SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,
Trg Marnjive 23, dana 23.01.2018. godine s početkom u 17,00 sati.
Prisutni Općinski vijećnici:
1. Berislav Kolega
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.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da prema članku 35. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik
Općine Kali br. 2/13, 6/14) Općinsko vijeće ima 11 vijećnika.
Na današnjoj sjednici prisutno je 10 vijećnika, postoji kvorum te se mogu donositi pravovaljane
odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže za današnju sjednicu Općinskog vijeća slijedeći:

DNEVNI RED
Izvješće mandatnog povjerenstva,
Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane dana 14.12.2017. godine,
Izmjene i dopune Proračuna Općine Kali za 2018. godinu,
Izmjene i dopune Plana Gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
Izmjene i dopune Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br. 2/13,6/14),
Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1.07. do 31. 12. 2017. godine,
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada,
8. Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama te
zbrinjavanja sadržaja na području Općine Kali,
9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja,
10. VIJEĆNIČKA PITANJA.
Te nadopune dnevnog reda: davanje prisege zamjenika vijećnika.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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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“:
„PROTIV“:

10 VIJEĆNIKA
0 VIJEĆNIKA

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je za današnju sjednicu usvojen Dnevni red.
TOČKA 1.: IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA
Predsjednik Općinskog vijeća poziva predsjednicu Mandatnog povjerenstva da podnese izvješće o
podnesenoj ostavci na dužnost vijećnika te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje
obavljati dužnost vijećnika.
Mateja Perin – predsjednica Mandatnog povjerenstva, temeljem članka 44. Statuta Općine Kali
(Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/13, 6/14), podnosi slijedeće:
IZVJEŠĆE
1. Podneskom od dana 08.01.2018. godine vijećnik Općinskog vijeća Općine Kali ZDENKO
VIDOV, izabran na lokalnim izborima održanim 2017. godine s Nezavisne liste grupe
birača (nositelja liste: Zdenka Vidova), podnio je predsjedniku Općinskog vijeća ostavku
temeljem članka 80. Zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine 144/12, 121/16).
2. Temeljem stavka 2. članka 81. Zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine 144/12,
121/16) utvrđuje se da je zamjenik BERISLAV KOLEGA, mag.oec., prvi slijedeći
neizabrani kandidat sa Nezavisne liste grupe birača (nositelja liste: Zdenka Vidova).
3. Polazeći od navedenog, Mandatno povjerenstvo izvješćuje da su se stekli svi zakonom
predviđeni uvjeti za prestanak mandata Zdenku Vidov i početak mandata, BERISLAVA
KOLEGA.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da se o ovoj točki vijećnici ne glasuju već se
na temelju članka 80. Zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine br.: 144/12, 121/16) i
članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13, 6/14), Općinsko vijeće
Općine Kali donosi:
Zaključak
prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva
Općinskog vijeća Općine Kali
I. Prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Kali.
II. Na temelju izvješća iz točke I. ovog Zaključka utvrđuje se:
1. Da su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti za prestanak mandata vijećnika
ZDENKA VIDOV.
2. Da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika
BERISLAVA KOLEGA.
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Predsjednik Općinskog vijeća Lovre Vidov poziva novog člana općinskog vijeća Berislava Kolega
da ustane i da da prisegu te čita tekst prisege:
- „Prisežem svojom čašću da ću dužnost općinskog vijećnika Općine Kali obavljati savjesno i
odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Kali,
te ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Kali“.
Nakon toga vijećnik Berislav Kolega izjavljuje „prisežem“, te potpisuje tekst prisege.
TOČKA 2.: Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali, održane dana
14. 12. 2017. godine.
Predsjednik općinskog vijeća: Da li ima tko primjedbe na skraćeni zapisnik sa 5. sjednice
Općinskog vijeća održane dana 14. 12.2017. godine?
S obzirom da vijećnici nemaju primjedbi, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje:
- Tko je za verifikaciju skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća?
„ZA“:
„PROTIV“:

10 VIJEĆNIKA
0 VIJEĆNIKA

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova „ZA“ i 0 glasova „PROTIV“
verificiran zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane dana 14.12.2017. godine.
TOČKA 3.: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu
Načelnik Marko Kolega, dr. med., podnio je uvodno izlaganje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna
Proračuna Općine Kali za 2018. godinu te navodi da se Rebalans Proračuna za 2018. predlaže zbog:
ODOBRENIH PROJEKATA
1. Odobrenje gradnje nerazvrstane ceste Tratica – Artina iz programa 7.2.2. u iznosu od
2.430.405,00 kn
Ovaj projekt financira se u punom iznosu od strane APPRRR.
Ovaj iznos se u rebalansu proračuna prikazuje u dijelu prihoda u potpunosti na stavci 63.
Pomoći od inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna.
U dijelu rashoda podijeljen je u slijedeće stavke:
- građenje objekata i komunalne infrastrukture u iznosu od 2.281.905,00 kn
- izrada projekta proračunu iznosu od 54.750,00 kn
- usluge konzultanta u iznosu od 43.750,00 kn
- usluge nadzornog inženjera u iznosu od 50.500,00 kn
2. Odobrenja projekta MINISTARSTVO KULTURE za 2018. godinu
Narodna knjižnica Kali:
- nabava informatičke opreme 10.000,00 kn
Općina Kali:
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- nabava opreme za dvoranu 80.000,00 kn
Ovaj projekt financira se u iznosu od 80% od strane Ministarstva kulture, tj. na navedeni iznos se
dodaje vrijednost PDV-a koju snosi općina.
Ovaj iznos se u rebalansu proračuna prikazuje u dijelu prihoda u potpunosti na stavci 63. pomoći od
inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna.
U dijelu rashoda podijeljen je u slijedeće stavke:
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (4221 uredska oprema i namještaj) u iznosu od
96.000,00 kn.
PROJEKATA KOJI ĆE SE PODNIJETI
1. Rekonstrukcija starog dijela vrtića
2. Šetnica Artina
Oba projekta podnose se MRRFEU, jedan kao prioritetan, a drugi za rezervnu listu.
Ukupna vrijednost oba projekta je 1.750.000,00 kn od čega udio općine treba biti 25% tj.
1.400.000,00 kn financira MRRFEU, a 375.000,00 kn Općina Kali.
Vrijednost projekata je podjednaka i pojedinačno iznose 875.000,00 kn.
Kao uvjet za podnošenje zahtjeva je da su u proračunu odvojena sredstva u iznosu od udjela koji
daje JLS tj. Općina Kali.
1. Rekonstrukcija starog dijela vrtića
Ovaj iznos se u rebalansu proračuna prikazuje u dijelu prihoda u potpunosti na stavci 63. Pomoći od
inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna.
U dijelu rashoda podijeljen je u slijedeće stavke:
- građevinski objekat u iznosu od 855.000,00 kn
- izrada projekta proračunu iznosu od 20.000,00 kn
2. Šetnica Artina
Ovaj iznos se u rebalansu proračuna prikazuje u dijelu prihoda u potpunosti na stavci 63. Pomoći od
inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna.
U dijelu rashoda podijeljen je u slijedeće stavke:
- rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 855.000,00 kn
- izrada projekta proračunu iznosu od 20.000,00 kn
U konačnici promjena u proračunu je za 4.276.405,00 kn u prihodovnoj i rashodovnoj strani, te
ovim rebalansom ukupni prihodi i rashodi iznose 11.406.402,00
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Duško Vidov, Borivoj Kolega.
Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje:
4

- Tko je za to da se prihvate I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kali za 2018. godinu na način
kako predlaže općinski načelnik:
„ZA“:
„PROTIV“:
„SUZDRŽAN“:

7 VIJEĆNIKA
0 VIJEĆNIKA
3 VIJEĆNIKA

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 7 glasova vijećnika donijeta Odluka o donošenju I.
Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu.
(I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu nalazi se u prilogu ovog zapisnika.)
TOČKA 4.: Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu.
Nives Perin podnosi izvješće o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne
infrastrukture za 2018. godinu te navodi da je Program gradnje komunalne infrastrukture za 2018.
godinu iznosi 385.000,00, a sa I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje predlaže se dodati
slijedeće djelatnosti i to:
- Izrada projekta za rekonstrukciju nerazvrstane ceste, radovi na uređenju obalne prometnice po
DPU obalnog pojasa mjesta Kali (Tratica–Artina) odnosno predlaže se povećanje u iznosu od
3.261.655,00 kn odnosno I. Izmjene i dopune Programa za 2018. godine iznosile bi ukupno
3.647.255,00 kn.
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 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godine ?
„ZA“ 10 vijećnika
„PROTIV“ 0 vijećnika
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova vijećnika donijeto slijedeće:

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine broj 26/3pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 90/11, 144/12 i
94/13) i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/13 i 6/14,
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 06. sjednici održane dana 24.01.2018. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU
OPĆINE KALI ZA 2018. GODINU
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I. UVOD
Ovim Izmjenama i dopunama mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kali, za 2018 godinu ( Službeni glasnik Općine Kali 09/17 )
a odnose se na građenje objekata komunalne infrastrukture:
1. javne površine,
2. nerazvrstane ceste,
Ovim programom utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova izgradnje pojedinih
objekata i uređaja komunalne infrastrukture s nabavom opreme, te izvore financiranja
djelatnosti.
II. OPIS POSLOVA S PROCIJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA
VRSTA
DJELATNOSTI
1 Izgradnje plaže
Artina
UKUPNO

PLAN

RAZLIKA +/-

IZMIJENA PLANA

100.000,00

-

100.000,00

100.000,00

-

100.000,00

2. NERAZVRSTANE CESTE
VRSTA
DJELATNOSTI
1 Otkup zemljišta na
ulici Dr. Slavka
Perovića (razlika
izvlaštenja
projektirane i
izvedene prometnice)
2 Izrada dokumentacije
za prometnicu spoja
UPU12 i UPU 11 (
OS-3 )
3 Izrada UPU Mala
Lamljana
4. Izrada projekta
Šetnica Artina
5 Izrada projektne dok.
za ishođenje
građevinske dozvole
za rotor- Batalaža
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PLAN

RAZLIKA +/-

IZMJENA PLANA

20.000,00

-

20.000,00

21.850,00

-

21.850,00

93.750,00

-

93.750,00

-

20.000,00

20.000,00

150.000,00

-

150.000,00
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8
9

Izrada projekta za
rekonstrukciju
nerazvrstane ceste
( Tratica Artina )
-

54.750,00

54.750,00

-

2.281.905,00

2.281.905,00

-

50.000,00

50.000,00

-

855.000,00

855.000,00

285.600,00

3.261.655,00

3.547.255,00

Radovi na uređenju
obalne prometnice po
DPU obalnog pojasa
mjesta Kali ( Trtica Artina )
Nadzorni inženjer
Izgradnja šetnice
Artina
UKUPNO

REKAPITULACIJA:

VRSTA
DJELATNOSTI
1. IZGRADNJA
JAVNIH
POVRŠINA
2. IZGRADNJA
NERAZVRSTANIH
CESTA
UKUPNO

PLAN

RAZLIKA +/-

IZMJENA PLANA

100.000,00

-

100.000,00

285.600,00

3.261.655,00

3.547.255,00

385.600,00

3.261.655,00

3.647.255,00

III. FINANCIRANJE PROGRAMA
Financiranje ovog programa izvršiti će se iz sredstava:
Komunalnog doprinosa u iznosu od 400.000,00 kn, i
Ministarstvo poljoprivrede RH u iznosu od 2.386.655,00
i Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 875.000,00 kn
IV. ZAKLJUČNE ODREDBE
Ove izmjene i dopune Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture na području
Općine Kali za 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Kali.
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TOČKA 5: IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE KALI
Nives Perin podnosi razloge radi čega se pristupa Izmjenama i dopunama Statuta Općine Kali te
ujedno navodi prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Kali u skladu s Zakonom o Izmjenama i
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
(Prijedlog Izmjena i dopuna statuta nalazi se u prilogu ovog zapisnika)
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 izmjenama i dopunama Statuta Općine Kali ?
„ZA“
10 vijećnika
„PROTIV“
0 vijećnika
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova vijećnika donijeto slijedeće:
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,50/11 i 144/12,19/13,
137/15,123/17) i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br. 2/13 i 6/14 ) a u
svezi članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , Općinsko vijeće Općine
Kali, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 23. siječnja 2018. godine donijelo je slijedeću:
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE KALI
Članak 1.
U Statutu Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13, 6/14) u članku 4. dodaje se novi
stavak 4. koji glasi:
„Grb i zastava ne smije sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim
propisima.“
Članak 2.
U članku 19. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„ Referendum raspisan radi prethodno pribavljenog mišljenja stanovnika o promjeni područja
Općine nije obvezujući“
Članak 3.
U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:
„ Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika
koji je izabran zajedno s njim može podnijeti:
- najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine,
- 2/3 (dvije trećine) članova predstavničkog tijela.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u Općini u kojoj
se traži opoziv, predstavničko tijelo raspisati će referendum za opoziv općinskog načelnika i
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim , u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u općini.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„ Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova općinskog vijeća, odluku o
raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran
zajedno s njime, predstavničko tijelo donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova
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predstavničkog tijela. „
U stavku 4. riječi:“ roka od 12 mjeseci“ zamjenjuje se rječina :“ u roku od 6 mjeseci „
U stavku 5. iza riječi „birači“ dodaju se riječi : „predsjednik općinskog vijeća“.
U stavku 5. riječi „ u roku od 8 dana “ zamjenjuje se riječima: “ u roku od 30 dana“
Dosadašnji stavak 4.,5.,6.,7., postaju stavak 5.,6.,7.,8.,
Članak 4.
U članku 27. stavak 3. iza riječi „građana“ dodaje se nova rečenica koja glasi:“ Većina nazočnih
može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.
Članak 5.
Iza članka 32. dodaje se članak 32A koji glasi:
„Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.
Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna , odluka o raspisivanju referenduma i
odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih
članova općinskog vijeća.
Odluka o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je
predložio 2/3 članova općinskog vijeća , općinsko vijeće donosi dvotrećinskom (2/3 ) većinom
glasova svih članova općinskog vijeća.“
Članak 6.
U Članku 36 .stavak 1. riječi „četiri godine“ zamjenjuju se riječima: “ do dana stupanja na snagu
Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih redovnih izbora koji se održavaju svake
četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana
stupanju na snagu odluke Vlade Republike hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno
odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u
radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.“
Članak 7.
Članak 46. stavak 5. mijenja se i glasi:
„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3 alineje 13. ovog članka općinski načelnik dužan je
objaviti u prvom broju Službenog glasnika Općine Kali koji slijedi nakon donošenja Odluke.
Članak 8.
U članku 53. iza riječi „profesionalno „dodaju se riječi:“ osim u godini održavanja redovnih
lokalnih izbora.“
Članak 9.
U članku 54 . dodaje se stavak 2 koji glasi: „ Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava
na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novog općinskog načelnika i
njegovog zamjenika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.
Članak 10.
U članku 63. stavak 1. iza riječi „ koji predlaže osnivanje mjesnog odbora,“ dodaju se riječi:“
članovi predstavničkog tijela, te općinski načelnik“
U stavku 2. riječi:“ njihove organizacije i udruženja“ mijenja se i glasi: “ članovi predstavničkog
tijela“
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Članak 11.
U članku 80. riječ: „domaćina“ zamjenjuje se riječju: „gospodara“.
Članak 12.
Članak 84. stavak 1. mijenja se i glasi: „ Temeljni financijski akt Općine je Proračun.
Općinski načelnik ako jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti
ga predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenim posebnim zakonom .
Proračun donosi predstavničko tijelo u skladu s posebnim Zakonom.“
Članak 13.
Iza članka 84. dodaju se članci 84.a i 84.b koji glase:
„Članak 84.a
Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja
o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo
donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika
koji je izabran zajedno s njim.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati
prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana
od dana stupanja na dužnost.
Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovoga članka u roku od 45 dana od dana kada
ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka
stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski načelnik
može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana
objave rješenja.
Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.
Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe
te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom općinskom
načelniku.
Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u „Narodnim novinama“.
Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za
općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike
Hrvatske u „Narodnim novinama“.
Članak 84.b
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju,
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela općine i drugih proračunskih i
izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
10

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće do 31.
prosinca, u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade
Republike Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do
imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i
nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi
općinski načelnik.
Po imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku
novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici
te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i
izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci
o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se
donosi.“
Članak 14.
U članku 90. riječi „obavlja nadzor nad zakonitošću“ zamjenjuje se riječima : „ nadzire zakonitost“
Članak 15.
U članku 95. stavku 2. riječi “dan nakon objave“ zamjenjuju se riječima:“ prvog dana od dana
objave“
Članak 16.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kali stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „ Službenom Glasnik Općine Kali“ .
TOČKA 6.: IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01. 07.
DO 31.12.2017. GODINE
Načelnik Marko Kolega, dr. med podnosi izvješće o svom radu.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Duško Vidov, Milan Pažek, Berislav Kolega.
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje:
- Tko je za to da se prihvati Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1.07. do 31. 012.
2017. godine ?
„ZA“
„PROTIV“
„SUZDRŽAN“

6 vijećnika
1 vijećnika
3 vijećnika

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 6 glasova vijećnika prihvaća se Izvješće o radu
Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31. 12. 2017. godine. (Izvješće o radu načelnika
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nalazi se u privitku zapisnika.)
TOČKA 7.: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kali.
Nives Perin podnosi izvješće o prijedlogu Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Duško Vidov, Milan Pažek, Borivoj Kolega, Berislav Kolega.
Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje:
- Tko je za to da se donese Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kali.
„ZA“
„PROTIV“
„SUZDRŽAN“

10 vijećnika
0 vijećnika
0 vijećnika

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova vijećnika donijeta:
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kali (koja se nalazi u privitku ovog
zapisnika).
TOČKA 8.: Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge čišćenja septičkih i
sabirnih jama te zbrinjavanja sadržaja na području Općine Kali.
Nives Perin podnosi izviješće o prijedlogu odluke o davanju koncesije
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 davanju koncesije za obavljanje javne usluge čišćenja
septičkih i sabirnih jama te zbrinjavanja sadržaja na području Općine Kali s „DEŠPOJA“ obrt za
crpljenje i odvoz fekalija.
„ZA“ 10 vijećnika
„PROTIV“ 0 vijećnika
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova vijećnika donijeto slijedeće:
Temeljem članka 36. . Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 ), članka 13.Odluke o
pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama te zbrinjavanju sadržaja na području
Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 7/17), članka 32. Statuta Općine Kali («Službeni
glasnik Općine Kali» broj: 2/13, 6/14) , Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 6. sjednici održanoj
dana 23. 01. 2018. godine, donosi slijedeću:

ODLUKU
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o davanju koncesije
za obavljanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama
te zbrinjavanja sadržaja
na području Općine Kali
I.
Koncesija za obavljanje pružanja javne usluge čišćenja septičkih jama te zbrinjavanja sadržaja na
području Općine Kali, Općinsko vijeće Općine Kaje daje se :
„DEŠPOJA“ OBRT ZA CRPLJENJE I ODVOZ FEKALIJA,
DOBROPOLJANA 13 a, 23264 NEVIĐANE, OIB: 95140249661
II.
Koncesija se daje na vrijeme od 2 godine od dana potpisivanja Ugovora.
III.
Naknada za koncesiju iznosi 15.000,00 kn godišnje i uplaćuje se u Proračun Općine Kali
Cijena za pruženu uslugu crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih
jama na području Općine Kali utvrđena je cjenikom koncesionara koji je sastavni dio ponude.
IV.
Sastavni dio ove odluke čini Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda u postupku davanja koncesije za
obavljanje pružanja javne usluge čišćenja septičkih jama te zbrinjavanja sadržaja na području
Općine Kali od 19. 12. 2017. godine, koji nije predmet objave u Službenom glasniku Općine Kali.
V.
Ova Odluka objaviti će se u Službenom Glasniku Općine Kali „ i na standardnom obrascu
Obavijesti o dodjeli koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
TOČKA 10. Donošenje Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja.
Nives Perin podnosi izvješće o prijedlogu odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja, te
se predlaže u Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja slijedeće članove : Ante Gobin, Mateja Perin
i Berislav Kolega.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Duško Vidov predlaže da se jednog člana imenuje iz koalicije SDP, HNS umjesto jednog člana iz
nezavisne liste .
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje:
- Tko je za prijedlog Duška Vidova?
„ZA“
„PROTIV“
„SUZDRŽAN“

4 vijećnika
6 vijećnika
0 vijećnika

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da s 4 glasa „ZA“ od prisutnih 10 vijećnika, da amandman
Duška Vidova nije prošao.
Daje se na glasovanje prijedlog Općinskog načelnika.
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„ZA“
„PROTIV“
„SUZDRŽAN“

6 vijećnika
4 vijećnika
0 vijećnika

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 6 glasova vijećnika donijeto slijedeće:
Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne Novine
br.: 158/03,100/04,141/16, 38/09, 123/11 i 56//16) , članka 6 Uredbe o postupku davanja
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne Novine br.: 36/04, 63/08,133/13 i 63/14) i
članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br 2/13 6/14) Općinsko vijeće
Općine Kali na svojoj 6. sjednici održane dana 23. 01. 2018. godine, donosi:
ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA
VIJEĆA ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE OPĆINE KALI
Članak 1.
Za člana Vijeća za koncesijsko odobrenje Općine Kali imenuju se:
-

ANTE GOBIN, za člana
MATEJA PERIN, za člana
BERISLAV KOLEGAza člana.
SJAUŠ NEDJELJKO (predstavnik Lučke Kapetanije Zadar)
KREŠIMIR LAŠTRO ( predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo i turizam Zadarske
županije)
Članak 3.

Mandat članovima Vijeća traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na snagu ove Odluke
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali.
TOČKA 10: VIJEČNIČKA PITANJA
MILAN PAŽEK postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se u skoroj budućnosti materijali za
sjednice vijeća umjesto u papirnatom obliku dostavljaju vijećnicima u elektronskom obliku. Smatra
da bi se postigle uštede troškova na papiru i kopiranju, koje bi pokrile trošak nabave tableta za
korisnike, članove vijeća.
DUŠKO VIDOV postavlja pitanje kad će UPU Mala Lamjana.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da bi prijedlog UPU-a Mala Lamjana trebao doći 1. veljače,
kao prva draft verzija koja ne ide odmah na javnu raspravu.
DUŠKO VIDOV pita kad bi onda trebala biti objavljena javna rasprava.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da nije još vidio prvi prijedlog UPU-a, pa će ga najprije on
pročitati da vidi ima li nekih komentara i dorada, za što mu je dovoljno par dana od primitka drafta
UPU-a, 1. veljače.
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DUŠKO VIDOV smatra da bi bilo dobro da se UPU Mala Lamjana usvoji što prije, do ljeta.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da to stoji, ali da ima puno prijedloga i ideja od strane
privatnika i općine vezano za prodaju Perivoja Šijanje, koncesijskih odobrenja i sličnog.
NEVEN VITLOV pita u kojoj je fazi perivoj Šijanje, da li je to općinska zemlja, smatra da ima
zainteresiranih ljudi za kupovinu zemljišta što bi bilo korisno za Općinu Kali. Iznos od prodaje
zemljišta mogao iskoristiti za financiranje kapitalnih projekata u Općini Kali poput izgradnje Doma
za stare i nemoćne.
Pročelnica NIVES PERIN odgovara da je većina zemljišta Perivoja Šijanje površine 12.758,00 m2
vlasništvo Općine Kali, ali je jedan manji dio od 82 m2 izdvojen za gradnju trafostanice, a jednim
dijelom planirana je i buduća dvosmjerna prometnica.
NEVEN VITLOV daje prijedlog da se sazove jedna sjednica Općinskog vijeća Općine Kali koja bi
bila posvećena samo raspravi o prodaji zemljišta Perivoju Šijanje, odnosno o prodaji tog zemljišta
radi finaciranja kapitalnih projekata poput izgradnje Doma za stare i nemoćne u Kalima.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da postoje neki interni razgovori o tome, ali da je prvi korak
donošenje UPU-a Mala Lamjana. Nakon donošenja UPU-a može se razgovarati o prodaji Perivoja
Šijanje, djelomičnoj ili čitavog zemljišta, kao i o namjeni prihoda od prodaje. Pričekajmo UPU da
vidimo namjenu zemljišta, dodaje načelnik.
DUŠKO VIDOV dodaje da je upravo intencija pokretanja izrade UPU-a Mala Lamjana bilo da se to
zemljište stavi u funkciju i bilo je govora o prodaji zemljišta.
ANTE GOBIN postavlja pitanje načelniku o novoj spojnoj cesti Batalaža-D110, ulica dr. Slavka
Perovića, misli da nije neki dio zemljišta otkupljen, a u programu i proračunu za 2018. je vidio
stavku u iznosu od 20 tisuća kuna za otkup zemljišta. Zanima ga kada, koliko, a postavlja pitanje i
bivšem načelniku zašto zemljište nije ranije plaćeno, jer smatra da nije u redu da se ljudima uzima
zemljište, a da im se ne plati.
DUŠKO VIDOV odgovara da je na početku svog mandata kao općinskog načelnika htio riješiti taj
problem radi legalizacije izgrađene ceste. Međutim, komunikacija i isplata naknade prema
pokojnom vlasniku jedne nekretnine na trasi zemljišta, g. N. Ivoš i njegovom sestrom koja je pod
zaštitom Centra za socijalnu skrb je bila jako komplicirana. Općina se nažalost nije uspjela
dogovoriti s njime unatoč trudu i dobroj namjeri od strane Općine Kali.
Pročelnica NIVES PERIN dodaje da kad se osobama isplaćivala naknada za zemljište u Batalaži da
je procjena sudskog vještaka bila 60 Eura po kvadratnom metru zemljita. Međutim, kad se cesta
izgradila došlo je do odstupanja, nekome se uzelo više-nekome manje kvadrata zemljišta. Kad je
pokojni N. Ivoš zahtijevao novčanu naknadu, Općina mu je odgovorila da pričeka izvedbeni projekt
da se točno utvrdi koliko je metara kvadratnih točno uzeto za izgradnju ceste od privatnih vlasnika
čestica zemljišta.
Pročelnica napominje da kad je Duško Vidov postao načelnik da je Općina Kali htjela pokojnom N.
Ivošu isplatiti novčanu naknadu, ali nije nikako uspijevala postići dogovor i bilo je velikih
problema. Uz njega, ima još nekolicina preostalih posjednika kojima treba isplatiti manju novčanu
naknadu za razliku između izvorno planiranog i otkupljenog zemljišta, samo treba doći na red.
Pročelnica se nada da će se uspjeti dogovoriti sa nasljednicima pokojnog N. Ivoša i isplatiti im
preostalu naknadu.
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Sjednica je završena u 20,30 sati

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

Predsjednik:
Lovre Vidov
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