SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa 14. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,
Trg Marnjive 23, dana 20. ožujka 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. Duško Vidov
8.Ivona Mišlov,
9. Lovre Vidov,
10. Mateja Perin
11. Marina Kolega
Odsutni Općinski vijećnici: nitko
Ostali prisutni:
Načelnik Marko Kolega, dr. med., Pročelnica JUO Nives Perin,
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 11 vijećnika ( od ukupno 11 vijećnika )
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže slijedeći :

DNEVNI RED :
1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća održane dana 29. siječnja
2019.godine.
2. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa
mjesta Kali
3. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Uređenje parka branitelja
domovine u Kalima.“
4. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama - kao javno dobro u općoj uporabi
neotuđivo vlasništvo Općine Kali,

5.. VIJEČNIČKA PITANJA
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Nadopunja dnevnog reda:
- Proglašnje statusa javnoprometne površine na kojima nije dopušten promet.
U pozivu za 14. sjednicu predložilo se pod točkom 5. Donošenje Plan djelovanja civilne zaštite.
S obzirom da prema čanku 17. stavka 3. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, Plan donosi
izvršno tijelo Jedinice lokalne samouprave odnosno Načelnik predlaže se da se izostavi iz
dnevnog reda.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje Nadopunu Dnevnog reda
„ZA “ 11 vijećnika
„PROTIV“ NITKO
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je jednoglasno donjeta nadopuna dnevnog reda za
današnju sjednicu ,
Predsjednik vijeća daje na glasovanje da se iz predloženog dnevnog reda izostavi točka 5.:
Donošenje Plan djelovanja civilne zaštite u Općini Kali . Daje se na glasovanje prijedlog
„ZA “ 11 vijećnika
„PROTIV“ NITKO
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je donjeta odluka da se izostavi točka 5. iz predloženog
dnevnog reda ,
te daje na glasovanje u cijelosti predloženi Dnevni red na glasovanje :
„ZA „ 11 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ NITKO
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen slijedeći Dnevni red s
nadopunama koji glasi:
1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća održane dana 29. siječnja 2019.godine.
2. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa
mjesta Kali
3. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Uređenje parka branitelja
domovine u Kalima.“
4. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama - kao javno dobro u općoj uporabi
neotuđivo vlasništvo Općine Kali,
5.. VIJEČNIČKA PITANJA
.

TOČKA 1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća održane dana 29. siječnja
2019.
Predsjednik općinskog vijeća : Dali ima primjedbi na skraćeni Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog
vijeća ?
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje verifikaciju Zapisnika sa 13. sjednice
općinskog vijeća .
„ZA“ 11 vijećnika
„PROTIV“ 0 vijećnika
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s
11 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " veritificiran je zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća
održane dana 20. siječnja 2019. godine.
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TOČKA 2: Donošenje Odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenje
obalnog pojasa mjesta Kali.
Nives Perin obrazlaže da je Općinsko vijeće donijelo Odluku o izradi Ciljanih izmjena i dopuna
DPU obalnog pojasa mjesta Kali ( samo za rotor u Batalaži) na svojoj 9. sjednici održane 21. 08.
2018. godine.Izrada nacrta prijedloga izmjena i dopuna DPU –a povjerilo se tvrtki D&Zd.o.o. iz
Zadra, a Jedinstveni upravni odjel proveo je postupak izrade i donošenja prema Zakonu o
prostornom uređenju. Ishodovana je Suglasnost od Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja da je konačni prijedlog ciljanih izmjena i dopuna DPU-a izrađen u skladu odredbi
Zakona kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora.
Općinskom vijeću predlaže se donošenje Odluke o prihvaćanju ciljanjih izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja obalnog pojasa mjesta Kali.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za riječ.
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Odluka o donošenju
Ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa mjesta Kali ?
„ZA“………..11
„PROTIV“…..0
SUZDRŽAN…0
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 11. glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i
nijednim glasom " SUZDRŽAN " ( od 11 vijećnika) donijeta Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa mjesta Kali. 8Cijeli tekst Odluke nalazi se u
prilogu ovog zapisnika)

TOČKA 3. : . Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Uređenje parka
branitelja domovine u Kalima.
Načelnik objašnjava prijedlog Odluke ,
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali općinski vijećnici : Duško Vidov, Mateja Perin, Pažek Milan . Kolega
Nina, Pero Kolega.
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Uređenje parka branitelja domovine u Kalima.“
„ZA“……11
„PROTIV“ 0
SUZDRŽAN 0
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i
nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijeta slijedeća:

O D LU KA
o suglasnosti za provedbu ulaganja
„Uređenje parka branitelja domovine u Kalima“
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Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kali suglasno je da se projekt „Uređenje parka branitelja domovine u
Kalima“, na k.č. 5271, k.o. Kali, prema idejnom projektu, izrađenog od tvrtke ACES d.o.o., A. Barca 7c,
Zadar, iz ožujka 2019. godine, kandidira na Natječaj Lokalne akcijske grupe Mareta za provedbu tipa
operacije:
- Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete, TO 2.1.1,
te provede ulaganje iz projekta.

Članak 2.
Općina Kali će podnijeti Zahtjev za potporu u okviru Natječaj Lokalne akcijske grupe Mareta za
provedbu tipa operacije: Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete, TO 2.1.1,
najavljenom za 2019. godinu.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke je Prilog III. uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave za provedbu ulaganja unutar tipa operacije razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu
podizanja kvalitete života stanovnika LRS LAG-a Mareta – Opis projekta.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom Glasniku Općine Kali.

TOČKA 4.:

Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama - kao javno dobro u općoj
uporabi neotuđivo vlasništvo Općine Kali

Načelnik objašnjava prijedlog Odluke , te ističe da bi trebalo donošenje ove Odluke biti formalne
naravi , jer većina poljskih puteva na području Općine Kali nisu upisana u katastru i u zemljišni
knjigi na Općinu Kali več su upisane na Mijesni odbor kao Opće narodna imovina. Radi
sređivanja katastra i zemljišnoknjižnog stanja potrebno je donijeti ovu Odluku.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Duško Vidov, Pažek Milan
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predložena
Odluka ?
„ZA“……….11
„PROTIV“….0
SUZDRŽAN..0
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 11. glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta slijedeća

ODLUKU
o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta - javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.
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Ovom Odlukom proglašava se status nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u
neotuđivanom vlasništvu OPĆINE KALI nekretnine označene kao čest. zem.:
č.z. 4054, 4055/1, 4055/2,4055/3, 4055/4, 4056/1, 4056/2, 40, 4058/1, 4058/2, 4059/1, 4059/2,
4059/3, 4059/7, 4060/1, 4060/2, 4060/4, 4060/7, 4061/1, 4061/2, 4061/3, 4061/4, 4061/10, 4061/11,
4063/1, 4063/2, 4064/2, 4064/3, 4064/4, 4064/5, 4064/6, 4064/9, 4064/10, 4064/11, 4064/13, 4065,
4066, 4067, 4068/1, 4062/1,4062/8, 4062/11, 4062/12, 4062/28 sve k.o Kali, u naravi put.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke na nekretninama iz članka 1. ove Odluke provest će se upis u katastarskom
operatu kao i uknjižba prava vlasništva u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Zadru, Zemljišno
knjižnog odjela za k.o. Kali, kao javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, u neotuđivanom
vlasništvu Općine Kali , Trg Marnjiva 23, OIB: 33591752539.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Kali“.

TOČKA 5: Prijedlog Odluke o statusa javnoprometne površine na kojima nije dopušten
promet
Načelnik objašnjava prijedlog Odluke , te navodi da će LAG MARETA uskoro raspisati Natječaj
za izgradnju biciklističkih staza, pješačkih staza i tematskih puteva . Prijedlog je da se putevi od
…..
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Milana Pažek . Duško Vidov,
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predložena
Odluka ?
„ZA“……….11
„PROTIV“….0
SUZDRŽAN..0
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 11. glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta
O D LU KA
o proglašenju statusa javnoprometne površine na kojima nije dopušten promet motornim
vozilima- - javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.
Ovom Odlukom proglašava se status javnoprometne površine na kojima nije dopušten promet
motornim vozilima- – javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivanom vlasništvu OPĆINE KALI
nekretnine označene kao čest. zem.:
4057/1, 4057/2, 4057/3, 4057/4, sve k.o Kali, svrstane kao biciklistička i pješačka staza.
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Članak 2.
Temeljem ove Odluke na nekretninama iz članka 1. ove Odluke provest će se upis u katastarskom
operatu kao i uknjižba prava vlasništva u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Zadru, Zemljišno
knjižnog odjela za k.o. Kali, kao javno dobro u općoj uporabi – javnoprometne površine na kojima
nije dopušten promet motornim vozilima- svrstane kao biciklistička i pjesačka staza , u
neotuđivanom vlasništvu Općine Kali , Trg Marnjiva 23, OIB: 33591752539.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Kali“.

TOČKA 6. :. VIJEČNIĆKA PITANJA
1. Pero Kolega – Što je sa katastarskim izmjerama koje su se odradile 2016. godine, u kojoj
je to sad fazi?
Nives: potvrđen je elaborat od tvrtke Cad com d.o.o., te sad čekamo red u katastru i na
Sudu za daljnju proceduru.
Načelnik: devet općina je u izmjeri, prije 6 mjeseci smo bili šesti po redu.
2. Milan Pažek – Što je sa cestom od Preka prema Mulu i aglomeracijom Kali-Preko, da li
će se samo raditi kanalizacija a cesta će ostati kakva je?
Načelnik: Točno. U sklopu projekta aglomeracije nije izrađen projekt za uređenje
prometnice, treba napraviti novi posebno.
3. Ante Gobin predlaže da se na drugoj sjednici dobije financijsko izvješće Hripe
Načelnik: do 30.04.2019. imaju rok za dostavu financijskog izvješća.
4. Marina Kolega – u kojem su statusu stipendije?
Nives Perin: Odluka o dodjeli stipendija je donesena, te objavljena na internetskim
stranicama i na službenim stranicama Općine Kali, napravljeni su prijedlozi ugovora,
koji su dostavljen studentima da potpišu. Ujedno studenti moraju dostaviti i ovjerene
bijanko zadužnice. Kad se sva dokumentacija prikupi , Općina će početi s
isplaćivanjem stipendija.
5. Ivona Mišlov – u kojoj su fazi komposteri i kante?
Načelnik: Kompostera neće biti, a za kante je Fond za zaštitu okoliša objavio javni
natječaj.
6. Mateja Perin – Da li se možda probija neki put kad se ide prema Lamjani jer sam tamo
vidila bager kako kopa?
Načelnik: Bager kopa sirovinu odnosno kamen koji je potreban za nasipanje ceste
Artina.
Mateja Perin: U kojoj je fazi Artina?
Načelnik: tražilo se produljenje roka. 17.04.2019. je zadnji rok za izvršenje, još fale
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nogostupi, asfalt, instalacije su napravljene.
7. Ante Gobin – na Artini gdje se pravi prometnica na jednom dijelu dolazi kao neka skala,
zbog čega je to tako?
Načelnik: Tako je u projektu, to je jedan minus u tom projektu.

Završeno u 20,00 sati

Zapisnik sastavila:
Nives Perin
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Predsjednik Općinskog vijeća :
Lovre Vidov

