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SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
 
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana  05.11. 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. Neven Vitlov 
3. Ante Gobin 
4. Pero  Kolega, 
5. Ricov Mario, 
6. Duško Vidov 
7.Ivona Mišlov, 
8. Lovre Vidov, 
9.. Mateja Perin 
10. Marina Kolega 
 
Odsutni Općinski vijećnici: Borivoj Kolega 
 
Ostali prisutni: 
Načelnik  Marko Kolega, dr. med., Pročelnica JUO  Nives Perin, 
 
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 10 vijećnika ( od ukupno 11 vijećnika ), postoji kvorum te se 
mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže   slijedeći : 
 

   DNEVNI   RED : 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane dana 10.09. 2019. g 
2.  Donošenje  Odluke o komunalnom redu Općine Kali (  u skladu  s  Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu Narodne Novine br.: 68/18 i 110/18), 
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izrade Urbanističkog plana 

uređenja obalnog pojasa Mala Lamnjana ,(obuhvat  UPU-a) 
4. Donošenje odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi  

između  č.z. 12059 i č.z. 12095 k.o Kali  u M. Lamnjani.  
5. Pismo namjere  ČISTOČE d.o.o Zadar za obavljanje djelatnosti javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada  te 
donošenje Odluke  o prihvaćanju  ponude. 

6. VIJEĆNIČKA PITANJA  
 
Otvara se rasprava. 
 Nitko  se ne javlja za riječ. 
 
 Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za   predloženi Dnevni red ?  
„ZA“- 10 vijećnika 
„PROTIV“- 0 vijećnika 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da  je Dnevni red usvojen za današnju sjednicu općinskog 
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vijeća. 
 
TOČKA 1:  Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice općinskog vijeća održane dana 10.09. 2019. 
godine. 
Predsjednik općinskog vijća otvara raspravu. 
Pero Kolega: Nisam zadovoljan s ovim Zapisnikom  u kojem  samo  piše da sam rekao  da je dnevni 
red predugačak pa da se točke 8.,13 i 14. izuzmu iz predloženog dnevnog reda. Prije toga sam sve 
elaborirao i uvod je bio dugačak te tražim da se ispravi zapisnik na način da se napiše što sam 
uvodno rekao. 
 Ispravlja se  zapisnik na način: Pero Kolega predlaže da se točke 8., 13., i 14.. isključe iz dnevnog 
reda. Materijali su besmisleni jer načelnik može sam donijeti Odluku o kratkoročnom zaduživanju  
ali to zaduživanje ne smije prelaziti 400.000,00 kn , preko toga iznosa traži se suglasnost 
Ministarstva financija i Vlade. Odluka je prepisan od one prošle. Ja mislim da je prometnica na 
Artini u potpunosti plaćena pa što znači da se po drugi put diže kredit za istu stvar, a tu je i 
pozajmica za Hripu, zašto opet dajemo pozajmicu Hripi. 
  Pero Kolega nastavlja: „  Kod viječničkih pitanja  na sjednici  nisam rekao kako stoji u Zapisniku 
već točno ovo: „ Pošto je općini došao veliki račun za vodu pitali su me jeli možda u pekari pukla 
cijev. Ni bila pukla u pekari nego u udruzi. Obavijestio sam sve nadležne i pošao sam viti koliko 
dnevno toga ističe i zapisa sam brojilo. Kad sam nakon 10 dan poša viti brojilo  vidi sam da je 
brojka manja i  da su okrenuli sat da grijede nazad.“ 
S obzirom da nema daljnih primjedbi i pitanja Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje :  
Tko je za to da se verificira Zapisnik sa 17. sjednice općinskog vijeća održane dana 10.09. 2019. 
godine, s primjedbami Pera Kolege? 
 
 „ZA „ 10 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“  0 vijećnik  
 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je  s 10 glasova  „ZA “  i 0 „PROTIV“ usvojen   
odnosno verificiran je Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća općine Kali. od  10. 09. 
2019.godine. 
 
TOČKA 2: Donošenje  Odluke o komunalnom redu Općine Kali (  u skladu  s  Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu Narodne Novine br.: 68/18 i 110/18), 
 
 Perin Nives : daje uvodno objašnjene o prijedlogu Odluke o komunalnom redu. 
Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine br.: 68/18, 110/18) stupi je na snagu 4. 
08. 2018. godine, te je nužno uskladiti i Odluku o komunalnom redu Općine Kali 
 
 Nova Odluka o komunalnom redu se donosi  zbog nužnosti njena usklađenja s dva zakona  i 
jednom Uredbom. Zbog toga je u svom većem djelu nova Odluka istovjetna  dosadašnjoj, no ipak  
donosi i izmjene , a one se u glavnom tiču slijedećih područja: 
* jasnije određenje poslova i ovlasti komunalnog redara, 
*proširenje održavanja komunalnog reda na zemljištu u vlasništvu Općine Kali za     
  gospodarske i druge svrhe, javna parkirališta, nerazvrstane ceste, 
 * propisivanje zabrane postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen –ploča na građevinama i druge 
opreme te klima koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole. 
 
U raspravi su sudjelovali  Pažek Milan  koji se u principu slaže s prijedlogom odluke  ali da nisu 
riješni problemi s starim – ruševnim kućama., Pero Kolega, Duško Vidov, 
 
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Odluka 
o komunalnom redu Općine Kali? 
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„ZA“ 10 VIJEĆNIKA 
„PROTIV“ 0 
„SUZDRŽAN“ NITKO 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da  je s 10 glasova “ZA“,  0 glasova „ PROTIV“ i 0 glasova 
„SUZDRŽAN“  donijeta je  Odluka o komunalnom redu Općine Kali.(Odluka o komunalnom redu 
nalazi se u privitku ovog Zapisnika) 
 

TOČKA 3: Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izrade 
Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Mala Lamnjana ,(obuhvat  UPU-a) 

                
            Nives Perin:  uvodno objašnjava prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju 
izrade UPU. 
Otvara se rasprava. 
Nitko se ne javlja za riječ. 
 
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Odluka o izmjeni i 
dopuni Odluke o pristupanju izrade Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Mala Lamnjana . 
 
 „ZA“ 10 vijećnika 
„PROTIV “0  vijećnika 
„SUZDRŽAN“ 0  vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da  je s 10 glasova “ZA“,  0 glasova „ PROTIV“ i 0 glasova 
„SUZDRŽAN“   donijeta 
 

O  IZMJENI I DOPUNI ODLUKE   
O PRISTUPANJU IZRADE UPU-a 

OBALNI POJAS MALA LAMJANA 
. 

Članak 1. 

 U  Odluci  o pristupanju izrade Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa M. Lamjana KLASA: 
021-05/18-01/7;URBROJ: 2198/14-01/01-18-01 OD 14. 03.2018. godine ( Službeni Glasnik 
Općine Kali br. 2/18), članak 4. mijenja se i sada glasi: 

„Područje obuhvata Plana  je  slijedeće : 

Južna i zapadna granica Plana sukladna je granici obuhvata UPU-3. Sjeverni dio Plana  obuhvaća  
dio Urbanističkog plana -5  (UPU-5)   područje po PPOK označeno R3 i T4  zaključno  sa 
katastarskim česticama  (čest.zem.11607 i 11608/1, čest. zem,:10626, čest.zem. 10627,  
čest.zem.11606, čest. zem. 11605,  čest.zem.11603,  čest.zem.11604, čest. zem. 11602,  
čest.zem.11601, čest.zem.11600,  čest.zem. 11599,  čest.zem11598, čest.zem11597,  
čest.zem.11596, čest. zem. 11593, čest.zem. 11594, čest.zem.11595, čest. zem. 11592,  sve k.o Kali 
.   Istočna granica formira se s pripadajućom površinom mora , a sve u skladu s grafičkim prilogom 
, koji čini sastavni dio ove Odluke.“   
 

Članak 2.  
 

Sve ostale odredbe Odluke o pristupanju izrade UPU obalni pojas M. Lamjana, ostaju na snazi u 
koliko nisu u suprotnosti s ovim Izmjenama i dopunama Odluke. 
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TOČKA 4. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj 
uporabi  između  č.z. 12059 i č.z. 12095 k.o Kali   
Općinski načelnik : Između čest. zem. 12059 i  č.z.12095  k.o Kali  u M. Lamnjani  a to je  iznad 
kuće  pok., Mate Lukina  postoji put , i treba  ga uknjižiti u katastar i zemljišne knjige kao 
nerazvrstanu cestu u neotuđivom vlasništvu općine Kali, a za to je potrebna Odluka Općinskog 
vijeća. Investitor koji želi  graditi kuću  nekdje iznad Mate Lukina , platiti će geodetski elaborat za 
tu cestu. 
 Otvara se rasprava.  
S obzirom da nema pitanja daje se na glasanje: Tko je za to da se donese Odluka o  proglašenju 
statusa nerazvrstane ceste u M. Lamnjanii između č.z. 12059 i č.z.12095 k.o Kali ? 
 
„ZA“ 10 vijećnika 
„PROTIV “0  vijećnika 
„SUZDRŽAN“ 0  vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da  je s 10 glasova “ZA“,  0 glasova „ PROTIV“ i 0 glasova 
„SUZDRŽAN“   donijeta slijedeća: 
 
 

O D L U K A  
o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta - javnog dobra u općoj uporabi   

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom proglašava se status nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u 
neotuđivanom vlasništvu OPĆINE KALI     nekretnine označene kao čest. zem.:  

  k.č. 12051, 12059, 4061, 2326, 2344, 2327, 2328 2332/1, 2329, 12081, 12082/2, 12087, 2322, 

12088/1, 12089, 2320/2, 2312, 2313, 12093, 2311/1, 12095 k.o. Kali u naravi nerazvrstana cesta 

naziva Dužmorje Zaglavić-odvojak 

 
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.  
 
 
 
 

TOČKA 5: Pismo namjere  ČISTOČE d.o.o Zadar za obavljanje djelatnosti javne 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog 
komunalnog otpada  te donošenje Odluke  o prihvaćanju  ponude. 
Općinski načelnik uvodno obrazlaže  prijedlog odluke  te navodi da bi odvoz mješanog 
komunalnog otpada  na području Općine Kali umjesto Hripe  d.o.o. Kali obavljala tu 
djelatnost  „Čistoća“ d.o.o. Zadar i to od 1.01. 2020 godine . 
U raspravi su sudjelovali Duško Vidov, Pero Kolega, Pažek Milan, Ante Gobi nkoji 
predlaže da bi  općina Kali trebala napraviti nekakav okvirni plan za 2020 godinu koji bi 
objašnjavao kakve će se promjene dogoditi u Hripi d.o.o. 
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Nakon rasprave  predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati  
prijedlog Odluke  o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada  „Čistoći „  d.o.o. Zadar od 1. 1. 2020. godine ? 

 
„ZA“ 10 vijećnika 
„PROTIV “0  vijećnika 
„SUZDRŽAN“ 0  vijećnika 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da  je s 10 glasova “ZA“,  0 glasova „ PROTIV“ i 0 
glasova „SUZDRŽAN“   donijeta  slijedeća : 

 
ODLUKA 

 O dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezanih  

sa javnom uslugom na području Općine Kali 
 
 
 

Članak 1.  
 

Prihvaća se ponuda ČISTOĆA d.o.o Zadar od 15. 10.2019. godine  (boj I-470/19), te se  
obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog 
otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kali 
dodjeljuje  tvrtki ČISTOĆA  d.o.o.  iz Zadra , Stjepana Radića 33, OIB: 84923155727. 
 

Članak 2. 
 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kali, a 
primjenjuje se od 01. 01. 2020 godine. 
 

Članak 3. 
 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Kali ,  da s komunalnom tvrtkom „ČISTOČA“ d.o.o.Zadar, 
definira  i potpiše ugovor. 
 
 

Članak 4. 
 
 S danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezanih sa javnom 
uslugom na području Općine Kali donijete na 12. sjednici Općinskog vijeća održane dana 13. 12. 
2018. godine (Službeni glasnik Općine Kali br: 10/18) 
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VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
 
Načelnik pojašnjava pitanje vezano za troškove reprezentacije  
 
Sveukupna reprezentacija iznosi 83 340,00 kn ali greška je u tome što se tu prikazivalo ono što 
realno nije reprezentacija  npr. Ribarski skup, pjevački zbor itd. realna reprezentacija iznosi 
18.915,00 kn. 
 
Pažek: vezano za peticiju za Dom, što je s time, da li se tom problemu pristupa ozbiljno. S obzirom 
da su veliki novci u pitanju, kako će se ta sredstva obezbijediti? 
 
Načelnik: troškovnici se trebaju doraditi, još se ne zna u konačnici koliko će to Općinu koštati, 
trebati će se dignuti kredit. 
 
Načelnik: prošli put sam rekao da napišete prijedloge vezano za proračun, nećemo imati dva čitanja 
proračuna, nego ćemo ga staviti na e-savjetovanje. U 30 dana moći ćete dati svoje amandmane. 
 
Pažek: moja primjedba je da je ulaz u mjesto iz smjera Preka užasan i da li se što misli napraviti po 
tom pitanju? 
 
 
Završeno u 19,30 
 
 
Zapisnik sastavila :                                                                                 Predsjednik općinskog                  
                                                                                                                   vijeća:    
                                                                 
Nives Perin                                                                                                Lovre Vidov 




