
REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Predsjednik Općinskog vijeća 
 
KLASA: 021-05/20-01/26 
URBROJ: 2198/14-01/01-20-01 
Kali, dana 25.11. 2020. godine  
 

POZIV 
    

Na osnovi članka  34. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13,6/14, 
1/18) sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kali, koja će se održati dana  
 
 
                              14. prosinca 2020. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17:00 sati, 
                              u Općinskom domu, Trg Marnjive 23, Kali (vijećnica II. KAT), sa   
                              slijedećim prijedlogom 
 

DNEVNOG REDA: 
 

1.  Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane dana 
22.09.2020.godine,  

2. Verifikacija  zapisnika sa 25. sjednice  Općinskog vijeća održane dana 16.10.2020.g.  
3. Prijedlog Proračuna za 2021. godinu sa projekcijama za 2022– 2023. i Plan razvojnih     
      programa  za 2021 i projekcijama za 2022 i 2023 godinu  
3.1. Prijedlog  Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2021. godinu  
3.2. Prijedlog  Programa  održavanja  komunalne infrastrukture  u Općini Kali za 2021.     

             godinu, 
3.3. Prijedlog  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.  
3.4. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade  za zadržavanje nezakonito    
        izgrađenih  zgrada u prostoru na području Općine Kali  za 2021-. godinu 
3.5. Prijedlog  Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 
3.6. Prijedlog Programa  javnih potreba u športu za 2021. godinu, 
3.7. Prijedlog  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2021.     
        godinu, 
3.8. Prijedlog  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2021. godini, 
3.9. Prijedlog  Odluke o  raspoređivanju sredstava za  redovito financiranje  političkih      

             stranaka i članova  općinskog vijeća  općine Kali s liste grupe birača za 2021.g   
3.10. Prijedlog Odluke o utrošku boravišne pristojbe za 2021. 
4. Analiza  stanja sustava civilne zaštite te prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj  

      sustava civilne zaštite  od 2021 do  2024 godine s financijskim planom za 2021. godine. 
5. Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju koeficijenta za       

          radno mjesto Viši referent za evidenciju, razrez i naplatu općinskih  poreza i provedbu       
          javne nabave; 

6. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom     
          turističke sezone u 2021. godini; 

7. Zamolba Kali tune d.d. o korištenju grba Općine Kali  
8. VIJEĆNIČKA PITANJA 

 



 Poštovani vijećnici! 
 
 Sukladno  Poslovniku  općinskog vijeća Općine Kali, molim da eventualne prijedloge za 
izmjenu i dopunu  prijedloga akta (na prijedlog proračuna, Programa i drugih akata),  
podnesete  u pisanom obliku – u obliku  amandmana s obrazloženjem.  
 
Preporučam da amandmane dostavite najkasnije do 7.12.2020. godine putem  e-maila, na 
adresu: opcina.kali@zd.t.-com.hr 

 
 
 
 

Predsjednik općinskog vijeća:  
LOVRE VIDOV 
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