REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,
Trg Marnjive 23, dana 07.06.2018. godine s početkom u 17,00 sati.

Prisutni Općinski vijećnici:
1. Mateja Perin
2. Lovre Vidov
3. Neven Vitlov
4. Milan Pažek
5. Duško Vidov
6. Mario Ricov
7. Ivona Mišlov
8. Ante Gobin
9. Marina Kolega
Odsutni Općinski vijećnici: Berislav Kolega i Borivoj Kolega

Ostali prisutni:
Načelnik Marko Kolega dr. med., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela Nives Perin, dipl. iur.,
Ines Maštruko - stručni referent za proračun i financije
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 9 vijećnika, postoji kvorum te se mogu donositi pravovaljane
odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže za današnju sjednicu Općinskog vijeća slijedeći:

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane dana 14.03.2018. godine.

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 1/18)
3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2017. godinu;
4. Godišnji izvještaj o radu i izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika: za
2017.godinu:
- Dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali
- Narodne Knjižnice Kali,
6. Donošenje odluke o odvozu krupnog-glomaznog otpada s javne površine s predjela
„Zarabaniž“ i financiranju istog iz Općinskog proračuna.
7. VIJEČNIČKA PITANJA
Da li ima primjedbi, nadopuna na predloženi Dnevni red ?
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje:
Tko je za to da se usvoji predloženi Dnevni red?
„ZA“
9 VIJEĆNIKA
„PROTIV“
0 VIJEĆNIKA
Predsjednik općinskog vijeća konstatira
za današnju sjednicu općinskog vijeća.

da je s 9 glasova vijećnika „ZA“ utvrđeni Dnevni red

TOČKA 1.: Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali, održane
dana 14.03. 2018. godine.
Predsjednik općinskog vijeća: Da li ima tko primjedbe na skraćeni zapisnik sa 7. sjednice
Općinskog vijeća održane dana 14.03. 2018 godine?
S obzirom da se vijećnici ne javljaju za riječ predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje:
- Tko je za verifikaciju skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća?
„ZA“:
„PROTIV“:

9 VIJEĆNIKA
0 VIJEĆNIKA

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“ i 0 glasova „PROTIV“
verificiran zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane dana 14. 03 2018 godine.

TOČKA 2: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 1/18)
Načelnik

izlaže prijedlog Izmjene i dopune odluke s kojom predlaže da se umjesto

kanti uvedu za sva domaćinstva komposteri.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
S obzirom da se nitko od vijećnika ne javlja za riječ daje na glasovanje prijedlog.
„ZA“ 9 vijećnika,
„PROTIV“ nitko,
„SUZDRŽAN“ nitko
Konstatira se da je s 9 glasova vijećnika donijeta
ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kali
Članak 1.
U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.:
1/18 ) članak 14. stavak 1.alineja 1. mijenja se i glasi :
Biorazgradivi komunalni otpad prikuplja se u:
- standardiziranim spremnicima komposterima u slučaju kad jedan korisnik samostalno
koristi uslugu.
Članak 2.
U članku 33. stavak 2. alineja 1. i alineja 2., brišu se.
Članak 3.
U članku 33. stavak 2. alineja 3. mijenja se i glasi: „ najmanje jedanput mjesečno za otpadni
papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada odnosno reciklabilni otpad bez obzira koristi li
uslugu jedan korisnik samostalno ili više korisnika zajednički.“

Članak 4.

Sve ostale odredbe Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kali
(Službeni Glasnik Općine Kali br.: 1/18) ostaju na snazi.

TOČKA 3: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2017. godinu.
Uvodno objašnjenje iznosi Načelnik Marko Kolega dr. med. i Ines Maštruko.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
Sobzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se usvoji Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2017. godin
„ZA“ 9 vijećnika,
„PROTIV“ nitko,
„SUZDRŽAN“ nitko
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova vijećnika donjeto slijedeće:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KALI ZA RAZDOBLJE OD
01.01 DO 31. 12. 2017 GODINE
Članak 1.
1. UKUPNA SVOTA OSTVARENIH PRIHODA ……………8.123.798,01 kn
- TEKUĆI PRIHODI
………………………………. 7.025,708,01 kn
- PRIMCI OD PRODAJE IMOVINE ……………….
79.040,00 kn
- PRIMCI OD FINANCIJSKE IMOVINE
I ZADUŽIVANJA …………………………………
1.019.050,00 kn

2. UKUPNA SVOTA IZVRŠENIH RASHODA……………………… 8.154.205,33 kn
- TEKUĆI RASHODI ………………………… …………….. 4.344.266,92 kn
- RASHODI ZA DUGOTRAJNU IMOVINU ……… ……….. 2.672.137,57 kn
- IZDATCI ZA DANA ZAJMOVE I OTPALATU KREDITA 1.137.800,84 kn
3. VIŠAK/MANJAK PRIHODA

……………………………………- 30.407,32kn

4. PRIJENOS MANJKA OD PROŠLE GODINE …………………… - 85.003,46 kn

Članak 2.
Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kali za 2017 godinu sadrži Izvješće o ostvarenju
prihoda i izvršenju izdataka proračuna Općine Kali po vrstama prihoda i izdataka, te po namjenama
, nositeljima i korisnicima.

Članak 3.
Ovaj obračun proračuna Općine Kali stupa na snagu osmog dana od dana donošenja , te će se
objaviti u Službenom glasniku Općine Kali .

TOČKA 4: Godišnji izvještaj o radu i izvršenju financijskog plana proračunskih
korisnika: za 2017.godinu Dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali i Narodne Knjižnice Kali,
Uvodnu riječ s objašnjenjem iznosi načelnik Marko Kolega i Ines Maštruko .
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu .
U raspravi su sudjelovali : Lovre Vidov, Mateja Perin, i Pažek Milan
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati
Godišnji izvještaj o radu i izvršenju financijskog plana proračunskih
2017.godinu Dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali ?

Korisnika za

„ZA“ 9 vijećnika,
„PROTIV“ nitko,
„SUZDRŽAN“ nitko
Konstatira se da je s 9 glasova donijeta slijedeća:

ODLUKA
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA PRIHODA I RASHODA
I IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2017 GODINU
PRORAČUNSKOG KORISNIKA
DJEČJEG VRTIĆA «SRDELICA» KALI

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj prihoda i rashoda za razdoblje 01. 01. do 31. 12. 2017. godine. i Izvješće o
realizaciji plana i programa rada za 2017 godinu Dječjeg vrtića «SRDELICA» Kali.
Članak 2.
Izvještaj o prihodima i rashodima Dječjeg vrtića «Srdelica» Kali iz članka 1. ove odluke sastavni
je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom Glasniku Općine
Kali.

Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati Godišnji izvještaj
o radu i izvršenju financijskog plana proračunskog
korisnika za 2017.godinu Narodne
knjižnice Kali ?
„ZA“ 9 vijećnika,
„PROTIV“ nitko,
„SUZDRŽAN“ nitko
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova donijeta slijedeća:

ODLUKA
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA PRIHODA I RASHODA
ZA 2017 GODINU NARODNE KNJIŽNICE KALI
Članak 1.
Prihvaća se Izvještaj prihoda i rashoda za razdoblje 01. 01. do 31. 12. 2017. godine. i Izvješće o
realizaciji plana i programa rada za 2017 godinu Dječjeg vrtića «SRDELICA» Kali.

Članak 2.
Izvještaj o prihodima i rashodima Dječjeg vrtića «Srdelica» Kali iz članka 1. ove odluke sastavni
je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom Glasniku Općine
Kali.

TOČKA 6. Donošenje odluke o odvozu krupnog-glomaznog otpada s javne površine s
predjela
„Zarabaniž“ i financiranju istog iz Općinskog proračuna.
U ime predlagatelja prijedlog odluke obrazlaže predsjednik općinskog vijeća Lovre Vidov te
nakon toga otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Načelnik Marko Kolega, Milan Pažek , Neven Vitlov.
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog odluke o odvozu krupnog otpada s
predjela „Zarabaniž“. Tko je za ?
„ZA“ 9 vijećnika,
„PROTIV“ nitko,
„SUZDRŽAN“ nitko
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova donjeta slijedeća :
ODLUKA
O FINANCIRANJU SKUPLJANJA,ODVOZA I ZBRINJAVANJA
GLOMAZNOG-KRUPNOG OTPADA
Članak 1.
Donosi se Odluka o skupljanju, odvozu i zbrinjavanju gromaznog –krupnog otpada s
budućeg reciklažnog dvorišta „Zarabaniž“ i s javne površine uz buduće reciklažno dvorište
„Zarabaniž ,nastalog u razdoblju od rujna 2017. godine do sredine lipnja 2018. godine.

Članak 2.
Sakupljanje ,odvoz i zbrinjavanje glomaznog –krupnog otpada iz članka 1. ove odluke
financirati će iz općinskog proračuna općine Kali po dostavljenoj ponudi tvrtke „ČISTOĆE
d.o.o. Zadar „ od 1.06. 2018. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Kali
TOČKA 7: VIJEČNIČKA PITANJA
NEVEN VITLOV postavlja pitanje o otpadu koji se prebacuje iz manjeg u veći kamion Hripe
d.o.o. u ribarskoj luci Vela Lamjana. Prije nekoliko dana radio je na čamcu kod dizalice na
istezalištu u Veloj Lamjani i navodi kako je prevelik smrad dopirao iz mjesta prekrcavanja otpada
iz manjeg u veći kamion, kako njemu tako i ostalim ljudima koji su radili na čamcima pored
dizalice.
Smatra da za prekrcavanje otpada iz manjeg u veći kamion treba odrediti drugu, primjereniju
lokaciju. Dodaje i kako mu je i bivši vijećnik Zdenko Vidov ukazao na taj problem.

NEVEN VITLOV dodatno ističe i problem pristupa lukobranu u ribarskoj luci Vela Lamjana
dužine cca 40-50 metara koji je nedavno lokalno dobiven na upravljanje. Dobro je što je taj
lukobran dobiven na upravljanje i smatra da je to proširenje ribarske luke Vela Lamjana, ali da je
problem što su ribari i nadalje prisiljeni prolaziti kroz glavni ulaz brodogradilišta Nauta Lamjana
da bi došli do tog lukobrana. Kaže kako pristup ovisi o stražarima od kojih su dva stražara dobra, a
dva nisu i postavljaju pitanja: - gdje ideš, i slično.
Neven Vitlov daje prijedlog načelniku Općine Kali da se uredi neki drugi izravan pristupni put do
tog lukobrana kako ribari ne bi morali prolaziti kroz glavni ulaz Naute Lamjane. Također da se
stavi ploča s natpisom: Ribarska luka Vela Lamjana kako se brod vodonosac više ne bi vezivao
ondje. Sve to trebalo bi urediti komunalno poduzeće Hripa koje ima koncesiju na taj dio.
NEVEN VITLOV također smatra da pošto je taj lukobran u koncesiji komunalnog poduzeća Hripa
d.o.o. da bi bilo najbolje da na taj dio Hripa d.o.o. izgubi koncesiju nakon proširenja ribarske luke,
ne zbog toga što je protiv Hripe, nego da se osnuje firma u Kalima i da to udruženi ribari uzmu u
koncesiju. Smatra da Hripa ne upravlja dobro operativnom obalom koja joj je povjerena u
koncesiju te obrazlaže konkretnim primjerima loše upravljanje.
NEVEN VITLOV ponavlja pitanje tj. prijedlog s jedne od prethodnih sjednica o postavljanju novih
bita/stupića za privez brodova na starom u ribarskoj luci Vela Lamjana. Postojeće bite za privez su
premale i slabe.
NEVEN VITLOV ponavlja pitanje tj. prijedlog s jedne od prethodnih sjednica o rekonstrukciji
betonskog zidića na istezalištu brodica na Mulu.
NEVEN VITLOV ponavlja pitanje tj. prijedlog s jedne od prethodnih sjednica o postavljanju
javnog tuša na plaži u Brgačelju. Pita da li će mještani predjela Brgačelj dočekati postavljanje tuša
na plaži.
NEVEN VITLOV pod posljednjim vijećničkim pitanjem ukazuje na problem križanja Puta Artine
i Obale kaljskih ribara i pomoraca, ispod kuće Frane Končurat – „Pate“. Smatra da se na izlazu Puta
Artine na obalnu prometnicu ne bi trebala ostavljati parkirani automobili, te da bi trebalo postaviti
znak zabrane parkiranja.
Predsjednik LOVRE VIDOV opominje vijećnika Nevena Vitlova da pod točkom vijećnička
pitanja kao vijećnik ima pravo na dva pitanja.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara Nevenu Vitlovu da će za problem lokacije prekrcavanja
otpada iz manjeg u veći kamion napisati nalog Hripi da iznađe drugo mjesto.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara Nevenu Vitlovu na pitanje pristupa lukobranu u ribarskoj
luci Vela Lamjana dužine cca 40-50 metara koji je nedavno lokalno dobiven na upravljanje.
Načelnik odgovara da formalno koncesija još nije dobivena, a sad je u fazi da je koncesija oduzeta
Nauti Lamjana, odnosno ona se odrekla. Sad je to prvo rješenje došlo, a onda treba doći rješenje da
se to prebacuje na upravljanje Lučke uprave Zadar. Ali načelnik zaključuje da će se sastati s
direktorom Naute Lamjana Draženom Špinderkom i pronaći neko privremeno rješenje.

Načelnik MARKO KOLEGA odgovara Nevenu Vitlovu na pitanje tj. prijedlog s jedne od
prethodnih sjednica o rekonstrukciji betonskog zidića na istezalištu brodica na Mulu, i navodi kako
je radni nalog napisan dana 04.04., ali nije još realiziran.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara Nevenu Vitlovu na pitanje tj. prijedlog postavljanja tuša u
Brgačelju i navodi kako su odustali od postavljanja. Pojašnjava kako nije problem sama nabava
tuša već provlačenje vodovodne cijevi duljine preko 30 metara. Ali zaključuje kako će se za iduću
godinu i u proračunu Općine Kali planirati taj trošak.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara Nevenu Vitlovu i na niz prijedloga i primjedbi na
komunalni red u ribarskoj luci Vela Lamjana i upravljanje od strane Hripa d.o.o. Načelnik smatra
da prihod od naplate vezova čini čisti prihod Hripe d.o.o. te da bi oduzimanjem te koncesije Hripi,
automatski trebalo ići u temeljito restrukturiranje Hripe.
NEVEN VITLOV odgovara načelniku da je to još dodatan argument da Hripi treba oduzeti
koncesiju na upravljanje obalom u luci Vela Lamjana i dati je ribarima.
Načelnik MARKO KOLEGA smatra da Hripa to može raditi, ali se treba drukčije organizirati.
LOVRE VIDOV smatra da bi rješenje moglo biti suradnja i zajednička firma Hripe i ribara.
DUŠKO VIDOV daje komentar da je trend u svijetu da koncesiju u ribarskim lukama imaju
komunalne firme. Komunalno gospodarstvo je čistoća, voda, struja, to su komunalne stvari.
Saniranje ulja, akumulatora, sve to radi komunalno poduzeće. Druga je stvar što Općina Kali nema
komunalnu firmu koja je spremna upravljati obalom povjerenom u koncesiju. Jer ne smije se
dogoditi u naravi da istovremeno treba popravljati mrežu i iskrcavati ribu na operativnoj obali i da
jedno drugo koči. To je nedopustivo po vijećniku Dušku Vidovu.
LOVRE VIDOV daje primjer da u stranim zemljama, konkretno u Italiji privatna firma vodi
komunalno poduzeće koje upravlja s lukom. Zaključuje da je ovo bila opomena Hripi, koju su
primile na znanje i na sjednici prisutne vijećnice, a ujedno i članice nadzornoga odbora Hripa doo,
te da je prenesu na sjednici nadzornog odbora.
MARINA KOLEGA daje primjedbu kako je otok Pašman po razvijenosti oduvijek bio deset
godina iza Kali, a da su došla druga vremena i da je Kali sada iza Pašmana. Navodi primjer kako
naselje Ždrelac ima čak četiri autobusne stanice, i to ne sa svake strane po dvije, nego svaki smjer
ima četiri stanice. Stanice su im uređene u prirodnom kamenu, svaka autobusna stanica ima
pješački prijelaz. U Kalima je pak autobusna stanica na Vrnju i to je to. Jasno joj je da je to državna
cesta i da Općina Kali nema veze s tim, ali kako otok Pašman može imati uređena autobusna
stajališta na istoj državnoj cesti, a Općina Kali ne, dakle: pješačke prijelaze, autobusne stanice,
usporivače brzine itd.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da je zapisao navedene primjedbe pa tako i posljednju
vijećnice Marine Kolega. Navodi kako je prije nekoliko dana u Kalima bio tehnički direktor
državnih cesta Zadarske županije i inspektor i s njima je dogovoreno postavljanje treptajućih
radara na državnoj cesti D-110 kroz Kali unutar dva-tri tjedna na dva mjesta. Načelnik pojašnjava
lokacije na kojima će biti postavljeni radari.

Što se tiče pješačkih prijelaza na državnoj cesti D-110, načelnik MARKO KOLEGA odgovara da
je zahtjev inspektora da se mora napraviti tehnički projekt pješačkih prijelaza. Dobili su ime
projektanta, zove se Juraj Škontra i zatražio je jučer ponudu. Treba isprojektirati, a nakon toga će
Hrvatske ceste o svom trošku to napraviti, ali načelnik ne vjeruje da će to biti gotovo prije jeseni.
DUŠKO VIDOV se nadovezuje na temu državne ceste D-110 te navodi kako su tehnički projekti
pješačkih prijelaza kod ulica Put Čunja i Put Intrade u Općini Kali već napravljeni ranijih godina.
Dodaje također kako je u Općini Kali već prošlih godina napravljen tehnički projekt rješavanja
prometa na križanju kod Gala i trgovine Tommy i Sonik. I napravljen je projekt autobusne stanice
iznad Otrića u Kalima i određeno je autobusno stajalište s jedne i s druge strane. To je dogovoreno
s Hrvatskim cestama u Zagrebu osobno dok je bio načelnik Općine. Ponavlja da u Hrvatskim
cestama u Zagrebu postoji taj projekt, a da je projektant bio Via Factum d.o.o. iz Zadra/Biograda, ta
da je sve projektirano u skopu projekta nogostupa na D-110 kroz Kali.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da što se tiče treptajućih radara da oni neće pokazivati
brzinu već će oni upozoravati: - Vozite prebrzo samo kad se prijeđe dopuštena brzina, a bit će
ograničenje brzine 50 km/h. To će napraviti bez projekta i relativno brzo.
DUŠKO VIDOV ponavlja načelniku prijedlog da ako u Zagrebu u Hrvatskim cestama već postoji
gotov projekt pješačkih prijelaza i autobusnih stanica, a postoji sigurno da ga potraže. Spreman je
pomoći. Projekt ima i Via Factum.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara Dušku Vidovu da će provjeriti još jednom da li postoji
projekt, ali da je dobio informaciju da ga nema. Odgovara i vijećnici Marini Kolega da je jako teško
dobiti odobrenje Hrvatskih cesta za ograničavanje brzine ispod 50 km/h na državnim cestama. Na
državnim cestama nigdje nije ograničenje brzine ispod 50 km/h.
Načelnik dodaje kako bi na državnoj cesti trebala biti veća kontrola brzine od policije, te da su na
nedavnom kolegiju načelnika kod župana Božidara Longina, otočni načelnici istaknuli problem
premale pristunosti policajaca na otocima Ugljanu i Pašmanu tijekom ljetne sezone.
DUŠKO VIDOV postavlja pitanje o rekonstrukciji dječjeg vrtića „Srdelica“ u Kalima. Podsjeća
kako je bilo zahtjeva da vrtić radi tijekom ljeta, a budući da su radovi, predlaže da se rad vrtića
organizira u objektu osnovne/područne škole u Kalima.
Načelnik MARKO KOLEGA pita da li ima realne potrebe da vrtić radi ljeti.
uvjeren je da postoji potreba za rad vrtića tijekom ljeta.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da će porazgovarati s ravnateljicom vrtića.
ANTE GOBIN odgovara bi se rad dječjeg vrtića možda i mogao privremeno premjestiti u školu, ali
dječje jaslice teško uz današnje kriterije.
DUŠKO VIDOV postavlja pitanje o javnoj raspravi UPU Mala Lamjana. Najprije bi apelirao na
vijećnike da kad se održavaju javne rasprave da budu prisutni na javnom izlaganju. Urbanistički
planovi su jako važni i pritom se kroji budućnost za idućih deset do petnaest godina i ako se o njima

ne rapravlja kvalitetno to ostane mrtav crtež na papiru. Smatra da vijećnici imaju određenu
odgovornost i da će vijećne u konačnici dignuti ruku za te planove.
Dodaje kako se za raspravu za UPU Mala Lamjana trebalo bolje pripremiti s obzirom na veliku
posjećenost. Postavlja pitanje pročelnici i načelniku da li je bilo pismenih primjedbi na prijedlog
UPU Mala Lamjana.
Pročelnica NIVES PERIN odgovara da su dobili ukupno šest primjedbi. Dodaje kako se u vijećnici
održano javno izlaganje o prijedlogu UPU-a Mala Lamjana pretvorilo u prosvjedni skup, što nije
bio u redu.
Predsjednik LOVRE VIDOV da je osobno kasno dobio obavijest o održavanju javne rasprave i
javnog izlaganja o prijedlogu UPU-a Mala Lamjana. Ističe da ga niti načelnik nije obavijestio o
održavanju javnog izlaganja.
Zanima ga tko je davao inpute projektantu za izradu plana, da li je to bio raniji načelnik Duško
Vidov.
DUŠKO VIDOV odgovara da inputi proizlaze iz Prostornog plana Općine Kali, koji je plan višeg
reda i najvažniji plan u Općini Kali. Sve je definirano u prostornom planu.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara na primjedbu vijećnice Marine Kolega o vremenu i dobu
dana održavanja javnog izlaganja urbanističkih planova, te zaključuje da ako se sad zajednički
dogovori da se javna izlaganja ne održavaju tijekom radnog vremena, da će se to ubuduće
poštovati.
Što se tiče dostavljanja pojedinačnih obavijesti vijećnicima o održavanju javnih rasprava,
načelniku je žao da nije poslao obavijest, ali neće slati ni ubuduće. Načelnik MARKO KOLEGA
ističe kako je sam predsjednik Vijeća upravo izjavio da ne čita službenu stranicu Općine Kali, ali
facebook čita.
S obzirom kakva je bila javna raprava, načelnik MARKO KOLEGA limitirat će u svojim ovlastima
utjecaj ljudi na raspravi jer je ona bila katastrofa.
DUŠKO VIDOV zaključuje da je javno izlaganje o UPU Mala Lamjana bilo linč mase.
Rasprava vijećnika o aktualnom prijedlogu UPU-a Mala Lamjana nastavlja se do gotovo do kraja
sjednice.
Predsjednik LOVRE VIDOV pred kraj sjednice postavlja pitanje o obalnoj prometnici uz staru
jezgru u Kalima. Ističe kako su kao nezavisna lista predložili da se tijekom ljetne sezone ograniči
dvosmjerni promet na dionici Obale kaljskih ribara i pomoraca kroz plažu Batalaža, ali su dobili
objašnjenje da se to zakonski ne može bez izmjene Plana regulacije prometa za Općinu Kali.
S tim u vezi postavlja pitanje načelniku da li planira ponovo postavljanje ležećih policajaca na
dionici odnosno čak i povećanje broja ležećih policajaca za ljetnu sezonu.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da su ležeće policajce na dionici obalne prometnice kroz
Batalažu maknuli radi nasipavanja rta Artina do 01.07., ali da će ih uoči ljetne sezone povono

vratiti natrag. Objašnjava kako teški kamioni koji voze kamen uništavaju ležeće policajce, te da su
ih zato privremeno maknuli. Ako vijećnici imaju prijedlog za dodatne ležeće policajce, neka
navedu dionice.
Predsjednik LOVRE VIDOV odgovara da sigurno da treba još te kao dionice za dodatne ležeće
policajce predlaže dio prometnice uz plaže uz staru jezgru Kali: Batalaža i ostale.
Pročelnica NIVES PERIN odgovara da su iz MUP-a i tvrtke Via Factum dobili odgovor da se
promet ne smije zatvarati bez izmjena Plana regulacije prometa. Dakle, treba ići u izmjenu Plana
regulacije prometa.
MARINA KOLEGA odgovara da izrada izmjena Plana regulacije prometa samo za tu dionicu
košta deset do petnaest tisuća kuna, a izrada može biti gotova u 10-15 dana. Plus bi trebalo platiti
postavljanje rampi i ostalog, pa smatra da je bolje strpiti se za ovo ljeto, a onda tijekom godine
napraviti kvalitetan Plan regulacije prometa za cijelo naselje Kali.
ANTE GOBIN daje primjedbu da je ljetna sezona pred vratima, a plaže još nisu uređene, naročito
javna plaža u Maloj Lamjani.
ANTE GOBIN postavlja pitanje da li je moguće da se u skoro vrijeme moderniziraju uplatnice za
Općinu i Hripu i uvedu bar-kodovi na uplatnicma.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara Anti Gobinu da će uskoro krenuti model e-plaćanja.
Načelnik MARKO KOLEGA također odgovara na pitanje Ante Gobina za plažu Mala Lamjana i
druge plaže te objašnjava da Općina to fizički ne može raditi, ali da Općina donosi godišnji
komunalni plan i program i to fizički radi Hripa, a Općina daje nalog. Načelnik je 04.04. dao nalog
Hripi za uređenje plaža. Do jučer trava nije bila pošišana, pa je osobno organizirao šišanje.
Sjednica je završena u 20,00 sati
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