REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,
Trg Marnjiva 23, dana 21.08.2018. 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
Odsutni Općinski vijećnici: Mateja Perin i Marina Kolega
Ostali prisutni:
Načelnik Marko Kolega dr. med., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela Nives Perin, dipl. iur.
i drugi građani.
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.
vijećn
Na današnjoj sjednici prisutno je 9 vijećnika, postoji kvorum te se mogu donositi pravovaljane
odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže za današnju sjednicu Općinskog vijeća slijedeći:

DNEVNI RED :
1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane dana 07.06. 2018.godine.
2. Donošenje Odluke o pristupanju izrade Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja obalnog

pojasa mjesta Kali (Službeni Glasnik br. 1/02, 4/03, 2/17),
3. Davanje Suglasnosti na zaključivanje Ugovora br. 2018/001414 o nabavi spremnika za

odvojeno prikupljanje otpada između Općine Kali i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost,
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o studentskim kreditima,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Kali za razdoblje

2017- 2022,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Općine Kali i

Kukljica
7. Donošenje odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „DRUŠTVENI DOM

KALI-rekonstrukcija“
8. VIJEĆNIČKA 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 9. sjednicu općinskog vijeća?
„ZA“
„PROTIV“

9 VIJEĆNIKA
0 VIJEĆNIKA

Predsjednik općinskog vijeća konstatira
današnju sjednicu općinskog vijeća.

da je s 9 glasova „ZA“ utvrđeni Dnevni red za

TOČKA 1.: Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali, održane
dana 07. 06.2018. godine.
Predsjednik općinskog vijeća: Da li ima tko primjedbe na skraćeni zapisnik sa 8. sjednice
Općinskog vijeća održane dana 07. 06. 2018 godine?
S obzirom da se vijećnici ne javljaju za riječ predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje:
- Tko je za verifikaciju skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća?
„ZA“:
„PROTIV“:

9 VIJEĆNIKA
0 VIJEĆNIKA

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“ i 0 glasova „PROTIV“
verificiran zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane dana 07. 06.2018
godine.
TOČKA 2: Donošenje Odluke o pristupanju izrade Izmjene i dopune Detaljnog plana
uređenja
obalnog pojasa mjesta Kali( Službeni Glasnik br. 1/02,4/03, 2/17),
Uvodno objašnjenje iznosi Načelnik općine Kali o prijedlogu Odluke o Izmjena i dopuna
DPU-obalnog pojasa mjesta Kali.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali : Duško Vidov, Neven Vitlov, Gobin Ante,
Nakon zaključene rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje :
Tko je za to da se da se donese Odluka o pristupanju izrade Izmjene i dopune Detaljnog plana
uređenja
obalnog pojasa mjesta Kali( Službeni Glasnik br. 1/02,4/03, 2/17) ?
„ZA „ 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA
„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova ( od 9 prisutnih vijećnika ) donijeta
Odluka o pristupanju izrade Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja
obalnog pojasa
mjesta Kali( Službeni Glasnik br. 1/02,4/03, 2/17), a koja se nalazi u privitku ovog Zapisnika.

TOČKA 3. Davanje Suglasnosti na zaključivanje Ugovora br. 2018/001414 o nabavi
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Općine Kali i Fonda za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost.
Uvodno objašnjenje iznosi Načelnik.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali : Milan Pažek, Kolega Borivoj, Kolega Berislav.Nakon zaključene
rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje :
Tko je za prijedlog o davanju suglasnosti na zaključivanju Ugovora br. 2018/001414 o nabavi
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Općine Kali i Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost?
ZA „ 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA

„SUZDRŽAN “ 0 VIJEĆNIKA
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova ( od 9 prisutnih vijećnika ) donijeta
slijedeća:
SUGLASNOST
NA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA br.: 2018/001414
O NABAVI SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA
Članak 1.

Daje se Suglasnost na ponuđeni Ugovora br.: 2018/001414 o nabavi spremnika za odvojeno
prikupljanje otpada koji će se zaključiti između Općine Kali i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost(KLASA: 351-04/18-58/387;URBROJ:563-02-2/236-18-2) od
23. srpnja
2018.
godine.
Članak 5.
Ova stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Kali.
TOČKA 4: Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendijama
Uvodno objašnjenje iznosi Načelnik.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali :Duško Vidov, Berislav Kolega, Milan Pažek, svi smatraju da je u
članku 3 prijedloga Pravilnika . previše „5 godina za neprekidno prebivalište“ , te da se isto
smanji .
Načelnik podnosi amandman na članak 3. prijedloga Pravilnika te predlaže da isti glasi: „ ……
imaju neprekidno prebivalište na području Općine Kali najmanje 3 godine“
Nakon zaključene rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje :
Tko je za to da se prihvati amandman načelnika?
ZA „ 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA
„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da se s 9 glasova vijećnika prihvaća amandman
općinskog načelnika.
Nadalje, daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Odluka o prihvaćanju Pravilnika
o stipendiranju studenata na području Općine Kali ?

ZA „ 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA
„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA
Predsjednik vijeća konstatira da je s 9 glasova vijećnika donijet Pravilnik
o stipendiranju studenata s područja Općine Kali ( koji se nalazi u privitku zapisnika).

TOČKA 5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Kali za
razdoblje 2017- 2022.
Uvodno objašnjenje iznosi Načelnik Marko Kolega
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
Nakon zaključene rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje :
Tko je za to da se da se donese Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Kali
za razdoblje 2017- 2022.
„ZA „ 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA
„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova ( od 9 prisutnih vijećnika ) donijeta
Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Kali za razdoblje 2017- 2022.
(Plan se nalazi u privitku ovog Zapisnika)

TOČKA 6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Općine
Kali i Kukljica
Uvodno objašnjenje iznosi Načelnik Marko Kolega
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Duško Vidov, Borivoj
Kolega.
Nakon zaključene rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje :
Tko je za to da se donese Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Općine
Kali i Kukljica
„ZA „ 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova ( od 9 prisutnih vijećnika ) donijeta
Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Općine Kali i Kukljica
(Plan se nalazi u privitku ovog Zapisnika)

TOČKA 7. Donošenje odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „DRUŠTVENI DOM
KALI- rekonstrukcija“
Uvodno objašnjenje iznosi Načelnik Marko Kolega
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali slijedeći vijećnici: Duško Vidov, Borivoj Kolega, Gobin Ante,
Neven Vitlov, Berislav Kolega, Milan Pažek
Nakon zaključene rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje :
Tko je za to da se da se donese Odluka

o suglasnosti za provedbu ulaganja

„DRUŠTVENI DOM KALI - rekonstrukcija“?
„ZA „ 6 VIJEĆNIKA
„PROTIV “ 2 VIJEĆNIKA
„SUZDRŽAN “1 VIJEĆNIK
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 6 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV i 1. glas
„SUZDRŽAN“ ( od 9 prisutnih vijećnika ) donijeta
slijedeća:
ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja
„DRUŠTVENI DOM KALI - rekonstrukcija“

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kali suglasno je da se projekt „DRUŠTVENI DOM KALI rekonstrukcija“, prema Glavnom projektu GD 39/15, TD 0715, izrađenog od tvrtke Arhitektonski
studio RENE d.o.o.,Zadar, glavni projektant: BOGDAN MAROV d.i.a.,iz srpnja 2015. godine,
kandidira na Natječaj o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima"
iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., te provede ulaganje iz projekta.

Članak 2.
Općina Kali će podnijeti Zahtjev za potporu u okviru NATJEČAJA za provedbu Podmjere
7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ –
provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke je prilog ''Opis projekta'' s ključnim informacijama o projektu
izrađen u skladu s predloškom iz Priloga 12 Natječaja (KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001;
URBROJ: 343-1501/15-18-212).

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom Glasniku Općine Kali.

TOČKA 8: VIJEĆNIČKA PITANJA

NEVEN VITLOV postavlja pitanje kakva je situacija sa zapuštenim, derutnim zgradama na
području Općine Kali, primjerice nekadašnji pogon Drvorada, restoran kod mjesne crkve, te
navodi kako se tamo skupljaju narkomani i pitanje je vremena kad će se nešto dogoditi. Daje
primjer i stare visoke cijevi, tj. dimnjaka visokog 30 metara na pogonu Drvorada koja se pri jačem
vjetru jugu može srušiti na susjedno dvorište.
NEVEN VITLOV postavlja pitanje i o vezovima u ribarskoj luci Vela Lamjana te ističe opasnost
od potapanja brodova koji su ondje na vezu, a nisu u funkciji. Navodi da je na vezu više takvih
neoperativnih brodova na kojima se nije ništa popravljalo posljednjih godinu dana, a dolazi kišno
razdoblje, i prijeti im opasnost od potapanja. Ostali kapetani čak izbjegavaju vezivanje za takve
brodove. Da li komunalno poduzeće Hripa koja upravlja tom obalom i naplaćuje vezove, može
nešto učiniti da se to izbjegne. Dodaje da se ta problematika i njemu osobno predbacuje kao
vijećniku od strane ostalih ribara.
NEVEN VITLOV kao treće pitanje ponavlja prijedlog s prethodne sjednice vijeća da se nešto
napravi sa problemom ulaza na dio lukobrana, „đige“ od 40 metara u ribarskoj luci Vela Lamjana
koji je nedavno Nauta Lamjana prepustila na upravljanje ribarskoj luci. Ističe kako je problem što
ribari moraju prolaziti kroz glavni ulaz Naute Lamjane, tj. kroz rampu i stražare da bi došli do

operativnog dijela tog lukobrana tj. đige od 40 metara. Da li je u planu da se napravi neki spojni
put, stavi žičana ograda i tabla s natpisom Ribarska luka Vela Lamjana da se izbjegne vezivanje
brodova koji nisu ribarske namjene poput vodonosca Zrmanja.
Predsjednik LOVRE VIDOV upozorava vijećnika Vitlova da je postavio tri pitanja, a ima pravo na
dva.
NEVEN VITLOV odgovara predsjedniku vijeća da mu je zadnji put rekao da ima pravo na tri
pitanja.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da su Drvorad i restoran stvarno ruglo sela, nažalost to je
nekakva privatna imovina, a načelnik trenutno zna kakve su pravne začkovice i situacije, ali mi kao
Općina ne možemo puno tu napraviti osim što možemo pisati određene dopise i kazne ako stvarno
dođe do ugroze zdravlja i života ljudi. Tako je općina napravila za restoran pa je on stavio neke
drvene ploče, blažuljke da ne bude staklo da se ne ulazi unutra, pojašnjava načelnik. Možemo to
isto napraviti i za Drvorad, doduše tamo nećemo biti uspješni jer se ne zna čije je, za restoran se
zna, restoran je na prodaju, zaključuje načelnik.
NEVEN VITLOV postavlja pitanje da li se mogu pisati neke kazne i upozorenja.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da se može, može se i restoranu koji čak jedno vrijeme nije
ni plaćao komunalnu naknadu, dobio je opomenu i platio je sve što je bilo. S njim se čak i da
razgovarati, ali ga ne možeš natjerati da investira, a kad ga se pita za restoran onda odgovori: nađi
mi nekoga da se i ja toga riješim. Drvorad je priča za sebe, to je u sudskom postupku, tripartitnom:
država, općina i dr.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara Nevenu Vitlovu i na pitanje o mrtvom vezu brodova u
ribarskoj luci Lamjana, da će vidjeti što se može napraviti. Što se tiče pristupnog puta do lukobrana
ribarske luke, načelnik odgovara da se sastao sa Špinderkom, u međuvremenu je Nauta Lamjana
srušila jedan dio zgrada koje nisu u funkciji i sad općinu čeka nova premjera radi obračuna
komunalne naknade. Dogovor je bio da nakon završetka ljetnog godišnjeg odmora vide i kako se
taj problem da riješiti.
DUŠKO VIDOV nadovezuje se na pitanje o problematici derutnih zgrada na području Općine
Kali. Predlaže sljedeće: da načelnik vidi zakonsku mogućnost, općina mora naći zakonsko uporište
kako natjerati vlasnika da on to uredi. Ili povećati vlasniku naknade i doprinose. Stavrno je žalosno
da takve zgrade godinama tako stoje, i osobno je kao načelnik htio nešto poduzeti po tom pitanju.
DUŠKO VIDOV nadovezuje se i na pitanje Nevena Vitlova o problemima u ribarskoj luci
Lamjana te predlaže da bi Općina Kali trebala puno više surađivati s Lučkom upravom Zadar na
tom polju, a i sa Županijskom lučkom upravom. Navodi primjer kako je i župan Božidar Longin
bio obećao pomoć Kalima, ali da u ovih godinu dana Kali nisu dobile pomoć županije.
Duško Vidov spominje i županijsku upravu za ceste koja bi mogla više napraviti za dvije
županijske ceste u Kalima, te dodaje kako su ga kao načelnika nekoliko godina prozivali za trotoar
županijske ceste do škole u Kalima. Ravnatelj Županijske uprave za ceste lako bi to mogao riješiti,
a njegov nadležni je Božidar Longin.

Načelnik MARKO KOLEGA odgovara na pitanje o zgradama i zaključuje da su Općini jako
ograničene zakonske mogućnosti i da i Grad Zadar ima s tim problema. Ako zaključimo da
Drvorad smeta, a Općina ima pola milijuna kuna, ajmo to potaracati i da više toga nema i odvesti na
deponij.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara na pitanje o suradnji s Lučkom upravom Zadar,
županijskom lučkom upravom i Zadarskom županijom općenito te zaključuje da je Općina dobila
znatno više nego u prethodnom mandatnom razdoblju.
DUŠKO VIDOV postavlja pitanje koliki je taj iznos.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da će do kraja godine taj iznos biti oko 700 tisuća kuna.
DUŠKO VIDOV podsjeća da unatoč tome na Vitlovoj rivi na Mulu i dalje nema struje i vode i da
su drugi vijećnici na to upozoravali.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara i da je komunikacija s županijskom lučkom upravom
dobra i da je on osobno zadovoljan. Dodaje da kad se završi projekt rotora u Batalaži i projekt
uređenja riva i dijela koji je pod upravom županijske lučke uprave, načelnik očekuje da županijska
lučka uprava i financira taj projekt. Sa Županijskom lučkom upravom imamo velike planove, pa ih
ne želi ih sada jako pritisnuti, jer s druge strane očekuje veliki benefit, zaključuje načelnik. A
ormariće možemo i sami postaviti.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara i na pitanje o trotoaru do područne škole u Kalima te
objašnjava da je s ravnateljem županijske uprave za ceste teško pronaći neko rješenje, ali ako se
složimo da će načelnik dati to potaracati bagerom i riješiti nogostup.
Načelnik zaključje da je općenito zadovoljan odnosom s županijom.
DUŠKO VIDOV postavlja pitanje o komunalnim vezovima i napominje kako je sastavio dopis za
postavljanje struje i vode u luci Mala Lamjana ili u drugim lukama.
DUŠKO VIDOV postavlja pitanje da li su u Općini upoznati s obavijestima koje se lijepe po
oglasnim pločama vezano za projekt Aglomeracije Preko-Kali, kuda će prolaziti trasa odvodnje.
Navodi kako je to takva minijaturna obavijest da se mještani teško snalaze.
DUŠKO VIDOV kao treće pitanje postavlja što je s FLAG-om Plodovi mora, nema natječaja ni
ikakvih informacija.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da zna nešto o tome, ali da ne bi nešto krivo rekao,
predlaže da na jednu sjednicu vijeća ipak pozovu voditeljicu FLAG-a za objašnjenja.
BORIVOJ KOLEGA predlaže da se održi iduća sjednica vijeća o Kaljskim ribarskim noćima i da
se da financijsko izvješće udruge, te da se ne čeka iduća godina.
NEVEN VITLOV odgovara da stoji na mjestu kritika Duška Vidova za luke u Kalima te da su više
očekivali od župana Božidara Longina. Ipak, vezano za luku Vela Lamjana da su zadnje
informacije da je u tijeku natječaj za izvođača radova, a investicija se očekuje do kraja godine, tako
mu je osobno priopćio župan Longin.

Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da je bilo u posljednje vrijeme bilo dosta intenzivnih
razgovora s Lučkom upravom Zadar, odnosno Neven Vitlov puno više nego načelnik osobno, te da
se smanjila cijena veza po metru dužnom, stavile su se rampe i drugo.
MILAN PAŽEK zanima kad je donesena odluka o povećanju cijena odvoza otpada za Općinu Kali
te da bi na idućoj sjednici vijeća htio vidjeti usporedbu cijena odvoza otpada za Kali s drugim
susjednim otočnim općinama gdje uslugu odvoza otpada vrši Čistoća Zadar. Milan Pažek ima
dosta pitanja o načinu obračuna cijene odvoza otpada za Kali, te mu se čini da Hripa d.o.o. u tom
dijelu ne ide u dobrom ekonomskom pravcu.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da cijene ima fiksni i varijabilni dio, ali da izračun
varijabilnog dijela još ne funkcionira. Pojašnjava da je model obračuna za Kali u cijelosti
prilagođen obračunu Čistoće Zadar, a da su realno cijene i troškovi za Kali veći od onih u Zadru.
Osnovna cijena se povećava za trošak trajekta, za trošak kilometraže i drugo. Prijevoz će biti još i
skuplji kad se za dvije-tri godine izgradi CGO Biljane Donje.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara i na pitanje o usporedbi cijena za otočne općine kojima
uslugu odvoza otpada vrši Čistoća Zadar, te zaključuje da su cijene za Zadar identične onima na
otoku gdje uslugu obavlja Čistoća Zadar.
ANTE GOBIN postavlja pitanje vezano za problem kanalizacije u predjelu Siget u Kalima i
problem kanalizacije u Batalaži zbog čega su mještani Batalaže podnijeli peticiju za ukidanje
koncesije na pražnjenje septičkih jama.
ANTU GOBINA zanima i kakva je situacija sa zadrugom Ribarska sloga oko vraćanja duga Općini
Kali.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara na pitanje o kanalizaciji u Sigetu te da su radi osobe koja
radi problem prijavili svim odgovornim službama i pozvali nadležne inspekcije, pozvali
interventnu policiju, te čak postavili i kemijski WC o trošku Općine.
ANTU GOBINA zanima da li G. Kolega plaća Općini korištenje javne površine za svoj štand s
rukotvorinama.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da ne plaća.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara na pitanje o kanalizaciji u Batalaži, te pojašnjava da su
mještani podnijeli peticiju u kojoj apeliraju da se raskine ugovor s Dešpojom koju je potpisalo oko
120 ljudi.
NEVEN VITLOV pita da li se Dešpoja drži dogovora.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da se Dešpoja drži dogovora i da svaki put kad prazni
cisternu pošalje SMS kome obavlja pražnjenje. Načelnik je nekoliko puta osobno provjerio
SMS-ove i bili su u redu pa stoga misli da se drži dogovora. Načelnik smatra da kanalizacija
posljednjih godinu dana otad su nabavljene dvije nove pumpe općenito bolje funkcionira. Načelnik
zaključuje i da bi ukidanje koncesije Dešpoji koje traže mještani bilo još gora varijanta nego
postojeće rješenje.

Načelnik MARKO KOLEGA odgovara i na pitanje o Ribarskoj slozi te pojašnjava kako je
napravljen reprogram duga Ribarske sloge prema Općini Kali i da je dosad plaćeno oko 30%
iznosa duga otkad je skinuta blokada računa i Ribarska sloga ponovo počela raditi.
DUŠKO VIDOV dodaje na pitanje o zadruzi Ribarska sloga da je on samo član zadruge, a da je
potpis na ugovoru s Općinom od upraviteljice zadruge. Nagodba je napravljena i ugostiteljska
ponuda u Kalima je obogaćena. Odgovarajući na pitanje Ante Gobina, smatra da se Općina mora
postaviti tako da potiče i promiče gospodarstvenike te da se mora uzeti u obzir i doprinos Ribarske
sloge u promidžbi mjesta.
BORIVOJ KOLEGA replicira na pitanje o odvozu smeća te smatra da Općina Kali mora staviti u
funkciju svoje reciklažno dvorište Zarabaniž, da se otpad manje odvozi na kopno što bi smanjilo
troškove te objašnjava prisutnima koncept oporabitelja otpada.
Načelnik MARKO KOLEGA sumnja u prijedlog Borivoja Kolege o oporabiteljima otpada.
BERISLAV KOLEGA postavlja pitanje o odvozu glomaznog otpada.
Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da je prema Planu gospodarenja otpadom Hripa d.o.o.
dužna 1-2 puta godišnje organizirati besplatni odvoz glomaznog otpada, 2 m3 krupnog otpada po
stanovniku. U međuvremenu očišćen je prostor Zarabaniža, bit će postavljene kamere i tabla, a
educirat ćemo ljude o odlaganju krupnog otpada.
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