REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,
Trg Marnjive 23, dana 29. siječnja 2019. godine s početkom u 17:00 sati.
Predsjednik općinskog vijeća pozdravlja sve prisutne te prelazi na utvrđivanje kvoruma.
Prisutni Općinski vijećnici:
1. Milan Pažek
2. Borivoj Kolega,
3.Neven Vitlov,
4. Ante Gobin
5. Pero Kolega,
6. Ricov Mario,
7.Ivona Mišlov,
8. Lovre Vidov,
9. Mateja Perin
10. Marina Kolega
Odsutni Općinski vijećnici: Duško Vidov- koji je svoj izostanak opravdao.
Ostali prisutni:
Načelnik Marko Kolega, dr. med., Pročelnica JUO Nives Perin,
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 10 vijećnika ( od ukupno 11 vijećnika )
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže slijedeći :

DNEVNI RED :
1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane dana 13.12.2019. godine ,
2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u
kampu na području Općine Kali,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Procijene rizika od velikih nesreća na području
Općine Kali kojeg je izradila tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke,(pisani materijal nalazi se na
CD-ju)
4. Strateški razvoj č.z. 12023/1 k.o Kali zvano „Šijanje“ „
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5. VIJEČNIČKA PITANJA
Nadopunja dnevnog reda: Izvješće Mandatnog povjerenstva i prisega zamjenika vijećnika Pera
Kolega , koja se predlaže da se stavi kao 1. točka dnevnog reda ,
Predsjednik vijeća daje na glasovanje Nadopunu Dnevnog reda
„ZA “ 9 vijećnika
„PROTIV“ NITKO
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da se jednoglasno usvaja nadopuna dnevnog reda za
današnju sjednicu ,
te daje na glasovanje u cijelosti predloženi Dnevni red na glasovanje :
„ZA „ 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ NITKO
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen predloženi Dnevni red s
nadopunama koji glasi:
1. Izvješće Mandatnog povjerenstva i prisega zamjenika vijećnika Pera Kolega
2. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane dana 13.12.2019. godine ,
3. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u
kampu na području Općine Kali,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Procijene rizika od velikih nesreća na području
Općine Kali kojeg je izradila tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke,(pisani materijal nalazi se na
CD-ju)
5. Strateški razvoj č.z. 12023/1 k.o Kali zvano „Šijanje“ „
6. . VIJEČNIČKA PITANJA

TOČKA 1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane dana 13. 12. 2018.
Predsjednik općinskog vijeća : Dali ima primjedbi na skraćeni Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog
vijeća ?
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje verifikaciju Zapisnika sa 12. sjednice
općinskog vijeća .
„ZA“ 10 vijećnika
„PROTIV“ 0 vijećnika
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV "
veritificiran zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane dana 13. 12. 2018 godine
TOČKA 2: Izvješće Mandatnog povjerenstva i prisega zamjenika vijećnika
Predsjednica Mandatnog povjerenstva Mateja Perin posnosi slijedeće Izvješče:
Mandatno povjerenstvo , temeljem članka 44. Statuta Općine Kali, podnosi:

IZVJEŠĆE
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1. BERISLAV KOLEGA , koji je počeo obnašati dužnost općinskog vijećnika Općine Kali
danom 23.1. 2018. godine s Nezavisne liste grupe birača (nositelja liste: Zdenka Vidov) ,
podnio je dana 14. 01. 2019. godine ovjerenu ostavku 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 PERO KOLEGA , prvi slijedeći neizabrani
kanditat sa Nezavisne liste grupe birača ( nositelja liste: Zdenka Vidov.)
3.

Polazeći od navedenog , Mandatno povjerenstvo izvješćuje da su se stekli svi zakonom
predviđeni uvjeti za prestanak mandata BERISLAVU KOLEGA i početak mandata , PERU
KOLEGA.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da se o ovom izvješću ne glasuje , već se prema
Zakonu donosi slijedeći:

ZAKLJUČAK
prima se k znanju Izvješće Mandatnog povjerenstva
Općinskog vijeća Općine Kali

I. Prima se k znanju 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
BERISLAV KOLEGA
2. Da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika
PERA KOLEGA .
Predsjednik Općinskog vijeća poziva zamjenika vijećnika Pera Kolega da da prisegu.
Pero Kolega čita tekst prisege ( koja se nalazi u privitku ovog zapisnika ) te nakon toga i potpisuje
prisegu.
TOČKA 3. : Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu u sobama Apartmanima,
kućama za odmor i smještajnoj jedinici kampu na području Općine Kali
Uvodno izlaganje podnosi Nives Perin- pročenica.
Otvara se rasprava.
U raspravi su sudjelovali Milan Pažek, Neven Vitlov, Pero Kolega.
Nakon rasprave , daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predložena Odluka o visini
paušalnog poreza po krevetu u sobama apartmanima, kućama za odmor i smještajnoj jedinici
kampu na području Općine Kali ?
„ZA“ 10 vijećnika
„PROTIV“ NITKO
„SUZDRŽAN“ NITKO
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Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 10. glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV "
i nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta slijedeća:

ODLUKA
o visini paušalnog poreza po krevetu u sobama , apartmanima , kućama za odmor i
smještajnoj jedinici u kampu
na području Općine Kali

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama
za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u objektu za
robinzonski smještaj koji se nalazi na području Općine Kali.
Članak 2.
Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 255,00 kuna po krevetu
ili smještajnoj jedinici koji se nalaze na području Općine Kali u kojima se obavlja djelatnost
iznajmljivanja i smještaja u turizmu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenim glasniku
Općine Kali“.

TOČKA 4.: Prijedlog Odluke o usvajanju Procijene rizika od velikih nesreća na području
Općine Kali kojeg je izradila tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke.

Uvodno obrazloženje podnosi Nives Perin – pročelnica , pisani materijal dobili su vijećnici na
CD-ju)
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu .
U raspravi je sudjelovao Milan Pažek
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ , daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predložena
Odluka o usvajanju Procijene rizika od velikih nesreća na području
Općine Kali kojeg je izradila tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke?
„ZA“ 10 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ NITKO
„SUZDRŽAN“ NITKO
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 10. glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim
glasom " SUZDRŽAN " donijeta :

O D LU KA
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kali
Članak 1.
Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kali, koju je izradila ovlaštena tvrtka DLS
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d.o.o. iz Rijeke, iz rujna 2018. godine, oz.dok.:RN/2018/0107.
Članak 2.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kali čini prilog i sastavni dio je ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluku stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kali.

TOČKA 5.: Strateški razvoj č.z. 12023/1 k.o Kali zvano Šijanje
Uvodno obrazloženje podnosi načelnik .
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Pero Kolega, Lovre Vidov, Neven Vitlov,
Mateja Perin, Borivoj Kolega, Ante Gobin, Milan Pažek.
Nakon rasprave donosi se slijedeći Zaključak:
- do kraja riješiti imovinsko pravne odnose na čestici zemlje 12023 k.o Kali Šijanje
- nakon donošenja UPU- obalnog pojasa M. Lamjana i rješenih imovinsko pravnih odnosa
raspisanti javni natječaj za iskaz interesa.
6. VIJEČNIĆKA PITANJA
IVONA MIŠLOV postavlja pitanje da li komunalni redar Općine Kali ima ovlasti da kazni
nepropisno parkiranje i ističe konkretan problem u dijelu naselja gdje živi. Navodi kako često
vozilo hitne pomoći ne može proći njihovo ulicom zbog nepropisnog parkiranja.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da komunalni redar ima takve ovlasti i da piše kazne za
takve slučajeve. Načelnik dodaje kako je to nepropisno parkiranje učestao problem Kalima i navodi
i druge punktove i primjere. Kaže kako je to ljeti veći problem, a zimi se malo progleda kroz prste.
U prošloj, 2018. godini komunalni redar je napisao kazni u iznosu od 27 tisuća kuna, ističe
načelnik.
ANTE GOBIN postavlja pitanje da li uspjelo nešto riješiti po pitanju poštanskog ureda u Kalima.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da se nije uspjelo, točnije Općina je uputila dopis Hrvatskoj
pošti i relativno je brzo dobila povratni odgovor da zbog smanjenja obima posla potša ide u
redukciju broja ljudi. Obećali su da je to samo za prva tri mjeseca u godini, a nakon toga je Općina
poslala i peticiju mještana i dodatni, drugi dopis kojeg su potpisali načelnik Općine Kali i Preka u
kojem je predloženo da Općina pokrije plaću djelatnika za tri radna sata dnevno koja su
problematična. Na taj drugi dopis još nisu službeno odgovorili.
ANTE GOBIN postavlja pitanje u kojoj je fazi natječaj za radove u ribarskoj luci Vela Lamjana.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da nije još riješeno, zaprimljene su tri ponude, došla je i
ponuda Kali gradnje koja je najpovoljnije, Pomgrad i jedne tvrtke iz Beograda koja radi takve
poslove. U ovom trenutku to su jedine informacije koje imamo. Zakonski rok je 60 dana da moraju
donijeti Odluku o odabiru.
LOVRE VIDOV postavlja pitanje vezano za projekt aglomeracije Preko-Kali, čuo je da su se
pojedini mještani Kali bunili radi trase prolaska kanalizacije kroz njihova dvorišta, hoće li se raditi
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neka izmjena i hoće li to utjecati na projekt Aglomeracije.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da neće, ali da jedan dio trase Aglomeracije u Kalima i u
Preku ipak prolazi preko privatnih parcela. Ako se ne bude mogao naći kompromis da se ljudi slože,
ići će se u pravno izvlaštenje. Smanjio se taj obuhvat trase preko privatnih parcela i u Kalima i u
Preku koliko god se moglo, išlo se gdje god je bilo moguće preko nerazvrstanih cesta.
LOVRE VIDOV postavlja pitanje vezano za primjedbe mještana na prijedlog UPU-a obalnog
pojasa M. Lamjana.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da je Općina Kali u ponovljenoj raspravi zaprimila
primjedbe mještana na prijedlog UPU-a obalnog pojasa M. Lamjana, da će na njih biti odgovoreno,
a da su primjedbe iste kao i u prvoj raspravi za UPU M. Lamjana.
MILAN PAŽEK pita ima li novosti vezano za Odvodnju Kali d.o.o. i promjenu uprave društva.
Načelnik MARKO KOLEGA daje odgovor da je bio natječaj za djelatnika Odvodnje Kali d.o.o.,
odnosno da je u prvom mjesecu istekla privremena dozvola za rad Odvodnji Kali, a jedan od uvjeta
bilo je zapošljavanje osobe tehničke struke, inženjera građevinske ili strojarske struke za produženje
privremene dozvole za rad. Načelnik pojašnjava da je raspisan natječaj za direktora, na koji su
pristigle tri molbe, a samo su dvije molbe pristigle pravovremeno. To su prijava Nikole Rajčića i
jedna prijava izTkona koja nije ispunjavala tražene uvjete, tako da je primljen inženjer strojarstva
Nikola Rajčić.
MARINA KOLEGA postavlja pitanje kako je prošao dogovor za manifestaciju Kualjske ribarske
noći.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovora da je idući sastanak u utorak u 16 sati, a danas se
iskristaliziralo da će biti jedno gro od 10-ak ljudi, Berislav Kolega se ponudio voditi i koordinirati
te ljude. Na sastanku je bilo 19 ljudi, ali treba se održati još i konstiruirajuća skupština.
PERO KOLEGA postavlja pitanje o zadruzi Ribarska sloga iz Kali, da li je istina da je zadruga
otišla u stečaj i da ju je Općina blokirala.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da Ribarska sloga ide u stečaj, došao je stečajni upravitelj i
preuzeo je rukovodstvo, te se najavio na razgovor u Općini. Koliko je zasad načelnik upoznat, dug
prema Općini Kali iznosi jednu šesnaestinu, a najveći je dug prema Poreznoj upravi odnosno prema
bankama. Stečajni upravitelj je preuzeo upravljanje. Najam prostora im je istekao 01. siječnja, ali
Općina ih nije blokirala ovaj put. Ali prošle godine ih je Općina blokirala i ubrzo odblokirala kako
bi mogli raditi tijekom ljeta, ali su nakon toga dugove vraćali više drugima nego Općini. Tako da je
trenutno na dan 01.01.2019. dug Ribarske sloge prema Općini veći nego li je bio 01.05.2018. Nešto
su platili duga, ali se u međuvremenu dug povećao jer nisu plaćali najam. Općenito je to vemo
komlicirana priča, stečaj će biti dugotrajan, i trajat će godinama zaključuje načelnik. Načelniku je
osobno žao radi stečaja, ali prošlo ljeto je zapravo uglavnom radio samo Srdela snack, a ne i sam
proizvodni pogon za preradu.
MARINA KOLEGA postavlja pitanje da li se neki drugi subjekt planiralo primiti u taj prostor ili će
se čekati dok se postupak stečaja ne riješi.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da bi Općina mogla uputiti formalni dopis za iseljenje
Ribarskoj slogi i tada prostor iznajmiti drugom subjektu. Tko je zainteresiran za prostor, načelnik
nije upoznat.
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ANTE GOBIN postavlja pitanje ima li pomaka vezano za brod Pobjednik i potopljene brodove u
kaljskim lukama.
Načelnik MARKO KOLEGA da nema pomaka, a da je Općina napravila sve što je mogla. Što se
tiče broda Pobjednik, tvrtka koja je vlasnik broda je u stečaju, ali se u svakom slučaju brod
Pobjednik mora premjestiti prije početka radova u Veloj Lamjani.

Zapisnik sastavila:
Nives Perin
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Predsjednik Općinskog vijeća :
Lovre Vidov

