REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI
NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/15
URBROJ: 2198/14-2-19-01
KALI ,3. 6. 2019. godine

Na temelju članka42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), i
članka 49. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13, 6/14,
1/18), Općinski načelnik Općine Kalidana 3. 06. 2019. godine, donosi sljedeću:

ODLUKU
o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela

Članak 1.
Obustavlja se od primjene Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kali
za 2019. godinu KLASA: 021-05/19-01/15, URBROJ: 2198/14-01-19-8 od 28. 05. 2019.
godine kao i I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Kali
za 2019. godine koje su na 15. sjednici od 28. 05. 2019 godine ,usvojilo općinsko vijeće
Općine Kali, jer je tom Odlukom povrijeđen Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, Zakon o proračunu ,kao i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kali.

OBRAZLOŽENJE:
Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj 15. sjednici održane dana 28. 05. 2019.
godine
Donijelo Odluku o usvajanju amandmana kojeg je predložio Duško Vidov na I. izmjene i
dopune Proračuna Općine Kali za 2019. godinu
Nadalje , Općinsko vijeće Općine Kali na istoj sjednici donijelo je Odluku o prihvaćanju I.
Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godine .
Vijećnik Duško Vidov predložio je u točki 8. Dnevnog reda amandman na I. Izmjene i
dopune proračuna amandman koji glasi: „Predlaže se u stavci 32349 „Održavanje i čiščćenje
plaža i oprema“ poveća iznos za 30.000,00kn tako da se iz pozicije „Izgradnja plaže Artina“
smanji s 500.000,00 kn na 470.000,00 kn i da se stim sredstvima uredi plaža Kolegini“.
Temeljem članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kali Prijedlog za izmjenu i
dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz obrazloženje
najkasnije dan prije održavanja sjednice. Prema čl. 35. Poslovnika iznimno , ako se većina

prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman usmeno, na sjednici , u
tijeku rasprave.
Predloženi amandman je nezakonit jer je vijećnik Duško Vidov podnio isti usmenim putem
na početku rasprave o točki dnevnog reda , bez da je predsjednik općinskog vijeća pitao
vijećnike , da li se slažu da se amandman podnese usmeno.
Usvojeni amandman na I. Izmjeme i dopune Proračuna Općine Kali za 2019.godinuje
nezakonit,
jer
je
općinskovijeće
s
amandmanomvršiopreraspodjelufinancijskihsredstavakojisuosigurani u Državnomproračunu
RH zatočnoodređenukapitalnuinvesticiju a to je „izgradnjašetniceArtina“ pod skupinu 42.
ProračunaOpćine Kali. Namjenska sredstva dodijeljena od Države ne mogu se dijeliti i
zadrugenamjeneodnosnozadrugesvrhe.,Kad bi takva I. izmjena IdopunaProračunaza 2019.
godinuostalanasnazismatralo bi se da će Općina Kali dodijeljenasredstvautrošitinenamjenski,
a što bi bilo u suprotnosti s Zakonom o Proračunu, i Zakon o fiskalnojodgovornosti. Samim
time , jasno proizlazi kako je Općinsko vijeće na svojoj 15. sjednici dana 28. 5. 2019.
godineprihvačajućipredloženiamandman , ne vodeći računa o naprijed navedenom nije u
skladu s namjenskimtrošenjemDržavnihsredstava. S obziromna gore navedeno, I. Izmjene i
dopune Proračuna za 2019. godinunisudonesene u skladu s Zakonom o proračunu
Nadalje, u točki 11. Dnevnog reda sa 15. sjednice održane dana 28. 05. 2019. godine na
prijedlog Duška Vidov općinsko vijeće Općine Kali donijelo je Odluku o usvajanju I.
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinea koji
glasi:
„ U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godine ( Službeni glasnik
Općine Kali br. 10/18 ) osigurana sredstva pod točkom VII. OSTALE KOMUNALNE
DJELATNOSTI pod stavkom „ održavanje , uređenje, čišćenje, uklanjanje žala i oprema
plaže“ iznos sa 200.000,00 kn povećati na 230.000,00 kn za uređenje plaže Kolegini.“
Usvojene I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u
suprotnosti su s Zakonom o proračunu .
Prema Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu koje je usvojilo
općinsko vijeće na 12. sjednici održane 13. 12. 2018. godine, ukupna planirana sredstva za
financiranje djelatnosti koristiti će sredstva komunalne naknade u iznosu 1.250.000,00 kn i
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 320.000,00 kn što ukupno iznosi
1.570.000,00 kn. Prema usvojenim I. Izmjenama i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019. ukupna planirana sredstva iznosila bi s povećanjem od 30.000,00
ukupno 1.600.000,00 kn, a što je u suprotnosti s usvojenim I. Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Kali za 2019. godinu gdje su u stavci.za komunalnu naknadu predviđena
sredstva u visini 1.570.000,00 kn.

Člankom 42. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)
propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine, grada, odnosno županije ima pravo obustaviti odprimjene
opći akt predstavničkog tijela. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis,
općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan donijet će odluku o obustavi općeg akta u
roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno
župan ima pravo zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od donošenja odluke o
obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Nadalje, člankom 42. stavkom 5. istog Zakona propisano je ako predstavničko tijelo
ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 4. ovoga članka, općinski načelnik, gradonačelnik,
odnosno župan dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u
županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost
odluke općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi od primjene općeg
akta.
Članak 2.
Nalaže se predstavničkom tijelu – općinskom vijeću Općine Kali da uočene nedostatke
ukloni, odnosno poništi donesene odluke u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove
odluke.

Članak 3.
Ako općinsko vijeće Općine Kali ne postupi po članku 2. ove odluke općinski načelnik
će o tome bez odgode obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Zadarskoj županiji te
mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Kali“.

Općinski načelnik
Marko Kolega, dr. med.

