
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA KALI 

 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjiva 23, dana 30.11.2018. godine s početkom u 17,00 sati. 
 
 
Prisutni Općinski vijećnici: 
   
1. Lovre Vidov  
2. Neven Vitlov 
3. Milan Pažek  
4. Duško Vidov  
5. Mario Ricov  
6. Ivona Mišlov   
7. Ante Gobin 
8. Berislav Kolega 
9. Borivoj Kolega 
10. Marina Kolega 
 
Odsutni Općinski vijećnici:  
Mateja Perin- izostanak opravdala   
 
Ostali prisutni: 
Načelnik Marko Kolega dr. med., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela Nives Perin, dipl. iur., 
viši referent za proračun i financije Ines Maštruko. 
 
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 ( 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 10. sjednice Općinskog vijeća održane dana 22. 10. 2018.godine.  
2. Prijedlog proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020-2021 s prijedlozima          

Programa za 2019. godinu (1. čitanje- prijedloga proračuna i prijedloga Programa) 

3. Donošenje odluke o komunalnoj naknadi ( prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu     
NN 68/18), 

4. Donošenje odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

5. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i      
mjerama za otklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Kali. 

6. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području     
Općine Kali  

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 reda za 11. sjednicu općinskog vijeća s nadopunama dnevnog 
reda? 
 
„ZA“  10 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“    0 VIJEĆNIKA 

 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova  „ZA“  utvrđeni Dnevni red za 
današnju sjednicu općinskog vijeća. 
 
 
TOČKA 1.: Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane dana 22.10. 
2018.godine. 
 
Predsjednik općinskog vijeća: Da li ima tko primjedbe na skraćeni zapisnik sa 10. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 22.10.2018 godine? 
 
S obzirom da  se vijećnici ne javljaju za riječ predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje: 
- Tko je za verifikaciju skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća? 
 
 „ZA“:  10 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“:    0 VIJEĆNIKA 
  
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova „ZA“ i 0 glasova „PROTIV“ 
verificiran zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane dana 22. 10.2018 
godine. 



 

TOČKA 2: Prijedlog proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020-2021 s prijedlozima     

Programa za 2019. godinu (1. čitanje- prijedloga proračuna i prijedloga Programa) 

Načelnik  Marko Kolega,dr.med.  uvodno  predlaže da se u buduće prijedlog Proračuna s 
programima  raspravi i donesu  na jednoj sjednici općinskog vijeća  s tim da će se dostaviti 
prijedlog proračuna s materijalima općinskim vijećnicima prije  20 dana prije održavanja 
sjednice.  

 Prijedlog Proračuna za 2019. godinu iznosi 11.843.100,00 kn + primici od zaduživanja 
645.000,00 kn što sveukupno iznosi 12.488.100,00 kn . Zdravi proračun odnosno izvorni prihodi 
Općine iznose realno  cca 6.500.000,00 kn. a ostalo razne  pomoći od države i fondova. 

Nadalje tumači Prijedlog proračuna za 2019 i programe za 2019. godinu.  

Predsjednik Općinskog vijeća  otvara raspravu.  

U raspravi su sudjelovali: Borivoj Kolega,  Vidov Duško, zamjenik općinskog načelnika  Mišlov 
Zvonko, Milan Pažek, 

Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća podsjeća  da je danas bilo I. čitanje proračuna i 
programa  , o kojima  se  na današnjoj sjednici neće glasovati, već na slijedećoj sjednici 
općinskog vijeća koja se predviđa održati 13 ili 14. prosinca ove godine.  

U koliko općinski vijećnici  imaju za potrebu nakon današnje prezentacije   dostaviti 
amandmane na prijedlog proračuna  i Programe Općine Kali za 2019. godine, molim da ih u 
pismenom obliku dostave na protokol pisarnice Općine Kali ili putem e-mail-a: 
nacelnik@opcina-kali.hr , najkasnije do 05. prosinca 2018. godine do 15,00 sati. 

TOČKA 3. Donošenje odluke o komunalnoj naknadi ( prema Zakonu o komunalnom      

            gospodarstvu  NN 68/18), 

Uvodno objašnjenje prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi  iznosi  Nives Perin. 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  

U raspravi su sudjelovali : Duško Vidov, Milan Pažek 

Nakon zaključene rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje :  

Tko je za to da se  donese  Odluka o komunalnoj naknadi ( usklađena  prema Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu  NN 68/18)?  

„ZA „ 10 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0  VIJEĆNIK  

„SUZDRŽAN “  0 VIJEĆNIKA   



Predsjednik općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova  „ZA“ , „ PROTIV „ 0  glas i 
SUZDRŽANIH  0 glasa ( od  10 prisutnih vijećnika ) donijeta  Odluka o komunalnoj naknadi 
(koja se nalazi u privitku ovog Zapisnika) 

 

TOČKA 4: Donošenje odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

Uvodno objašnjenje  o prijedlogu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade iznosi  Nives 
Perin. 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  

U raspravi su sudjelovali : Duško Vidov, Milan Pažek, Gobin Ante, Neven Vitlov,  

Nakon zaključene rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje  Tko je za to da se  
donese  Odluka o vrijednost boda komunalne naknade?  

 „ZA „  7 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 3 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća  konstatira da je s 7 glasova  „ZA“ , „ Protiv „ 3  glasa i 
Suzdržanih 0 glasa ( od 10 prisutnih vijećnika ) donijeta odluka o određivanju  vrijednosti boda  
za obračun komunalne naknade , a koja glasi: 

ODLUKU 

O ODREĐIVANJU  VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 

U OPĆINI KALI 

Članak 1. 

    Vrijednost boda  za naplatu komunalne naknade (B)  u prvoj zoni –jedinstvenoj zoni Općine 
Kali utvrđuje se u  iznosu  4,32  kuna  korisne površine stambenog prostora, godišnje. 

Članak 2. 

    Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade  
u Općini Kali („Službeni glasnik Općine Kali ,broj : 3/2004) 

 

TOČKA 5. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i       

        mjerama za otklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Kali. 

Uvodno  izlaganje o prijedlogu odluke  iznosi  Nives Perin. 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 



 U raspravi su sudjelovali : Borivoj Kolega, Pažek Milan 

Nakon zaključene rasprave, predsjednik vijeća Općine Kali daje na glasovanje  Tko je za  
prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
otklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Kali.?   

 

„ZA „  10 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova  „ZA“ , „ PROTIV „ 0  glasa i 
„SUZDRŽANIH“  0 glasa ( od 10 prisutnih vijećnika ) donijeta odluka  o mjerama za 
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i   mjerama za otklanjanje otpada odbačenog u 
okoliš na području Općine Kali. 

 

TOČKA 6. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na 
području Općine Kali;  

Uvodno objašnjenje iznosi Načelnik Marko Kolega 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 

U raspravi su sudjelovali Berislav Kolega, Borivoj Kolega, Duško Vidov koji su dali amandman 
na prijedlog Odluke na način da se u članku  3.  zabrana izvođenja  građevinskih radova glasi: 
od 15. 06 do 15.09. 

Nakon zaključene rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje amandman : „ 
zabrana izvođenja  građevinskih radova na području Općine Kali traje od 15. 06. do 15.09.. Tko 
je za ovaj amandman?  

„ZA „10  VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova ( od  prisutnih vijećnika ) donijet  
amandman na člank3. prijedloga Odluke te sada glasi: „ zabrana izvođenja  građevinskih 
radova na području Općine Kali traje od 15. 06. do 15.09. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o privremenoj zabrani 
izvođenja građevinskih radova na području Općine Kali  

„ZA „10  VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  



„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova „ZA“ PROTIV „ 0  glasa i 
„SUZDRŽANIH“  0 glasa ( od 10 prisutnih vijećnika) donijeta  Odluka  o privremenoj 
zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Kali (koja se nalazi u privitku ovog 
Zapisnika) 

 

TOČKA 7: VIJEČNIČKA PITANJA 

Duško Vidov :  Izvršio se izbor izrađivaća Strategije razvoja Općine Kali  koji je  imao 
najskuplju ponudu. Da li se to može objasniti? 

Nives Perin : Pisani  odgovor ću  dostaviti  na  slijedećoj  sjednici općinskog vijeća. 

 

Zapisnik sastavila:  

Nives Perin 

 

Predsjednik Općinskog vijeća  

Lovre Vidov 




