
SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali, 
Trg Marnjive 23, dana  4. veljače 2020. 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. Đenko Perin,
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. Izvješće Mandatnog  povjerenstva i prisega zamjenika vijećnika Đenka Perin
2 Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća održane dana 10.12.2019.g.
3.  Verifikacija Odluke o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta-javnog dobra u općoj    
     uporabi   naziva Dužmorje Zaglavić-odvojak .
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana  
    Općine Kali  (Službeni Glasnik Općine Kali br.5/16) 
5. Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kali ,
6.  Donošenje  odluke   o   uvjetima  i  načinu  držanju  kučnih  ljubimaca,  kontroli  njihovog

razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama izvan njihovog pr. St.
7.   NADOPUNA DNEVNOG REDA:
-  pod točkom 7.  Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali
   br.2/13,6/14,1/18) sukladno Zakonu o Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj  
   (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br.. 98/19).
 
8.   VIJEČNIČKA PITANJA  

Predsjednik vijeća predlaže da  da se vijeće glasa najprije o predloženom Nadopuni dnevnog redaza
današnju sjednicu . 
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Načelnik  ko predlagatelj nadopune dnevnog reda obrazlaže  da se Izmjene i dopune Statuta  
odnose na postupak nadzora zakonitosti općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu donoše
predstavnička tijela općina , gradova i županija  te smo prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine 
Kali u pisanom obliku dostavili prije sjednice  vijećnicima. 
 Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za  predloženu dopunu  pod točkom 7. 
Dnevnog reda : Izmjena i dopuna Statuta Općine Kali ?  
„ZA“- 10 vijećnika
„PROTIV“- 0 vijećnika

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da  se usvojena DOPUNA Dnevnog reda za današnju
sjednicu i to Izmjena i dopuna  Statuta Općine Kali  sukladno Zakonu o Izmjenama i dopunama
Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br.. 98/19).

 Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko u cijelosti za   predloženi Dnevni red ? 
„ZA“- 10 vijećnika
„PROTIV“- 0 vijećnika
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da  je Dnevni red usvojen za današnju sjednicu općinskog 
vijeća te glasi:

      1. Izvješće Mandatnog  povjerenstva i prisega zamjenika vijećnika Đenka Perin
2 Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća održane dana 10.12.2019.g.
3.  Verifikacija Odluke o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta-javnog dobra u općoj    
     uporabi   naziva Dužmorje Zaglavić-odvojak .
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana 
Općine Kali  (Službeni Glasnik Općine Kali br.5/16) 
5. Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kali ,
6. Donošenje odluke  o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima,      
    napuštenim i izgubljenim životinja u skladu s  Zakonom o zaštiti životinja (Narodne     
    Novine br. 102/17, 39/19),
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali    
   br.2/13,6/14,1/18) sukladno Zakonu o Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj  
   (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br.. 98/19). 
8.   VIJEČNIČKA PITANJA  

TOČKA 1.: Izvješće Mandatnog povjerenstva Općine Kali .

 Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ predsjednici Mandatnog povjerenstva Mateji Perin da 
podnese  Izvješće obavijesti o podnesenoj ostavci na dužnost vijećnika te o zamjeniku vijećnika koji
umjesto njega počimlje obavljati dužnost vijećnika.
Predsjednica Mandatnog povjerenstva podnosi  slijeće

Mandatno povjerenstvo , temeljem članka 44. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali 
br. 2/13, 6/14), na  20. sjednici Općinskog vijeća Općine Kali održane dana   4. Veljače 2020 
godine,  podnosi:

I Z V J E Š Ć E

1.  PERO KOLEGA,  koji je počeo  obnašati dužnost općinskog vijećnika  Općine Kali  danom
29.1. 2019. godine  s Nezavisne liste  grupe birača (nositelja liste: Zdenka Vidov) , podnio  
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je dana 23.. 01. 2020. godine ovjerenu ostavku  predsjedniku općinskog vijeća , ostavku  
temeljem članka 80. Zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine  144/ 12, 121/16).

2. Temeljem  stavka 2.članka 81. Zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine  144/ 12,    
121/16)  utvrđuje se da je   zamjenik  ĐENKO PERIN , prvi slijedeći   neizabrani     kanditat
sa   Nezavisne liste grupe birača    ( nositelja liste: Zdenka   Vidov.)

3.  Polazeći od navedenog , Mandatno povjerenstvo  izvješćuje  da su se stekli  svi zakonom  
predviđeni uvjeti  za prestanak mandata  PERU KOLEGA  i početak mandata , ĐENKU 
PERIN.

Predsjednik općinskog vijeća zahvaljuje predsjednici Mandatnog povjerenstva, te  dodaje  da se 
o ovom izvješću ne glasuje  već   se prema Zakonu  donosi slijedeće:

Na temelju članka 80. Zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine br.: 144/12, 121/16) i 
članka 32. Statuta Općine Kali  (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13, 6/14), Općinsko vijeće 
Općine Kali je na svojoj 20. sjednici održane dana  4. 02.2020. godine, donio slijedeći 

ZAKLJUČAK
prima  se k znanju Izvješće Mandatnog  povjerenstva

Općinskog vijeća Općine Kali

I. Prima  se k znanju Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Kali.

II. Na temelju izvješća iz točke I. ovog Zaključka utvrđuje se:

1. Da  su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti za prestanak mandata  vijećnika PERU 
KOLEGA

2. Da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika   
ĐENKU PERIN .

Predsjednik Općinskog vijeća poziva  vijećnika Đenka Perin da da prisegu.
Predsjednik općinskog vijeća čita  tekst prisege sukladno članku 3. stavku 2. Poslovnika Općine 
Kali .
Viječnik Đenko Perin  ustaje i izgovara „Prisežem“, te nakon toga i potpisuje tekst prisege.

TOČKA 2:  Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice općinskog vijeća održane dana 10.12. 2019. 
godine.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na 
glasovanje: Tko je za to da se verificira Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća održane dana 10. 
12. 2019. godine?
„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 19. sjednice Općinskog vijeća općine Kali. od  10. 12. 
2019.godine.
TOČKA 3: Verifikacija- donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog 
dobra u općoj uporabi naziva Dužmorje zaglavić-odvojak.

3



Načelnik :  Na 18. sjednici općinskog vijeća  obrazložio  sam vijećnicima  da se. između čest. zem. 
12059 i  č.z.12095  k.o Kali  u M. Lamnjani (   iznad kuće  pok., Mate Lukina ) postoji u naravi 
put ,   da se isti  treba   uknjižiti u katastar i zemljišne knjige kao nerazvrstanu cestu u neotuđivom 
vlasništvu općine Kali, a za to  sam predložio  donošenje  Odluke od Općinskog vijeća.  Nakon 18. 
sjednice vijeća od geometra smo dobili točne  brojeve čest. zemlje koje  obuhvaća taj put, te ste 
prijedlog odluke dobili u svojim materjalima.

Predsjednik općinskog vijeća otvara  raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem ponovno na glasovanje  Odluku  o proglašenju statusa
nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi  naziva Dužmorje Zaglavić-odvojak
„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  / verificira  se   Odluka  koja  je donjeta na 18. sjednici Općinskog vijeća 
Općine Kali dana 5. 11.2019. godine   i  glasi:

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  20.
sjednici održanoj dana 4.02.2020.. godine, donijelo je :

O D L U K U 
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. 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Kali“. 

TOČKA 4:  Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi izmjena i dopuna 
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Prostornog plana Općine Kali  donijete na 30. sjednici Općinskog vijeća Općine Kali dana 
15. 06. 2016.godine (Službeni Glasnik Općine Kali br.5/16).

Načelnik:  Ova točka i slijedeća točka dnevnog reda su povezane.  Prostorni plan Općine 
Kali  je absolutno zastario. Imamo razne   zahtjeve i inicijative  fizičkih osoba i pravnih 
osoba za izmjenama Prostornog plana.  Na prošloj sjednici sam vas izvijestio o zahtjevu 
trgovačkog društva o namjeri izgradnje trgovačkog centra u Kalima, zato moramo pristupiti
izradi Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Kali. U 2016. godini Općinsko 
vijeće donijelo je odluku o pristupanju Izmjena i dopuna PPOK  ali se je danas pojavila 
potreba  u puno višem obimu izmjena nego što  se je  predvidjelo u  toj Odluci.     

Otvara se rasprava.
Nitko se ne javlja za riječ.

Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Odluka
o stavljanju van snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali  donijete 
na 30. sjednici Općinskog vijeća Općine Kali dana 15. 06. 2016.godine (Službeni Glasnik 
Općine Kali br.5/16).

 „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“   donijeto slijedeće: 

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br.153/13, 65/17) te članka 
32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kalibr.2/13,6/14,1/18) Općinsko vijeće Općine 
Kali je na svojoj 20. sjednici održane dana 04. Veljaće 2020. godine , donio slijedeću :

ODLUKU
O STAVLJANJU VAN SNAGE

ODLUKE  O IZRADI  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE KALI
(Službeni glasnik Općine Kali br. 5/16)

Članak 1. 

Donosi se Odluka o stavljanju van snage Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine
Kali   donijete na 30. sjednici  Općinskog vijeća Općine Kali održane 15.06.2016. godine objavljene
u Službenom  Glasniku Općine Kali br.: 5/16.

Članak 2.

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

TOČKA 5:  Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja     
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                       Općine Kali 

Načelnik:  Kao što sam isto rekao u prošloj točki,  pokazala se ja potreba za izradu Izmjena i
dopuna Prostornog plana Općine Kali   i  radi usklađenja  s Županijskim prostornim planom ,  s
novim Zakonom o prostornom   uređenju .

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Duško Vidov, Pažek Milan,  Neven Vitlov, Ante Gobin,
Nakon Rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je za to da se donesu
Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja   Općine 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 izradi

izmjene i dopune

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KALI

Članak 1

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna PPUO Kali

(1) Donosi se Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kali (“Službeni
glasnik Općine Kali" br. 01/03, 04/06, 04/10, i 11/14 – pročišćeni tekst) - u daljnjem tekstu: Odluka.

(2) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kali izrađuju se i donose u skladu s ovom
Odlukom i odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) –
u daljnjem tekstu: Zakon.

Članak 2

Razlozi za izradu izmjena i dopuna PPUO Kali

Pristupit će se izradi i donošenju izmjena i dopuna PPUO Kali (u daljnjem tekstu: PPUO ili Plan) a
koje se odnose na:

(a) dopunu uvjeta za građenje u građevinskom području naselja  i  u izdvojenim građevinskim
područjima izvan naselja radi jasnije i kvalitetnije provedbe Plana i uklanjanja nelogičnosti i
grešaka koje utječu na provedbu Plana. Potrebno je ažurirati i nazive te navode koji su se
promijenili od donošenja zadnjih izmjena i dopuna Plana,

(b) dopunu uvjeta za građenje građevina gospodarske namjene u građevinskom području naselja, 

mogućnost građenja i uređenje zemljišta izvan građevinskih područja (prijavljena obiteljska 
gospodarstva, građevine za koje se ne formira građevinsko područje, za

(c) mogućnost građenja i uređenje zemljišta izvan građevinskih područja (prijavljena obiteljska
gospodarstva,  građevine za koje se  ne formira građevinsko područje,  zahvati  u prostoru i
slično), 
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(d) provjeru granica lučkih područja,

(e) dopunu uvjeta za građenje infrastrukturne mreže (promet, vodoopskrba, odvodnja, energetika,
gospodarenje otpadom i drugo),

(f) usklađenje s izmjenama i dopunama prostornog plana Zadarske županije ("Službeni glasnik
Zadarske županije" br 15/14 ),

(g) usklađenje Plana sa  Zakonom o prostornom uređenju, a posebno u odnosu na članak 201.
istog.  Članak  201  obvezuje  jedinice  lokalne  samouprave  da  dopune  prostorne  planove
uređenja  općina  na način  da u njima odrede  neuređene dijelove građevinskih  područja  i
izgrađene dijelove  tih  područja  planirana  za  urbanu preobrazbu (što  uključuje  revidiranje
obveze izrade urbanističkih planova uređenja),

(h) usklađenje Plana s posebnim propisima a koji se odnose na zaštitu prirode, zaštitu kulturne
baštine, zaštitu i spašavanje i drugo. 

Članak 3

Obuhvat izrade izmjena i dopuna PPUO-a

(1) Ove izmjene i dopune obuhvaćaju kopnene i morske površine Općine Kali.

(2) Izmjena i dopuna Plana obuhvaća tekstualni i kartografski dio Plana.

Članak 4

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu izmjene i dopune Plana

(1) Provedbom važećeg Plana ukazala  se potreba detaljnije  razrade dijela Odredbi  za provedbu
Plana i revidiranje kartografskih prikaza Plana. Naime, određene Odredbe za provedbu Plana nisu
dovoljno detaljno razrađene što u nekim slučajevima uzrokuje nejasnoće u provedbi Plana,  a u
drugim slučajevima nepotrebno ograničava građenje i uređenje površina. 

(2) Plansko rješenje infrastrukturne mreže temelji se na stručne podloge koje su bilo dostupne za
vrijeme  izrade  zadnje  izmjene  i  dopune  plana.  Ovim  izmjenama  planska  rješenja  planirane
infrastrukturne mreže potrebno je uskladit s novim rješenjima ako takva postoje. 

(3) Od donošenja zadnje izmjene i dopune Plana donesena je izmjena i dopuna PP Zadarske županije pa
je potrebno uskladiti Plan s navedenim izmjenama. 

(4) Važeći Plan utvrđuje izgrađene i neizgrađene dijelove građevinskih područja naselja i izdvojena
građevinska  područja  van  naselja.  Stupanjem  na  snagu  Zakona,  Planom utvrđena  neizgrađena
građevinska područja postaju negradiva, bez obzira jesu li određena područja u naravi opremljena
komunalnom infrastrukturom. Kako bi bilo  moguće graditi  u uređenim dijelovima građevinskih
područja  naselja,  neovisno  je  li  građevinsko  područje  Planom utvrđeno  kao  izgrađeno  ili
neizgrađeno, potrebno je dopuniti Plan u skladu s člankom 2. alineja (g) iz ove Odluke.

Članak 5

Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna Plana

Ciljevi izrade izmjene i dopune Plana su:

(a) u području obuhvata izmjene i dopune iz članka 3. ove Odluke treba omogućiti realizaciju
planiranih sadržaja i osigurati kvalitetnije i sigurnije funkcioniranje istih, 

(b) u građevinskim područjima naselja ukloniti zapreke ka realizaciji planiranih sadržaja te izvrši
zakonsku obvezu prema članku 201. Zakona.
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Članak 6

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjena i dopuna

Plana

(1) Osobe iz članka 8. ove Odluke obvezne su dostaviti sektorske strategije, planove, studije i druge
dokumente propisane posebnim propisima kojima, odnosno u skladu s kojima utvrđuju zahtjeve za
izradu izmjene i dopune Plana. 

(2) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama iz prethodnog stavka. Uz
dostavu  Odluke  upućuje  i  poziv  za  dostavu  zahtjeva  (podaci,  planske  smjernice  i  propisani
dokumenti) za izradu izmjena i dopuna Plana. 

(3) Tijela i osobe određene posebnim propisima iz ovog članka moraju u dostavljenim zahtjevima
sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na
kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu izmjena i dopuna Plana.

(4) Rok za dostavu zahtjeva određen je u trajanju od 15 dana od datuma primitka obavijesti o izradi
izmjena  i  dopuna Plana  i  ove Odluke.  Ukoliko  tijela  i  osobe određeni  posebnim propisima ne
dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i
donošenju Plana poštivati  uvjeti  koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći
propisi i dokumenti.

Članak 7

Način pribavljanja stručnih rješenja izmjena i dopuna Plana

(1) Za potrebe izrade izmjena i dopuna Plana, Općina će pribaviti osvježenu inačicu katastarskog
plana u digitalnom obliku. 

(2)  U  izradi  će  se  koristiti  sva  raspoloživa  prostorna  dokumentacija  koju  iz  područja  svog
djelokruga osigurava Općina Kali  (inačica sadašnjeg  Plana u  digitalnom obliku,  idejni  projekti
infrastrukturne mreže, koncesijska rješenja na moru i na pomorskom dobru, izvadak iz plana zaštite
i spašavanja, plan gospodarenja otpadom i sl.). i koja se nalazi na web stranicama javnopravnih
tijela (BIOPORTAL i dr.). 

(3) Druga stručna rješenja će se pribaviti ukoliko se pokaže potreba. 

Članak 8

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu
izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u

izradi izmjena i dopuna Plana 

(1) Za potrebe izmjena i dopuna Plana utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima od
kojih će se zatražiti podatci, planske smjernice i dokumenti koja daju tijela i osobe određene posebnim
propisima u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju: 

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Zagreb
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije
- Ministarstvo državne imovine, Zagreb
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- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i
civilne zaštite, Zadar

- Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije,
Zadar 

- DUZS, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar
- Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u Zadru
- Javno poduzeće za upravljanje odvodnjom 
- Hrvatske vode, VGO Split 
- Vodovod d.o.o., Zadar ili javno poduzeće koje je uspostavila Općina
- HAKOM, Zagreb
- Zadarska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet
- Županijska lučka uprava, Zadar
- Hrvatske ceste d.o.o., Zadar
- Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zadar
- HEP d.d., Elektra Zadar
- mjesni odbori općine Kali
- susjedne jedinice lokalne samouprave
- i drugi ako se za to ukaže potreba u tijeku izrade Plana

(2) Tijela i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade
raspoložive  podatke  i  drugu  dokumentaciju  iz  njihovih  djelokruga  koji  su  potrebni  za  izradu
Izmjena i dopuna Plana.

Članak 9

Planirani rok za izradu izmjena i dopuna Plana, odnosno njegovih pojedinih faza

Za izradu izmjene i dopune PPUO Kali planiraju se slijedeći rokovi:

(a) dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu izmjena i dopuna Plana sukladno članku 90.
Zakona o prostornom uređenju

(b) osobe i tijela iz članka 8. ove Odluke dužna su dostaviti zahtjeve na Plan u roku od 15 dana od
dana dostave zahtjeva iz članka 6. ove Odluke

(c) izrada  nacrta  prijedloga  izmjena  i  dopuna  Plana  u  roku  od  90  dana  od  isteka  roka  iz
prethodne alineje 

(d) javna rasprava će se objaviti najmanje 8 dana prije početka javne rasprave
(e) javni uvid - u trajanju 30 dana u skladu s objavom iz prethodne alineje
(f) mjesto i vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u Plan te rok u kojem se nositelju

izrade dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana biti će
definirani u Objavi javne rasprave

(g) javnopravno  tijelo  koje  je  dalo,  odnosno  trebalo  dati  zahtjeve  za  izradu  Plana  u  javnoj
raspravi  sudjeluje  davanjem  mišljenja  o  prihvaćanju  tih  zahtjeva,  odnosno  mišljenja  o
primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan, a prema članku 101.
Zakona

(h) izrada Izvješća o javnoj raspravi  - u roku od 15. dana od proteka roka za davanje pisanih
prijedloga i primjedbi na Plan

(i) izrada nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana u roku od 30 dana od prihvaćanja
izvješća o javnoj raspravi
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(j) općinski  načelnik  utvrđuje  konačni  prijedlog  Plana  najviše  15  dana  od  primitka  nacrta
konačnog  prijedloga  Plana  od  izrađivača  Plana  i  upućuje  isti  Županijskom  Zavodu  za
prostorno  uređenje  Zadarske  županije  radi  pribavljanja  mišljenja  Zavoda  o  usklađenosti
konačnog prijedloga izmjene i dopune PPUO Kali s Prostornim planom Zadarske županije - u
roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva 

(k) nakon  pribavljanja  pozitivnog  mišljenja  Županijskog  Zavoda,  nositelj  izrade  dostavlja
Ministarstvu zahtjev za suglasnost na plan.

nositelj izrade izmjena i dopuna Plana dužan je uputiti obavijest sudionicima

(l) izrada Izvješća o javnoj raspravi  - u roku od 15. dana od proteka roka za davanje pisanih
prijedloga i primjedbi na Plan

(m) izrada nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana u roku od 30 dana od prihvaćanja
izvješća o javnoj raspravi

(n) općinski  načelnik  utvrđuje  konačni  prijedlog  Plana  najviše  15  dana  od  primitka  nacrta
konačnog  prijedloga  Plana  od  izrađivača  Plana  i  upućuje  isti  Županijskom  Zavodu  za
prostorno  uređenje  Zadarske  županije  radi  pribavljanja  mišljenja  Zavoda  o  usklađenosti
konačnog prijedloga izmjene i dopune PPUO Kali s Prostornim planom Zadarske županije - u
roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva 

(o) nakon  pribavljanja  pozitivnog  mišljenja  Županijskog  Zavoda,  nositelj  izrade  dostavlja
Ministarstvu zahtjev za suglasnost na plan.

(p) nositelj izrade izmjena i dopuna Plana dužan je uputiti obavijest sudionicima javne rasprave
prije  upućivanja  konačnog  prijedloga  izmjene  i  dopune  Plana  predstavničkom  tijelu  na
donošenje, a prema članku 106. Zakona

(q) objava Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana u roku od 15 dana od dana izglasavanja
Odluke objavljuje se u "Službenom glasilu Općine Kali ".

Članak 10

 Izvori financiranja izrade izmjena i dopuna Plana

Sukladno čl. 63 Zakona o prostornom uređenju sredstva za izradu izmjene i dopune Plana osigurat
će Općina Kali.

Članak 11

Druga pitanja značajna za izradu nacrta izmjene i dopune Plana

(1)  Tijekom izrade i  donošenja izmjene i  dopune Plana nema posebne zabrane izdavanja akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru i građenje.

(2)  Jedan primjerak  ove  Odluke dostavlja  se  Zavodu za  prostorni  razvoj  Republike Hrvatske i
objavljuje  se na internet  stranicama Ministarstva.  Odluka se objavljuje  i  na internet  stranicama
Općine.

(3) Obavijest o javnoj raspravi dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koje
objavljuje istu na internet stranicama Ministarstva. Obavijest se objavljuje i na internet stranicama
Općine.  
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(4) Izvješće o javnoj  raspravi  dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i  prostornog uređenja koje
objavljuje istu na internet stranicama Ministarstva. Izvješće se objavljuje i na internet stranicama
Općine. 

(5) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Kali

TOČKA 6:  Donošenje odluke  o  uvjetima i načinu držanju kučnih ljubimaca, kontroli njihovog
razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
izvan njihovog prirodnog staništa.

Nives Perin : obrazlaže razloge donošenja nove Odluke .
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Đenko Perin Duško Vidov, Milan Pažek, Vitlov Neven.

Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese 
odluke  o  uvjetima i načinu držanju kučnih ljubimaca, kontroli njihovog razmnožavanja i načinu

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama  izvan njihovog prirodnog
staništa. u skladu s  Zakonom o zaštiti  životinja (Narodne Novine br. 102/17, 39/19)?

„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    Odluka o  uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli
njihovog razmnožavanja i  načinu postupanja s  napuštenim i  izgubljenim životinjama te  divljim
životinjama  izvan njihovog prirodnog staništa.

 
TOČKA 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali    

   br.2/13,6/14,1/18)  sukladno  Zakonu  o  Izmjenama i  dopunama  Zakona  o  lokalnoj  i
područnoj  (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br.. 98/19). 

Perin Nives obrazlaže  razloge zbog čega se traži donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Statuta
Općine Kali.

Otvara se rasprava.
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese 
 Izmjena i dopuna Statuta Općine Kali sukladno Zakonu o Izmjenama i dopunama Zakona o

lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br.. 98/19). ?

„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“   donijete   Izmjene i dopuna Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine
Kali  br.2/13,6/14,1/18) sukladno Zakonu o Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)  samoupravi  (Narodne  Novine  br..  98/19).  (Izmjene  i  dopune  Statuta  nalaze  se  u
privitku ovog Zapisnika)

TOČKA 8.  :  VIJEČNIČKA PITANJA  
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1. Đenko Perin – Županija je raspisala natječaj za turističke manifestacije pa me zanima da li se 
je Općina kandidirala za Kualjske ribarske noći?

Načelnik: Općina se ne može kandidirati, vjerojatno je Turistička zajednica aplicirala.

2. Neven Vitlov – Trebalo bi vidjeti dubinu mora u sredini u Lamjani gdje se gradi ribarska luka, 
da li je dovoljna dubina da bi se brod mogao okretati i sl.

Načelnik: provjeriti ću, ali gotovo sam siguran da je predviđena dubina koja mora biti

3. Ante Gobin – imam 3 pitanja:
1. Kad će krenuti izgradnja rotora,
2. Kad će se početi raditi park kod Crkve,
3. Kad će se popraviti krov od  dječjeg vrtića

Načelnik: Rotor nije u našim rukama , nismo još dobili građevinsku dozvolu, kad je dobijemo ŽLU 
će početi sa radovima, najvjerojatnije poslije ljeta.
Parkovi – trenutno su na čekanju, treba složiti financijsku konstrukciju, cijeli iznos moramo 
potrošiti pa nam Lag Mareta vraća pola iznosa. S obzirom da moramo završiti puntu Artine, čim 
smeće otiđe u Čistoću,  početi ćemo i s tim radovima. 
Krov na vrtiću – ne znam kako to riješiti

4. Duško – Što je sa dizalom za invalide na Tratici?
Načelnik: Dobra inicijativa, ali ne koristi se nažalost
Duško – Na punti Artine mislim da nije dovoljno velik zid , biti će problem kad bude jugo, da li bi 
se to moglo podignuti sad dok su radovi u tijeku da poslije ne radimo dodatni trošak.
Načelnik: Taj projekat je struka napravila, ne može se to sad mijenjati, građevinska dozvola je iz 
2005. godine.
Duško: Što se tiče natječaja za Ribarsku sloge, ne može se mimo natječaja raditi neke stvari, u 
natječaju je pisalo jedno, a u ugovoru drugo. Ja ću taj ugovor poslati u Ministarstvo na kontrolu.
Načelnik: Natječaj je proveden u skladu sa zakonom.

5. Đenko – ja bi predložio vijećnicima da prošetaju po starom dijelu sela i da vide kako 
tamo nema svjetla.

6. Milan Pažek – Što se tiče komunalnog otpada rekli ste da bi Čistoća trebala preuzeti od 
01.03. i kakva je situacija u Hripi, ako nije problem da se dostavi nekakvo izvješće.

                 Načelnik: Nadzorni odbor će za dugu sjednicu spremiti izvještaj.

Završeno u 19,30

Zapisnik sastavila :                                                                                 Predsjednik općinskog       
                                                                                                                   vijeća:   
                                                                
Nives Perin                                                                                                Lovre Vidov
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