otkupa i gradnje iznose oko 1.300.000,00 kn, a sami mještani bi 
kupnjom grobnih mjesta sudjelovali u iznosu od 250.000,00.  
Proširenje groblja unutar postojećih granica ne zahtijeva ishođenje lokacijske i građevinske 
dozvole, već samo izradu projekta.  
Međutim prije bilo kakove aktivnosti potrebno je izraditi ažuriranje popisa grobnih mjesta unutar 
sadašnjeg groblja. To je zadatak koji je dan nosiocu poslova uređenje i održavanja groblja HRIPI 
d.o.o.. Tek nakon ažuriranja podataka moći ćemo poduzeti daljnje korake u cilju građenja novih 
grobnih mjesta, ali samo unutar postojećih granica. 
 Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati amndman br.1 ? 
„ZA“ 3 vijećnika 
„PROTIV“6  vijećnika  
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da amndman br.: 1,  nije prihvaćen. 
Amandman br.2 
PROGRAM GRADNJ 
E OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
Akt. A100019 Izgradnja javne rasvjete 
Izgradnja LED  javne rasvjete:  
-u staroj jezgri mjesta Kali, te u  ostalim nerazvrstanim cestama-ulicama, gdje se živi, na 
kojima nema rasvjete ili je treba rekonstruirati u iznosu od 150.000,00kn 
Obrazloženje: Općina Kali je u zadnje četiri godine izvršila rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete 
sa više od 550 rasvjetnih mjesta. Obzirom da je preostalo vrlo malo da se izgradi preostala rasvjeta 
kao i zbog činjenice da u dobrom dijelu  mjesta postoji ugrađen kabel( nema kopanja) potrebno je 
nabaviti i postaviti LED rasvjetno tijelo, a  negdje i bez rasvjetnog stupa. Za ovo je komunalna 
tvrtka Hripa d.o.o. potpuno osposobljena, a sufinanciranje ovoga moguće je dobiti u iznosu višem 
od 50% od Zadarske županije, Odjel za gospodarske djelatnosti po mjeri izgradnja energetski 
učinkovite javne rasvjete. 
Načelnik ne prihvaća  amandman. 
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Obrazloženje: 
Smatram da je ovo vrijedan posao i hvale vrijedan amndman. Razlog zašto nismo stavili u proračun 
je taj što je u prijedlogu proračuna i projekata Zadarske županije predvidjeli novce za ovaj projekt. 
Nadamo se da ćemo iz tih novaca dobiti sredstva te sa onoliko sredstava koje dobijemo 
rekonstruirati rasvjetu bez financijskog učešća Općine Kali. Sredstva iz Županijskog proračuna ne 
daju se u % već kao alocirani iznost. Mi ćemo tražiti 100.000,00 kn, te ovisno o odobrenim 
sredstvima izvršiti rekonstrukciju. Na taj način nećemo opterećivati proračun Općine te shodno 
tome nismo planirali unutar prijedloga proračuna sredstva za ovu stavku. 
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati amndman br.2 ? 
„ZA“ 4 vijećnika 
„PROTIV“5  vijećnika  
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da amandman br.: 2,  nije prihvaćen. 
 
 
Amandman br.3  
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
Izgradnja javnih površina: 
Uređenje obalnog pojasa mjesta Kali u dužini cca 30 metara iza „Vitlove rive“ u iznosu od 
50.000,00 kn 
Obrazloženje: U prvoj polovini ove godine saniran je priličan broj plažica i portića  na predjelu 
Brgačelj. Ostao je obalni pojas iza „Vitlove rive“ koji je jako neugledan i nažalost često služi za 
odlaganje raznog smeća, raznog otpada i šute.                                                                                                                          
Obzirom da Općina Kali ima na snazi DPU Obalnog pojasa mjesta Kali u čijem projektu se nalazi i 
ovaj dio koji bi trebalo sanirati sukladno ovom  DPU,  vjerovatno ne završno, ali da izgleda 
kulturno i u upotrebi kao javna površina.Financiranje ovog amndmana treba provesti  tako da se 
skine sa  stavke32349 Ostale komunalne usluge:Rušenje ruševnih zgrada iznos od 40.000,00 kn i 
prebaci na ovu stavku. 
Načelnik  ne  prihvaća s amandman. 
Obrazloženje: 
Svjestan sam opravdanosti uređenja toga dijela obale. Kao što i sami znate nemože se raditi 
sanacija, niti radovi na dijelu obale koje zadire u pomorsko dobro bez valjanih dozvola i odobrenja. 
Stoga je najprije potrebno izraditi projekt sanacije i ishoditi potrebne dozvole i odobrenja. Nažalost 
taj dio nije u ingerenciji Županijske lučke uprave, što bi bila lakša opcija, već u ingerenciji 
Ministarstva. 
Također treba odrediti funkciju tog dijela, imajući u vidu specifičnost položaja i skupljanja smeća 
koje će teško biti izbjeći. 
Prije svega treba napraviti geodetski elaborat, a onda sve dalje. Narudžba za izradu geodetskog 
elaborata i određivanja broja čestice biti će riješena, tj. započeta u ovoj godini. Nakon toga ovisno 
o tome, planirati ćemo daljnje aktivnosti. Projekt bi sadržavao rješenje u hortikulturnom i 
geodezijskom sadržaju. 
On se može aplicirati na nekoliko adresa, i to imamo namjeru, zajedno s uređenjem dijela obale 
prema Preku.  
Stoga predlažem da ova stavka ne ulazi u proračun a nakon izrade eleborata i projekta možemo se, 
u slučaju da to vijeće odobri, odlučiti i to isfinancirati rebalansom proračuna u 2018. godini, a 
obim radova ovisiti će o raspoloživim sredstvima. 
 
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati amndman br.3 ? 
„ZA“ 4 vijećnika 
„PROTIV“5  vijećnika  
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da amandman br.: 3,  nije prihvaćen. 
 
Amandman br.4 



5 
 

Program održavanja i uređenja komunalne infrastrukture, sanacija nerazvrstanih cesta: 
4.1.Sanacija ulegnuća na nogostupu  u ulicama Mul i Šetalište kaljskih ribara i pomoraca od 
(Halile do Benjamina) u iznosu od 30.000,00 kn4.1. Načelnik ne prihvaća amandman 
4.2.Sanacija atmosferskih voda u ulici Sv. Lovre ispred  Parka branitelja domovine do ulaza u 
crkvu Sv. Lovre u iznosu od 40.000,00 kn 
 
Obrazloženje: 
Sanaciju nogostupa je potrebno napraviti jer je neugledan i nažalost loše napravljen prilikom 
izgradnje kanalizacije jer nije dovoljno zbijena podloga. Ovaj nogostup pruža jako lošu sliku na 
predjelu kojeg dosta koriste mještani u svakodnevnom zadovoljavanju svojih potreba. 
Sanacija atmosferskih voda  na navedenoj poziciji je neophodna iz razloga što prilikom izgradnje 
asfaltiranja oborinske vode nisu odvedene sa površine kojom se koriste pješaci pogotovo prilikom 
ulaska i izlaska  iz crkve Sv. Lovre kad pada kiša tako da su mještanima,a pogotovo starijim 
osobama redovito mokre cipele i noge.                                                                                                                  
U Općini postoji troškovnik sa ponudom za ovu sanaciju oborinskih voda. 
Iz navedenog proizlazi da se ove sanacije provode preko  stavke 32349,poz. 36 Sanacija 
nerazvrstanih cesta u iznosu 86.265,00kn koju treba povećati na iznos od 156.265,00kn. 
Duško Vidov ( SDP)  NE TRAŽI GLASOVANJE O AMANDMANU BR. 4.1. 
Načelnik  ne prihvaća amandman  4.1. .  
Obrazloženje: 
Sanacija navedenog nogostupa raditi će se unutar rješavanja odvodnje na tom području a što je 
planirano u proračunu pod stavkom izgradnja 42141. Odvodnja. 
Duško Vidov ( SDP)  NE TRAŽI GLASOVANJE O AMANDMANU BR. 4.1. 
 
4.2.  Načelnik prihvaća  amandman 
Obrazloženje: 
Za ovu stavku postoji troškovnik okvirnih radova izrađen od strane hrvatskih cesta, koji nažalost 
nije razrađen u dovoljnoj mjeri. Prihvaćam prijedlog i predlažem izradu projekta i sanaciju u visini 
od 40.000,00. Iznos bi se oduzeo iz stavke 32349. Rušenje ruševnih zgrada. nerazvrstanih cesta. 
Nakon izrade projekta krenuti će se u relaizaciju. 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira daje  prema poslovniku općinskog vijeća određeno u koliko 
je amandman podnio vijećnik i s njime suglasio predlagatelj akta , o njemu se ne glasuje, već 
amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga Proračuna. 
 
5. PROGRAM ODRŽAVANJA I UREĐENJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
Sanacija gornjeg i donjeg poljskog puta Put Poforče u iznosu od 50.000,00kn 
Obrazloženje:Navedeni poljski putevi su održavani tijekom ovih godina ali su u zadnje vrijeme 
dosta propali, a pojedine dionice  treba urediti betoniranjem i proširenjem. Ovi putevi vrlo su važni 
za naše mještane koji se bave maslinarstvom, a uvala Poforča kao kupalište u sklopu uvale Mala 
Lamjana predstavlja sa smještajnim kapacitetima vrlo kvalitetan lokalitet za razvoj turizma.  
Načelnik ne  prihvaća  amandman. 
Obrazloženje: 
Navedeni putevi sanirani su nakon poplava 11.09.2017. godine, nasipavanjem i nabijanjem 
podloge, te su putevi vraćeni u funkciju. To je bio prvi put koji je saniran nakon poplava, te 
predstavlja privremenu sanaciju. 
U sklopu pomoći sanacije preostalog dijela puteva i konačnog rješenja očekujemo pomoć od strane 
Županije, te Hrvatskih Šuma i Hrvatske vojske. Napravljen je prijedlog sanacije i nakon 
određivanja visine sredstava, te rasporeda i trajanje ispomoći Hrvatskih cesta i Hrvatske vojske 
odrediti ćemo prioritete i veličinu zahvata u smislu betoniranja i proširenja cesta. Također 
napominjem da je raspisan javni natječaj za zapošljavanje 5 djelatnika u periodu od 6-9 mjeseci za 
sanaciju i održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta. Na taj natječaj smo zaprimili 7 molbi i 
nakon potpisivanja ugovora započeti ćemo poslove sanacije i održavanja puteva i nerazvrstanih 
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cesti. Prioritete radova odrediti ćemo nakon zaključenja natječaja i odobrenja sredstava od strane 
Županije. 
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati amndman br.5 ? 
„ZA“ 4 vijećnika 
„PROTIV“5  vijećnika  
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da amandman br.: 3,  nije prihvaćen. 
 
 
U raspravi su sudjelovali M, Neven Vitlov, Milan Pažek, Duško Vidov, Borivoj Kolega  
 
 

TOČKA 3.  Prijedlog  Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2018. godinu  
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje se na glasovanje: Tko je za to da se donese Odluka  o 
Izvršenju Općinskog proračuna za 2018. godinu? 
„ZA“ 9  viječnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika  
„SUTDRŽAN“ 0 vijećnika   
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je donjeta Odluka o izvršenju Općinskog proračuna 
Općine Kali za 2018. godinu ( a koja se nalazi u privitku ovog zapisnika) 
 
 
TOČKA 4:  Donošenje programa  održavanja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Kali za 2018. godinu. 
 
Izvjestiteljica Nives Perin podnosi  uvodno izlaganje o  Programu . 
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje : Tko je za to da se donese odluka o 
prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godine ? 
„ZA“ 9  viječnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika  
„SUTDRŽAN“ 0 vijećnika   
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je donijet  Program  održavanja  komunalne 
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Kali za 
2018. godinu..(  Program održavanja nalazi se u privitku ovog zapisnika) 
 
TOČKA 5.  Donošenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za      
                    2018. godinu. 
 
Nives Perin podnosi izvješće o prijedlogu Programa . 
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje : Tko je za to da se donese odluka o 
prihvaćanju Programa  gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2018. godine ? 
 
„ZA“ 9  viječnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika  
„SUTDRŽAN“ 0 vijećnika   
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je donijet  Program  gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
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TOČKA 6.  Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade  za zadržavanje nezakonito    

               izgrađenih  zgrada u prostoru na području Općine Kali  za 2018-. godinu 
 
Nives Perin podnosi izvješće o prijedlogu Programa  
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Program 
korištenja sredstava naknade  za zadržavanje nezakonito   izgrađenih  zgrada u prostoru na području 
Općine Kali  za 2018-. godinu? 
 
ZA“ 9  vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika  
„SUTDRŽAN“ 0 vijećnika   
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je donijet  Program  korištenja sredstava naknade  za 
zadržavanje nezakonito   izgrađenih  zgrada u prostoru na području Općine Kali  za 2018-. godinu? 
 
 
TOČKA 7: Donošenje Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu 
 
Nives Perin podnosi izvješče o prijedlogu Programa  javnih potreba u kulturi 
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje : Tko je za to da se donese odluka o 
prihvaćanju Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu za 2018. godine ? 
 
„ZA“ 9  viječnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika  
„SUTDRŽAN“ 0 vijećnika   
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je donijet   Program javnih potreba u kulturi za 2018. 
godinu ( Program javnih potreba u kulturi za 2018 godinu sastavni je dio ovog zapisnika.) 
    
TOČKA 8:  Donošenje Programa  javnih potreba u športu za 2018. godinu 
Nives Perin podnosi izvješče o prijedlogu Programa javnih potreba u športu za 2018.godinu. 
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje : Tko je za to da se donese odluka o 
prihvaćanju Programa   ? 
 
„ZA“ 9  viječnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika  
„SUTDRŽAN“ 0 vijećnika   
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je donijet  Program javnih potreba u športu za 2018 
godinu (.Program javnih potreba u športu za 2018 godinu sastavni je dio ovog zapisnika.) 
    
 
TOČKA 9: Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2018. 
godinu. 
Nives Perin podnosi izvješče o prijedlogu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
školstvu  za 2018.godinu. 
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje : Tko je za to da se donese odluka o 
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prihvaćanju Programa   ? 
 
„ZA“ 9  viječnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika  
„SUTDRŽAN“ 0 vijećnika   
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je donijet  Program javnih potreba u  predškolskom 
odgoju i školstvu za  za 2018 godinu (.Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 
2018 godinu sastavni je dio ovog zapisnika.) 
    
 
TOČKA 10. Donošenje  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2018. godinu. 
 
Nives Perin podnosi izvješće o prijedlogu Programa  socijalnih potreba u Općini Kali  za 
2018.godinu. 
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje : Tko je za to da se donese odluka o 
prihvaćanju Programa  socijalnih potreba za 2018. godinu   ? 
 
„ZA“ 9  vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika  
„SUTDRŽAN“ 0 vijećnika   
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je donijet  Program  socijalnih potreba u Općini Kali za 
2018 godinu (.Program javnih socijalnih  potreba za 2018 godinu sastavni je dio ovog zapisnika.) 
 
 
TOČKA  11.: .  Prijedlog  Odluke o  raspoređivanju sredstava za  redovito financiranje  
političkih   stranaka i članova  općinskog vijeća  općine Kali  s liste grupe birača  za   2018 
Nives Perin podnosi izvješče o prijedlogu Odluke.  
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje : Tko je za to da se donese odluka o  
raspoređivanju sredstava za  redovito financiranje  političkih   stranaka i članova  općinskog vijeća  
općine Kali  s liste grupe birača  za   2018 
„ZA“ 9  vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika  
„SUTDRŽAN“ 0 vijećnika   
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je donijeta    2018 godinu sastavni je dio ovog 
zapisnika.) 
 odluka o raspoređivanju sredstava za  redovito financiranje  političkih   stranaka i članova  
općinskog vijeća  općine Kali  s liste grupe birača  za   2018( Odluka se nalazi u privitku ovog 
zapisnika) 
 
  TOČKA 12:  PRIJEDLOG ODLUKE O POREZIMA OPĆINE KALI  
 
Nives Perin podnosi izvješče o prijedlogu Odluke  o porezima Općine Kali.  
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje : Tko je za to da se donese odluka o  
Porezima općine Kali  
„ZA“ 9  vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika  
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„SUTDRŽAN“ 0 vijećnika   
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je donijeta slijedeća:    
 

O D L U K A 

o porezima Općine Kali 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju općinski porezi temeljem kojih se ostvaruju prihodi koji pripadaju 

Općini Kali, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja 

poreza u skladu sa Zakonom.  

II. VRSTE POREZA 

Članak 2. 

Općinski porezi su: 

1. Porez na potrošnju 

2. Porez na kuće za odmor. 

 

 

1. POREZ NA POTROŠNJU 

Članak 3. 

Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija, žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, 

piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaćaju pravne i fizičke osobe koje na području 

Općine Kali pružaju ugostiteljske usluge. 

Članak 4. 

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u 

koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.  

Porez na potrošnju iz članka 3. ove Odluke, plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz prethodnog 

stavka ovog članka. 

 

Članak 5. 

Obveznik poreza na potrošnju dužan je iskazati utvrđenu obvezu poreza na potrošnju na Obrascu 

PP-MI-PO i predati ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Kali, pojedinačno za svaki poslovni prostor. 

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni 

mjesec, u korist Proračuna Općine Kali. 

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za 

utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju. 

Članak 6. 
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Nadzor nad utvrđivanjem, obračunavanjem, naplatom i ovrhom poreza na potrošnju obavlja  

Jedinstveni upravni  odjel Općine Kali. 

 

2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 

Članak 7. 

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području 

Općine Kali, godišnje za svaku kalendarsku godinu. 

 

Članak 8. 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili 

sezonski. 

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljodjelskih 

strojeva, oruđa i drugog pribora. 

Članak 9. 

Povremeno ili sezonsko korištenje kuće za odmor, u smislu odredbe prethodnog članka ove Odluke, 

podrazumijeva korištenje kuće za odmor u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na 

kuće za odmor, manje od šest mjeseci u tijeku odnosne godine, neovisno da li se radi o 

jednokratnom ili periodičnom korištenju te o tome gdje je prijavljeno prebivalište. 

Ako je kuća za odmor stečena u vlasništvo nakon 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, plaća 

se razmjerni dio poreza prema broju mjeseci preostalih do kraja tekuće godine. 

 

Članak 10. 

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu  odredbi članka 8. i 9. ove Odluke, 

uvjerenje o prebivalištu nadležni  Jedinstveni upravni odjel Općine Kali  neće uzeti kao jedini 

relevantan dokaz o činjenici da se kuća za odmor koristi za stalno stanovanje, već će provesti 

postupak dokazivanja da se u kući za odmor uistinu i živi. Postupak dokazivanja provodi se putem: 

izjava svjedoka, izjava o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, dokazivanje utroška 

vode i električne energije tijekom cijele godine, mogućnosti putovanja s posla i na posao, mjesta 

gdje se primaju poštanske pošiljke i na druge načine, mjesto zaposlenja  i dr.a sve prema odredbama 

Zakona o općem upravnom postupku. 

 

 

 

Članak 11. 

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih 

razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. 

Činjenicu starosti i trošnosti, odnosno stanje i stupanj useljivosti određene kuće za odmor po 

zahtjevu stranke utvrđuju djelatnici  Jedinstvenog upravnog odjela. 

Ako se utvrdi da je stanje kuće za odmor takvo da kuća nije podobna za stanovanje odnosno da 

zbog trošnosti i starosti ona predstavlja opasnost za stanara, vlasnik kuće će se osloboditi plaćanja 

poreza za tekuću godinu. 

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuću koja nema minimalne sanitarne uvjete. 
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Članak 12. 

Porez na kuće za odmor plaća se 10,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom 

području Općine Kali .  

Korisna površina utvrđuje se na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje 

zaštićene najamnine (Narodne Novine br.: 40/1997 i 117/2005.) 

Članak 13. 

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Kali  dostaviti 

podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu 

najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku od 30 dana od dana 

nastanka promjene koja utječe na utvrđivanje poreza.  

Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi  Jedinstveni upravni odjel.  

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja. 

 

 

III.  PROVEDBENE ODREDBE 

Članak 14. 

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih poreza iz članka 2. ove Odluke obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kali. 

Ukoliko porezni obveznik utvrđenu poreznu obvezu poreza ne plati u propisanom roku, 

obračunavaju mu se zakonske zatezne kamate od dana dospijeća obveze pa sve do dana naplate 

duga. 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 15. 

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, prekršajni 

postupak, kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona. 

  

Članak 16. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o  porezima Općine Kali  Klasa:.410-

01/01-01/1;Ur.br.: 2198/14-01-1 od  dana 05.12. 2001  . („Službeni Glasnik Općine Kali br.  

4/2001) 

 

Članak 17. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kali“. 

 

TOČKA 13:  VIJEČNIČKA PITANJA 

 
IVONA MIŠLOV postavlja pitanje kad će doći na red izmjene i dopune prostornog plana Općine 
Kali. 
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Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da su imali prije dva-tri tjedna sastanak s projektantom arh. 
Bogdanom Marovom i dali mu naputak s kojim projektima se ide dalje te da napiše terminski plan. 
Tekstualni dio prostornog plana Općine je blizu, samo što nije gotov, načelnik ga očekuje u siječnju. 
 
IVONA MIŠLOV postavlja pitanje o jaslicama u dječjem vrtiću „Srdelica“, zanima je zašto u 
mjesecu kolovozu jaslice ne rade, iako postoji potreba za tom uslugom i u osmom mjesecu. Smatra 
da jaslice trebaju raditi cijelu godinu. 
 
Načelnik MARKO KOLEGA se slaže da je primjedba o radu jaslica na mjestu. 
 
IVONA MIŠLOV postavlja dodatno pitanje načelniku zašto nije bio prisutan na snimanju tv emisije 
„Lijepom našom“ u Preku, 17. listopada 2017., gdje je nastupila i FS „Kualjske posestrine i 
pobratini“, na kojem su bili svi ostali otočni načelnici. 
 
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da je bio službeno zauzet, na putu u Zagrebu na prezentaciji 
projekta za turizam plaže Artina. 
 
DUŠKO VIDOV postavlja pitanje o peticiji mještana vezano za cijenu usluga Odvodnje Kali d.o.o., 
zašto nije dan odgovor. Potpisani zahtjev mještana za smanjenje cijene usluga je upućen, prošlo je 
četiri-pet mjeseci, a nije dan odgovor na peticiju. 
 
Predsjednik LOVRE VIDOV misli da je poslan odgovor mještanima na peticiju. 
 
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da je direktor Odvodnje Kali bio napravio analizu cijene po 
stavkama, te da je stvar jednostavna: da bi Odvodnja Kali mogla funkcionirati bez pomoći Općine 
Kali, morala bi imati određeni broj priključaka. Ona ih danas ima debelo ispod tog broja koji bi njoj 
značio poslovanje na nuli. Zato i jesu nedavno sa direktorom Lovrom Čačićem napravili akcijski 
plan priključenja na odvodnju. 
 
DUŠKO VIDOV smatra da bi trebalo odgovoriti mještanima koji su predali peticiju sa zahtjevom. 
 
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da jesu odgovorili na peticiju mještana i poslali im odgovor. 
 
MILAN PAŽEK koji je predsjednik nadzornog odbora Odvodnje Kali odgovara da su raspravljali o 
cijeni usluga na nadzornom odboru.  
 
 
Sjednica je završena u  20,15 sati  
 
 
 
Zapisnik sastavila:  
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  
Nives Perin, dipl. iur  
 
 

Predsjednik:  
Lovre Vidov 
 


