SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE KALI
godina XXVI Kali, 21. ožujka 2019.

broj 2

SADRŽAJ:
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1. ODLUKA O DONOŠENJU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA
UREĐENJA OBALNOG POJASA MJESTA KALI
2. ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA „UREĐENJE PARKA
BRANITELJA DOMOVINE U KALIMA“
3. ODLUKA O PROGLAŠENJU STATUSA NERAZVRSTANIH CESTA - JAVNOG DOBRA
U OPĆOJ UPORABI
4. ODLUKA O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOPROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA
NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA - JAVNOG DOBRA U OPĆOJ
UPORABI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1. ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE
AUTOTAKSI PRIJEVOZA PUTNIKA
2. ODLUKA O USVAJANJU PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KALI

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17), članka
32. Statuta Općine Kali ("Službeni glasnik Općine Kali", broj 2/13, 6/14, 1/18) i Odluke o izradi Ciljanih
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa mjesta Kali ("Službeni glasnik Općine Kali" br.
7/18), Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 14. sjednici, održanoj 20. 03.2019. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa mjesta Kali

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

(1)

Ovom Odlukom donose se Ciljane izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa mjesta Kali
(u daljnjem tekstu: Ciljane izmjene i dopune Plana).

(2)

Plan koji se mijenja objavljen je u "Službenom glasniku Općine Kali", br. 1/02, a njegove Izmjene i
dopune u "Službenim glasnicima Općine Kali", br. 4/03 i br. 2/17. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje
Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa mjesta Kali objavljen je u "Službenom glasniku Općine Kali",
br. 2a/17.
Članak 2.

(1)

Granica obuhvata Ciljanih izmjena i dopuna Plana odnosi se na dio obalnog pojasa mjesta Kali u uvali
Batalaža, a prikazana je u grafičkom dijelu Plana koji je sastavni dio ove Odluke.

(2)

Područje obuhvata Plana u cijelosti se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora, kako je definirano
odredbama Zakona o prostornom uređenju.

(1)

Ciljane izmjene i dopune Plana sastoje se od tekstualnog i grafičkog dijela, te priloga prostornog plana
sadržanih u elaboratu pod nazivom "Ciljane izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa
mjesta Kali".

(2)

Grafički dio Izmjena i dopuna Plana sastoji se od kartografskih prikaza u mjerilu 1:1000 s nazivima:

Članak 3.

(3)

1.

DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

2.A
2.B
2.C
3.
4.

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
PROMETNA MREŽA
TELEKOMUNIKACIJE, ELEKTROINSTALACIJE I JAVNA RASVJETA
VODOOPSKRBA I ODVODNJA
UVJETI GRADNJE
INTEGRALNI PLAN

Kartografski prikazi Ciljanih izmjena i dopuna Plana u cijelosti zamjenjuju kartografske prikaze
grafičkog dijela Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa mjesta Kali objavljenih u
"Službenom glasniku Općine Kali", br. 2/17. U dijelu Plana koji nije grafički obrađen na kartografskim
prikazima iz stavka 4. ovog članka, ostaju na snazi kartografski prikazi osnovnog Plana objavljenog u
"Službenom glasniku Općine Kali", br. 1/02, sa sljedećim oznakama: 1-1, 1-4, 2.A-1, 2.A-4, 2.B-1, 2.B-4,
2.C-1, 2.C-4, 3-1, 3-4, 4-1, 4-4.
Članak 4.

(1)

Elaborat i kartografski prikazi iz prethodnog članka, izrađeni od strane D&Z d.o.o. iz Zadra, ovjereni
pečatom Općinskog vijeća Općine Kali i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali, sastavni
su dio ove Odluke.

II.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 5.
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(1)
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U četvrtom stavku točke "3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i
telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom" iza rečenice: "Detaljno definiranje trasa infrastrukturnih
sustava, a posebice visinskih kota istih, utvrđuje se projektnom dokumentacijom, stoga je moguće
minimalno korigirati prikazane koridore, vodeći računa o postojećoj gradnji, konfiguraciji tla, zaštiti
okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima." dodaje se tekst koji glasi: "Veće odstupanje od
Planom predviđenih rješenja infrastrukturnih sustava moguće je ukoliko se tehničkom razradom dokaže
pogodnije rješenje i uz obaveznu suglasnost nadležnih javnopravnih tijela za pojedini infrastrukturni
sustav u postupku ishođenja akata za gradnju istog.".
Članak 6.

(1)

U prvom stavku točke "3.1.1. Gradske i pristupne ulice (situacijski i visinski elementi trasa i križanja i
poprečni profili s tehničkim elementima)" podstavku oznake "b)" rečenica: "Isto tako, okretište sa
parkirnim mjestima za veća vozila, formira se i u uvali Batalaža." zamjenjuje se rečenicom: "Na JI strani
poluotoka, u uvali Batalaža, ova dionica dužobalne prometnice završava raskrižjem s kružnim tokom
prometa (tzv. rotor).".

(2)

U drugom stavku točke "3.1.1. Gradske i pristupne ulice (situacijski i visinski elementi trasa i križanja i
poprečni profili s tehničkim elementima)" podstavku oznake "3." rečenica: "Spoj na dvosmjernu cestu
koja vodi od uvale Batalaža do državne ceste." zamjenjuje se tekstom: "Spoj na prometnice koje vode od
uvale Batalaža prema centru stare jezgre naselja, odnosno prema državnoj cesti. Ovaj spoj rješava se
izvedbom raskrižja s kružnim tokom prometa (tzv. rotor).".
Članak 7.

(1)

U prvom stavku točke "3.1.2. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)" podstavku oznake "6." tekst pete
alineje "- parkiralište s okomitim parkiranjem, broj PM 14 (7 x 2PM);" zamjenjuje se tekstom: "parkiralište s okomitim parkiranjem, broj PM 12 (6 x 2PM);".

(2)
(3)

U prvom stavku točke "3.1.2. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)" podstavak oznake "7." briše se.
U drugom stavku točke "3.1.2. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)" broj "127" zamjenjuje se brojem
"121".
Članak 8.

(1)

Na kraju odjeljka "Opskrba pitkom vodom" točke "3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja
komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom
vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)" dodaje se novi stavak
koji glasi:
"Prikazani infrastrukturni sustav vodoopskrbe obalnog pojasa mjesta Kali moguće je rekonstruirati i/ili
dograditi u skladu s razradom tehničkih rješenja vodoopskrbne mreže šireg područja naselja. Navedene
zahvate na vodovodnoj mreži unutar predmetnog obuhvata potrebno je izvoditi prema sljedećim uvjetima:
1. Nova vodovodna mreža mora se planirati od cijevi iz nodularnog lijeva (duktilnih) za profile
jednake ili veće od NO 80 mm, a za manje profile od pocinčanih čeličnih cijevi, uz napomenu da
vanjsku izolaciju i jednih i drugih treba odrediti prema stupnju agresivnosti okolnog tla i utjecaju
elektroenergetskih postrojenja (kako se planirani obuhvat nalazi u neposrednoj blizini mora, za
cijevi iz nodularnog lijeva (duktilne) mora se predvidjeti obavezna dodatna vanjska tvornička PE
obloga odnosno bitumenska zaštita za čelične pocinčane cijevi). Iznimno se, uz pisanu suglasnost
Vodovoda d.o.o. Zadar, može predvidjeti i ugradnju vodovodnih dvoslojnih PE cijevi s vanjskom
zaštitnom oblogom od polipropilena odnosno troslojnih PE cijevi s dvostrukim zaštitnim slojem.
2. Kod paralelnog vođenja, cjevovodi vodoopskrbe moraju biti udaljeni od visokonaponskog kabela
najmanje 1,5 m, od niskonaponskog kabela i telekomunikacijskog voda najmanje 1,0 m, a od
kanalizacijskih cjevovoda (u pravilu postavljenih ispod vodovoda) najmanje 2,0 m u horizontalnoj
projekciji između stijenki cijevi (ako zbog posebnih uvjeta to nije moguće postići potrebno je dati
posebna tehnička rješenja zaštite vodovoda od utjecaja kanalizacije). Navedeni se razmaci mogu
smanjiti u slučaju izuzetno malog raspoloživog prostora i teških uvjeta izvođenja vodovoda i/ili
drugih instalacija primjenom posebnih projektnih rješenja zaštite i uz suglasnost Vodovoda d.o.o.
Zadar i javnopravnih tijela koje upravljaju drugim instalacijama.
3. Vodovod se izvodi iznad kanalizacije, a samo iznimno i kad nije moguće drugačije, i to uz posebno
tehničko-projektna rješenje zaštite vodovoda, može se dopustiti odstupanje od tog pravila kao i
smanjenje razmaka u slučaju paralelnog vođenja. Cjevovode vodoopskrbe treba izvoditi u nogostupu
ili zelenom pojasu dalje od drveća i njihovog korijenja, a u kolniku samo kod prelaska s jedne na
drugu stranu prometnice. Iznimno, kad su uvjeti takvi da ne postoji raspoloživi prostor u nogostupu
ili zelenom pojasu, dozvoljava se polaganje cjevovoda u kolniku. Poklopci vodomjernih okana i
kape uličnih ventila na početku priključnih vodova izvode se na dostupnom mjestu (izvan kolnika i
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površina za parkiranje vozila).
Za svaki dio javne ulične vodovodne mreže koji bi se samostalno realizirao treba izraditi projekt
usklađen s posebnim propisima, a kojeg projektant (ili investitor), u vidu radne verzije ili gotovog
projekta, mora dostaviti Vodovodu d.o.o. Zadar na pregled kojim se dobiva potvrda projekta u
postupku ishođenja potrebnog akta za gradnju. Isto tako, projektant vodoopskrbnih građevina dužan
je od Vodovoda d.o.o. Zadar zatražiti početne podatke i prethodne osnovne tehničke uvjete za
projektiranje u fazi izrade idejnog projekta. U projektnoj dokumentaciji potrebno je provesti
hidraulički proračun i odrediti profile pojedinih cjevovoda osnovne ulične vodovodne mreže prema
utvrđenoj ukupnoj potrošnji i razdiobi potrošnje po pojedinim čvorovima.
Projektant vodovodnih instalacija pojedine građevine unutar obuhvata Plana, za potrebe glavnog
projekta, dužan je od Vodovoda d.o.o. Zadar zatražiti početne podatke i prethodne uvjete za
projektiranje i priključenje putem za to predviđenog obrasca dostupnog na internetskoj stranici
navedenog javnopravnog tijela (wwww.vodovod-zadar.hr > voda > vodovodni priključak >
obrasci).".
Članak 9.

(1)

Prvi stavak odjeljka "Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda" točke "3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i
opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba
pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)" mijenja se i
glasi:
"Planirani sustav odvodnje dio je kanalizacijskog podsustava naselja i općine Kali. Planirani sustav
odvodnje se sastoji od četiri dijela, koji su međusobno povezani (ovisni) unutar šireg sustava odvodnje:
a) Gravitacijski kolektor u profilu prometnice uz obalu, od SZ početka granice obuhvata do točke od
oko 110 m SZ od lučkog područja Luke Kali; u dužini od oko 830 m. Crpna stanica nalazi se u
uličnom profilu na središnjem dijelu poteza, a tlačni cjevovod vodi od crpne stanice do prepumpnog
okna koji se nalazi oko 200 m SZ od postojećeg manjeg lukobrana Luke Kali.
b) Gravitacijski kolektor u profilu prometnice uz obalu, od prepumpnog okna iz točke a) do
sjeveroistočnog ruba poluotoka (starog dijela Kali), u dužini od oko 950 m. Crpna stanica (CS Luka)
nalazi se oko 250 m istočno od Luke Kali, a tlačni cjevovod vodi od crpne stanice do prepumpnog
okna koji se nalazi na SI rubu poluotoka (starog dijela Kali).
c) Gravitacijski kolektor u profilu prometnice uz obalu, od prepumpnog okna iz točke b) do
prepumpnog okna koji se nalazi u uličnom profilu oko 180 m jugoistočno od postojećeg lukobrana
uvale Batalaža; u dužini od 820 m. Crpna stanica (CS Batalaža) nalazi se uz centralni dio obalnog
pojasa uvale Batalaža, a tlačni cjevovod vodi od crpne stanice u smjeru središnjeg uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda šireg sustava odvodnje.
d) Gravitacijski kolektor u profilu prometnice uz obalu, od JI prepumpnog okna iz točke c) prema
jugoistoku, u dužini od oko 950 m u području obuhvata Plana. Crpna stanica nalazi se u uličnom
profilu, oko 250 m JI od prepumpnog okna, a tlačni cjevovod vodi od crpne stanice do prepumpnog
okna.".

(2)

Četvrti stavak odjeljka "Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda" točke "3.3. Uvjeti gradnje,
rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih
površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna
rasvjeta)" mijenja se i glasi:
"Otpadne vode predmetnog područja u konačnosti se pročišćuju uređajem za pročišćavanje otpadnih voda
šireg sustava odvodnje koji se nalazi izvan granica obuhvata ovog Plana. Prema tome, moguća je
korekcija, rekonstrukcija i/ili dogradnja prikazanog infrastrukturnog sustava odvodnje obalnog pojasa
mjesta Kali, koja će biti u skladu s razradom tehničkih rješenja sustava odvodnje šireg područja naselja.".
Članak 10.

(1)

U prvom stavku točke "4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina" podstavku oznake "2." riječi:
"unutar okretišta za vozila" zamjenjuju se riječima: "drugih prometnih površina".
Članak 11.

(1)

Iza točke " 8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš " dodaje se točka 9. koja glasi:
"9.
Mjere posebne zaštite
9.1.
Zaštita od požara
U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih
građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja
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požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr.
da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim
zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne
odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili
završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji
mora biti od negorivog materijala na dužini konzole.
Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru,
građevina mora imati vatrogasni pristup određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili
rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti hidrantska mreža.
Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja zaštite od
požara utvrđene posebnim zakonima i na temelju njih donesenim propisima.
Ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim propisima i normama
koji reguliraju ovu problematiku.".
III.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.

(1)

Po jedan izvornik Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa mjesta Kali,
ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Kali i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali,
zajedno s ovom Odlukom dostavlja se nadležnim javnopravnim tijelima.

(2)

U dokumentaciju Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa mjesta Kali svatko
ima pravo uvida. Dostupnost Plana na uvid javnosti osigurava nositelj izrade prostornog plana.

(1)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Kali".

Članak 13.

OPĆINSKO VIJEĆE - OPĆINE KALI
KLASA: 021-05/19-01/14
URBROJ: 2198/14-01-19-2
Kali, 20.03. 2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Lovre Vidov
________________________________________________________________________________
Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar
CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući
troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni
razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
(»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18 i na temeljučlanka 32. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali
2/13, 6/14 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 14. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2019. godine
donosi:
ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja
„Uređenje parka branitelja domovine u Kalima“

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 MAGNOLIA d.o.o., Crno 34/D, Zadar,iz
veljače 2019. godine, kandidira na Natječaj Lokalne akcijske grupeMaretaza provedbu tipa operacije:
- Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete, TO 2.1.1,
te provede ulaganje iz projekta.
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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 jePrilog III. uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za
provedbu ulaganjaunutar 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.
OPĆINSKO VIJEĆE - OPĆINE KALI
KLASA: 021-05/19-01/14
URBROJ: 2198/14-01-19-3
Kali, dana 20.03. 2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Lovre Vidov
________________________________________________________________________________
Prilog III.

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA
PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 021-05/19-01/14; URBROJ: 2198/14-01-19-3)
UNUTAR TIPA OPERACIJE 2.1.1. RAZVOJ OPĆE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U SVRHU
PODIZANJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA LAG-ALRS LAG-a MARETA
OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)
UREĐENJE PARKA BRANITELJA DOMOVINE U KALIMA
2. NOSITELJ PROJEKTA
2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA
OPĆINA KALI
2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA
Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA
Trg Marnjiva 23, 23272 Kali
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Marko Kolega, Općinski načelnik
2.5. KONTAKT

www.opcina-kali.hr
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e-pošta: opcina.kali@zd.t-com.hr // mrežna stranica: www.opcina-kali.hr
telefon: 023/281 800, fax: 023/281 801, mob. 098 289 283
3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE
Tip operacije 2.1.1 Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a
3.1.1. PODMJERA
Podmjera 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«
3.1.2. TIP OPERACIJE
Tip operacije 2.1.1 Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a
3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
Zadarska županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Kali
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Kali
3.3. CILJEVI PROJEKTA
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
1. Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnoj sredini – Kalima, gradnjom dječjeg igrališta/javne zelene
površine
2. Doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu
3. Poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te
pripadajuću infrastrukturu.
3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatoreočekivanih rezultata za svaki od
postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
1. Završetkom projekta bit će uređena javna zelena površina – Park u naselju Kali na k.č. 5271, k.o. Kali
ukupne površine 662 m2, a koja će se sastojati od nekoliko odvojenih tematskih prostora za igru
namijenjenih različitim dobnim uzrastima (igralište za malu/veliku djecu), otoka zelenila/travnjaka, te
prostora sjedenja i druženja s četiri klupe.
2. Doprinos atraktivnosti sela nabavom i sadnjom 182 novih sadnica ukrasnog bilja (stabla, trajnjice i
manji grmovi), te sjetvom i uređenjem novog travnjaka površine 220 m2
3. Poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti:
A) opremanjem igrališta za malu djecu: kućica mala, njihalica, vrtuljak, klupa i gumena podloga 40m2
B) opremanjem igrališta za veliku djecu: kombinrana sprava tobogan i tuba, ljuljačka sa dva sjedišta,
penjalica, klupa i gumena podloga 100 m2.
3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

DA / NE
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Ako je odgovor ''DA'':
a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta
Završetkom projekta u komunalnom društvu Hripa d.o.o. Kali u 100%-tnom vlasništvu Općine Kali zaposlit će
se 1 (jedan) novi djelatnik na održavanju parkova i dječjih igrališta u Općini Kali.
b)

opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu
ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

R.br.

1.

-

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
Planirana godina ili
planirano razdoblje
Planirani broj
Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)
stvaranja novog radnog
radnih mjesta
mjesta nakon realizacije
projekta
Djelatnik na održavanju parkova i dječjih igrališta
(Održavanje Parka branitelja domovine u Kalima:
košnja trave, gnojidba, zalijevanje, obrezivanje grmlja i
1
2019./2020.
drveća, briga oko ispravnosti dječjih igračaka, metenje
metlom, pražnjenje koševa za otpad, održavanje
rasvjete parka, bojanje klupa).
-------------------------------------------------------

--

--------------

Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. i praćenje
indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere
Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave projektadokazuje
na temelju podataka iz ove tablice.
Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze
i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iztipa operacije 2.1.1
Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a)
Planirano trajanje provedbe ulaganja: 4 (četiri) mjeseca za pripremu i 8 (osam) mjeseci za provedbu
postupka jednostavne nabave, izvođenje radova i opremanje.
3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Planirane glavne aktivnosti u svrhu provedbe projekta:
 Provedba postupka nabave za izvođenje građevinskih radova, za uslugu stručnog nadzora radova, te za
opremu; izbor najpovoljnijih ponuditelja, potpisivanje Ugovora;
 Uređenje i opremanje Parka branitelja domovine u Kalima u skladu s idejnim projektom i pripadajućim
troškovnicima;
 Otklanjanje eventualnih nedostataka i nepravilnosti prije tehničkog pregleda objekta;

www.opcina-kali.hr
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Primopredaja uređenog Parka branitelja domovine između investitora i izvođača radova sa konačnim
obračunom gradnje; završno izvješće nadzornog inženjera;
Tehnički pregled/izdavanje uporabne dozvole nakon čega će se ulaganje u Park branitelja staviti u
funkciju i biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
Promidžba i vidljivost projekta: označavanje ulaganja sukladno Pravilniku.

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer:
riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je
lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde
i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje
spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su
idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su
sastavni dio glavnog projekta)
Riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt i pripadajući troškovnici.
3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući
prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova
i izračuna potpore''; ne smije biti veća od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)
3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti
građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta.Sukladno članku 5. stavak 1 točka d)
Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/18) aktivnosti vezane uz ulaganje, osim
pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti
građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv
trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan
nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''.U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja
prijave projekta navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele''.)
Aktivnosti građenja nisu započele.
4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta tepopuniti izjavu nositelja projekta o
dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)
Ciljana skupina:
Stanovnici naselja Kali, vrtićka djeca, školska djeca, obitelji s djecom, roditelji, studenti, umirovljenici, udruge s
područja Općine Kali, gosti i turisti koji posjećuju naselje Kali.
Krajnji korisnici:
Općina Kali, civilno društvo Općine Kali, svi stanovnici općine Kali i ostalih općina na otocima Ugljan i
Pašman, udruge s područja otoka Ugljana i Pašmana te turisti i posjetitelji otoka.
4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA
(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira
provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše
800 znakova)
Realizacijom ulaganja u Kalima će se poboljšati životni uvjeti u ruralnoj sredini gradnjom dječjeg igrališta i
javne zelene površine.
Potaknut će se rast i društveno - ekonomska održivost mjesta Kali jer će se omogućiti dostupnost novih
kvalitetnih sadržaja za igru djece na otvorenom i provođenje slobodnog vremena i aktivnosti mještana.
Stanovništvo će Park branitelja u Kalima moći koristiti za slobodno vrijeme, organiziranje raznih društvenih
događanja, okupljanja udruga civilnog društva, edukativnih aktivnosti, druženja djece, mladih i umirovljenika.
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Društvenu infrastrukturu Parka branitelja u Kalima će moći koristiti stalni stanovnici Kali, ali i ostalih naselja
otoka Ugljana, te u ljetnoj sezoni i turisti. Doprinijet će se atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu,
jer će uređenje i opremanje Parka branitelja popraviti sliku mjesta Kali kao atraktivne otočne sredine koja je
ugodna za življenje, što u konačnici dovodi do smanjenja trenda iseljavanja mladih ljudi.
5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA
JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD
POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM
(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske
zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i
aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga
ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)
N/P.
5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE
OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog
interesa za lokalno stanovništvo;navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili
vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)
N/P.
6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA
PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i
funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)
Dinamika financiranja projekta u 2019. godini
Pripremne
radnje

Proveda
nabave

Izvođenje
radova

Opremanje

Promidžba i
vidljivost

Izvor sredstava

Općina Kali
Općina Kali
Općina Kali
Općina Kali
Općina Kali
Općina
Kali/APPRRR
Općina
srpanj
Kali/APPRRR
Općina
kolovoz
Kali/APPRRR
Općina
rujan
Kali/APPRRR
Općina
listopad
Kali/APPRRR
Općina
studeni
Kali/APPRRR
Općina
prosinac
Kali/APPRRR
*Do 31.12.2019. planirana je potpuna realizacija i funkcionalnosti projekta Uređenja parka branitelja u Kalima.
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj

7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA
(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu
planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog
projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja
projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje
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realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz tipa operacije
2.1.1 Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a)
Općina Kali ima dugogodišnje iskustvo u provedbi kapitalnih projekata vrijednosti iznad 1 milijun kuna
sufinanciranih od strane Ministarstava RH, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i drugih
državnih subjekata. S obzirom na dobru gospodarsku podlogu Općine i visoku stopu zaposlenosti, Općina
je u stanju i iz vlastitog proračuna poticati, te velikim dijelom financirati kapitalne infrastrukturne
projekte.

PROJEKTI LOKALNOG ZNAČAJA KOJE JE KORISNIK PROVEO U ZADNJIH 5 GODINA
Naziv projekta

Godina realizacije

Uređenje obalne prometnice po Detaljnom planu
uređenja obalnog pojasa mjesta Kali

Vrijednost projekta

U tijeku

2.367.152,63

2018.

932.951,78 kn

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Općini Kali:
Otočka cesta – ogranak VII. i Put Male Luke – ogranak
VIII.

2016.-2017.

1.242.488,75kn

Uređenje javne plaže za obitelji s djecom – Tratica, faza
II.

2016.

621.430,00 kn

Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića "Srdelica"

2015.

1.350.000,00 kn

Rekonstrukcija javne rasvjete Općine Kali primjenom
mjera energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete

2015.

1.566.875,00 kn

Izgradnja mjesne vodovodne mreže u Općini Kali: Ulica
Miroslava Krleže i Put Galičara

2014.

256.404,00 kn

Uređenje i obnova javne plaže "Tratica", faza I.

2014.

360.869,00 kn

Rekonstrukcija dječjeg vrtića "Srdelica", Kali

Ukupno je 5 (pet) osoba, zaposlenika nositelja projekta Općine Kali uključeno u provedbu projekta, sljedećih
stručnih kvalifikacija:
1) Marko Kolega, doktor medicine /Općinski načelnik/
2) Petar Kolega, diplomirani novinar /viši stručni suradnik za EU fondove/
3) Nives Perin, diplomirana pravnica s certifikatom u području javne nabave /pročelnica JUO/
4) Ines Maštruko, ekonomistica srednje stručne spreme /referent za računovodstvo/
5) Zdravko Kraljević, srednja stručna sprema /komunalni referent/
Pravna osoba koja će održavati/upravljati realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana
konačne isplate sredstava:
 Hripa d.o.o. Kali, trgovačko društvo za komunalnu djelatnost, kojeg je osnovala Općina Kali.
Broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u
održavanje i upravljanje realiziranim projektom:
Ukupno je 3 (tri) osobe zaposlenika Hripa d.o.o. Kali uključeno u upravljanje i održavanje realiziranim
projektom, od toga: 1 VSS (tehničkog smjera) – direktor društva, 1 VŠS, 1 SSS (ekonomist) – računovodstvo
društva, + 1 novozaposleni KV radnik – zaposlenje po provedbi projekta (djelatnik na održavanju parkova i
dječjih igrališta).
8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim
projektom u predviđenoj funkciji projekta)
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Osobe uključene u održavanje i upravljanje realiziranim projektom, djelatnici OPĆINE KALI:
1) Marko Kolega, doktor medicine /Općinski načelnik/
2) Petar Kolega, diplomirani novinar /viši stručni suradnik za EU fondove/
3) Ines Maštruko, ekonomistica srednje stručne spreme /referent za računovodstvo/
4) Zdravko Kraljević, srednja stručna sprema /komunalni referent/
Osobe uključene u održavanje realiziranog projekta, djelatnici HRIPA d.o.o. Kali za komunalnu djelatnost, u
100%-tnom vlasništvu Općine Kali kojem će Općina Kali putem
Javne zelene površine i dječja igrališta održavaju se na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture što ga u prosincu uz proračun donosi Općinsko vijeće Općine Kali.
Poslove redovitog održavanja javnih zelenih površina i dječjih igrališta na području Općine Kali obavlja:
 Hripa d.o.o. Kali, trgovačko društvo za komunalnu djelatnost.
Prema „Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u Općini Kali za 2019. godinu“ kojeg je donijelo Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 25.
sjednici održanoj 13.12. 2018. godine („Službeni glasnik Općine Kali“ broj 10/2018), u Članku 3., točka II.
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA , planirani novčani iznosi za održavanje javnih zelenih
površina u 2019. godini su:
PARK BRANITELJA DOMOVINE ( č.z. 5271 k.o. Kali u površini 662,00 m2)
OPERACIJA

JED.MJERE

KOLIČINA

SATI

CIJENA/h

DANA

IZNOS S PVD-om
(kn)

rezanje živice

radnik

1

8,00

55,00

4

2.200,00

Košenje trave

radnik

2

8,00

55,00

6

6.600,00

Tamponiranje
UKUPNO

m3

2

0,00

350,00

1

875,00
9.675,00

Prema Članku 3. Programa održavanja komunalne infrastrukture - IZVORI FINANCIRANJA: za financiranje
sveukupne djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kali koja uključuje i održavanje održavanje
javnih zelenih površina koriste se sredstva komunalne naknade u iznosu od 1.250.000,00 kn iz proračuna Općine
Kali za 2019. godinu.
Dakle, kao i ranijih godina javne zelene površine, uključujući Park branitelja domovine, na k.č. 5271 k.o. Kali
održavat će se na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture što ga donosi Općinsko
vijeće Općine Kali.
Očekujemo da u narednih pet godina nećemo imati značajnije troškove održavanja, jer će se raditi o parku male
površine od 662 m2, koji će biti temeljito i kvalitetno uređen, te opremljen novom opremom s važećim
certifikatima kvalitete.
Naselje Kali i otok Ugljan pripadaju zoni umjerene, mediteranske klime, zato javne zelene površine na našem
području ne zahtijevaju značajnije redovno održavanje u smislu čišćenja od nanosa snijega i drugih atmosferskih
oborina.
8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE
ISPLATE SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta, a koji
su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana
konačne isplate sredstava iz tipa operacije 2.1.1 Potpora razvoju javne društvene infrastrukture; navesti način
upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj
pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)
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Osobe uključene u upravljanje realiziranim projektom u nositelju projekta OPĆINI KALI:
1) Marko Kolega, doktor medicine /Općinski načelnik/
2) Petar Kolega, diplomirani novinar /stručni suradnik za EU fondove/
3) Nives Perin, diplomirana pravnica /pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela/
4) Ines Maštruko, ekonomistica srednje stručne spreme /referent za računovodstvo/
5) Zdravko Kraljević, srednja stručna sprema /komunalni referent/
Osobe uključene u održavanje realiziranog projekta, Hripa d.o.o. Kali za komunalnu djelatnost:
1) Ivo Ricov, dipl. ing., Hripa d.o.o. Kali, direktor
2) Lidija Ratković, Hripa d.o.o. Kali, srednja stručna sprema /referent za računovodstvo/
3) „Novozaposleni“, Hripa d.o.o. Kali, Djelatnik na održavanju parkova i dječjih igrališta, KV
9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA
(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će
se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.
Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.
Predložak se preuzima sa mrežne stranice http://www.lagmareta.hr, natječajna dokumentacija, dokument
„Radni list uz Prilog III – Opis projekta“

Predložak za
izračun neto prihoda.xlsx
Ostvaruje li projekt neto prihod?
DA / NE
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Tablica izračuna neto prihoda
(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda )
N/P.
10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG
LAG-a
(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da je projekt u
skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi
spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost projekta s LRS)
Lokalna razvojna strategija lokalne akcijske grupe Mareta 2014-2020.







Strateški cilj 2 Razvoj kvalitete života revitalizacijom opće društvene potporne infrastrukture te
suradnje i umrežavanja u svrhu sinergijskog djelovanja razvojnih dionika ruralnog područja LAG-a, str.
37:
Broj i naziv prioritetne Mjere (aktivnosti): M2.1 Potpora razvoju javne društvene infrastrukture, str.
38
Broj i naziv tipa operacije za provedbu Mjere:TO2.1.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu, str. 38
Sukladnost s tipom operacije iz PRR: 7.4.1, str. 38

Projekt UREĐENJE PARKA BRANITELJA DOMOVINE U KALIMA usklađen je s LRS i to naročito sa
Strateškim ciljem 2 jer se izgradnjom male infrastrukture – (u ovom slučaju građenja parka: javne zelene
površine i dječjeg igrališta) u ruralnim područjima stvaraju preduvjeti za poticanje društveno-gospodarskog rasta
i zaustavljanje negativnog depopulacijskog trenda u ruralnim područjima.
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11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI
STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

godina: XXVI broj: 2

ULAGANJA

LOKALNOM

Pojašnjenje:
- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za tip operacije 2.1.1 Razvoj opće društvene
infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a
- nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom
stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta.
Ovom izjavom, ja Marko Kolega, dr. med., osobni identifikacijski broj (OIB) 10137852607, Općinski
načelnik Općine Kali u svojstvu odgovorne osobe korisnika Općine Kali, osobni identifikacijski broj (OIB)
33591752539 izjavljujem da će planirano ulaganje -UREĐENJE PARKA BRANITELJA DOMOVINE U
KALIMA za koje se putem Zahtjeva za potporu traže sredstva potpore za tip operacije 2.1.1 Razvoj opće
društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a, biti dostupno lokalnom
stanovništvu i različitim interesnim skupinama:
- stanovnicima Općine Kali i naselja Kali, vrtićkoj djeci, školskoj djeci, obiteljima s djecom,
roditeljima, studentima, umirovljenicima, udrugama s područja Općine Kali, gosti i turisti koji posjećuju naselje
Kali, udrugama s područja Općine Kali („Kualjske posestrine i pobratimi“, „Kančuolica“ - Udruga za
promicanje kreativnih aktivnosti djece i mladih, Udruga Kualjska mladost, Dobrotvorna udruga Sv. Pelegrin –
Kali, Udruga „Kualjske ribarske noći“, Udruga umirovljenika – Kali, Dobrovoljno vatrogasno društvo – Kali),
školskoj djeci, studentima, umirovljenicima, gostima i turistima koji posjećuju naselje Kali, stanovnicima ostalih
općina na otocima Ugljan i Pašman, udrugama s područja otoka Ugljana i Pašmana te turistima i posjetiteljima
otoka.
Potpisom ove Izjave jamčim pod materijalnom i kaznenom odgovornošću za istinitost i točnost navoda
u Izjavi.

Datum:

Potpis i pečat:

Kali, dana 20. ožujka 2019.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Kolega, dr. med.

________________________________________________________________________________
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Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 62. stavka
1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i članka 32. Statuta Općine Kali
(„Službeni glasnik Općine Kali“ broj 2/13 , 6/14 i 1/18), na 14. sjednici održanoj dana 20. 03. 2019. godine,
donijelo je :
ODLUKU
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.:
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 operatukao 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“.
OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI
KLASA: 021-05/19-01/14
URBROJ: 2198/14-01-19-4
Kali, dana 20. 03. 2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Lovre Vidov
________________________________________________________________________________
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Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 62. stavka
1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i članka 32. Statuta Općine Kali
(„Službeni glasnik Općine Kali“ broj 2/13 , 6/14 i 1/18), na 14. sjednici održanoj dana 20. 03. 2019 godine,
donijelo je
ODLUKU
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.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke na nekretninama iz članka 1. ove Odluke provest će se upis u katastarskom operatukao 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 vozilimasvrstane 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“.
OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI
KLASA: 021-05/19-01/14
URBROJ: 2198/14-01-19-05
Kali, dana 20.03. 2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Lovre Vidov
________________________________________________________________________________
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Temeljem članka 47. stavak 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne Novine br.: 41/18) i članka
46. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br: 2/13, 6/14 i 1/18), Općinski načelnik Općine Kali,
donosi:

ODLUKU
O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE DOZVOLE
ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA PUTNIKA

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak izdavanja i visina naknade za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi
prijevoza putnika na području Općine Kali.
Članak 2.
Općina Kali preko svojeg Jedinstvenog upravnog odjela rješenjem izdaje dozvolu za obavljanje autotaksi
prijevoza.

O zahtjevu za izdavanje dozvole od strane zainteresiranog prijevoznika odlučuje u upravnom postupku, sukladno
Zakonu o općem upravnom postupku (NN br.: 47/09) te Jedinstveni upravni odjel donosi Rješenje o izdavanju
dozvole ili rješenje o odbijanju zahtijeva za izdavanje dozvole.
Utvrđeni iznos naknade iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtijeva za izdavanje dozvole mora uplatiti prije
izdavanja dozvole, u korist proračuna Općine Kali.
Članak 3.
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza izdati će se pravnoj ili fizičkoj osobi-obrtniku koja ima važeću
licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu u trenutku predaje zahtijeva za
izdavanje dozvole.
Članak 4.
Naknada za izdavanje dozvole iznosi jednu desetinu prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim
osobama u Općini Kali za posljednji mjesec za koji su obavljeni podatci, a koji prethodi podnošenju zahtijeva za
izdavanje dozvole.
Članak 5.
Pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik podnosi Općini Kali zahtjev za izdavanje dozvole u pisanom ili
elektroničkom obliku.
Uz zahtjev treba priložiti presliku važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika.
Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel Općine Kali dužno je odlučiti o zahtjevu za izdavanje dozvole i donijeti odgovarajuće
rješenje u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtijeva.
Članak 7.
Dozvola se izdaje na razdoblje od pet (5) godina, a najdulje do dana isteka licencije, uz jednokratno plaćanje
naknade.
Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo prijevoznik kojem je izdana.
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Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel vodi Upisnik izdanih dozvola za autotaksi prijevoz i objavljuje popis izdanih dozvola
za autotaksi prijevoz na web stranici Općine Kali.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Kali.
OPĆINSKI NAČELNIK – OPĆINE KALI
KLASA: 340-01/19-01/01
URBROJ: 2198/14-02-19-1
Kali, dana 25. veljače 2019.
NAČELNIK:
Marko Kolega, dr. med.
________________________________________________________________________________

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18) i na temelju članka 46.
Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali 2/13, 6/14 i 1/18) Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med.
dana 20. ožujka 2019. godine donosi:

ODLUKU
o usvajanju Plana djelovanja civilne zaštite
Općine Kali

Članak 1.
Općinski načelnik Općine Kali temeljem usvojene Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kali
(Službeni Glasnik Općine Kali br.: 1/19) donosi odluku o usvajanju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kali,
koju je izradila tvrtka DLS d.o.o. Rijeka , iz ožujka 2019. godine.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke jePlan djelovanja civilne zaštite Općine Kali iz ožujka 2019. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom Glasniku Općine Kali.
OPĆINSKI NAČELNIK - OPĆINE KALI
KLASA: 810-01/19-01/01
URBROJ: 2198/14-01-19-1
Kali, dana 20. ožujka 2019. godine
NAČELNIK:
Marko Kolega, dr. med.
________________________________________________________________________________
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IZDAVAČ: OPĆINA KALI –
Odgovorna: Nives Perin, dipl. iur.
Telefon: (023) 281-802
Kali, 2019. godine
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