
 
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA KALI 

 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali, Trg Marnjiva 23, dana 
22.09.2020. 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. Đenko Perin 
9. Borivoj Kolega 
10. Mateja Perin 
 
 
Odsutni Općinski vijećnici: Marina Kolega 
    Borivoj Kolega ( 17,10 )  
 
 
Ostali prisutni: 
Načelnik Marko Kolega dr. med., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela Nives Perin, dipl. iur., viši referent za 
proračun i financije Ines Maštruko. 
 
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.  
Na današnjoj sjednici prisutno je 10 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 23. sjednice Općinskog vijeća održane dana  12. 08. 2020g.  
2. Izvješće  o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.1 do 30.06. 2020. godine 
3. Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Kali za razdoblje od 1.1.do 30. 06. 2020. godine; 
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4. Polugodišnje izvršenje  financijskog plana Dječjeg vrtića „Srdelica“-Kali od 1.1.- 30.06.2020.g:; 

5. Polugodišnje izvršenje financijskog plana Narodne knjižnice Kali od 1.1. – 30.06.2020.g,; 

6. Prijedlog  Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali  za 2020. godinu sa projekcijama za 2021– 2022. i 
Plan razvojnih programa Općine Kali ; 

7. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Kali u iznosu 1.100.000,00 kn; 

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2020. g.;  

9. Prijedlog  Izmjena i dopuna  Programa  održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Kali za            

   2020. godinu; 

   10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020;  

   11.Prijedlog Izmjena i dopuna  Programa korištenja sredstava naknade  za zadržavanje       

            nezakonito  izgrađenih  zgrada u prostoru na području Općine Kali  za 2020-. godinu; 

   12. Prijedlog  Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu; 

   13. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa  javnih potreba u športu za 2020. godinu; 

   14. Prijedlog  Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za    
2020.godinu; 

   15. Prijedlog  Izmjena i dopuna  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2020. Godini;  

   16. Prijedlog   Izmjena i dopuna Odluke o utrošku boravišne pristojbe; 

   17.  Izvješće o provedenoj javnoj nabavi  u predmetu Rekonstrukcija  Društvenog doma       

          Kali  Ev. br.: JN-16/20;  

   18.   VIJEČNIČKA PITANJA 

Predsjednik Općinskog vijeća: Da li ima primjedbi, 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 sa 24. sjednicu općinskog vijeća? 
 
„ZA“   9 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“    0 VIJEĆNIKA 

 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova  „ZA“ i 0 glasova „PROTIV“ utvrđen Dnevni red za 
današnju sjednicu Općinskog vijeća. 
 
 
TOČKA 1.: Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća održane dana 12. 08. 2020. godine. 
 
Predsjednik općinskog vijeća: Da li ima tko primjedbe na skraćeni zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 12. 08. 2020 godine? 
 
S obzirom da  se vijećnici ne javljaju za riječ  predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje: 
- Tko je za verifikaciju skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća? 



 
 „ZA“:     9 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“:    0 VIJEĆNIKA  
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“ i 0 glasova „PROTIV“ verificiran zapisnik sa 23. 
sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane dana 12.08.2020. godine. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sjednici pristupi Borivoj Kolega, da je  na sjednici prisutno 10 
vijećnika 

TOČKA 2. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika o svom radu ( od 01.01. do 30. 06. 2020 godine) 

Uvodno objašnjenje iznosi Načelnik, a pisano izvješće o radu je dostavljeno svim vijećnicima s Pozivom za 
sjednicu te se isto nalazi u prilogu ovog zapisnika.  

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  

U raspravi su sudjelovali : 

Đenko Perin: Predlaže da se prouči Prometna regulacija u Kalima. Pogotovo cesta kod Gumenoga koja je uvijek 
bila jednosmjerna , a sada je postala dvosmjerna. 

Duško Vidov: Odluku o zatvaranju ceste u Batalaži za ljetni period bi trebali promijeniti na način da umjesto da 
je cesta zatvorena do 22,00 sata trebalo bi ispraviti do 20,00 sati. Zabrana prometovanja u Batalaži napravljena je 
radi kupača. Nitko se više ne kupa poslije 20,00 sati pa smatram da bi se ta odluka trebala promijeniti. 

Projekt obalna prometnica - zašto je smanjen iznos potpore za 131.000,00 kn.? 

Načelnik: Općina je dobila korekcije u visini 5%. Kali Gradnja  d.o.o. izvođač radova nije dostavila na vrijeme 
garanciju banke. Mi smo Agenciji u Poljoprivredi napisali obrazloženje, ali nam to nije prihvaćeno. Kad gledate 
statistiku svaka Općina u prosjeku ima 5% korekcija.  

Nakon zaključene rasprave predsjednik Općinskog vijeća konstatira  te donosi slijedeći: 

ZAKLJUČAK  

 IZVJEŠĆA O RADU  OPĆINSKOG NAČELNIKA  

ZA  RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 30.06.2020. GODINE 

Članak 1. 

 Prima se na znanje   Izvješće o radu  Općinskog načelnika za razdoblje od 01. 01. do 30.06. 2020. godine  

Članak 2. 

Izvješće o radu općinskog načelnika nalazi se u prilogu ove Odluke. 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom Glasniku Općine Kali  

 



TOČKA 3: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kali ( od 01.01 do 30. 06. 2020.g) 

Marko Kolega, izvješćuje vijećnike o Izvršenju Proračuna Općine Kali za šestomjesečno razdoblje. 

Glavna značajka ovog razdoblja da se je ostvarilo 30% prihoda od planiranih za 2020. godinu  

Otvara se rasprava;  Nema pitanja.  

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je za to da se 
prihvati Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kali od 01. 01 do 30. 06. 2020. godine? 

 „ZA „ 7  VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “3 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 7 glasova vijećnika „ZA“, 0 „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“ 
prihvaćeno Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kali za razdoblje od 01. 01 do 30. 06. 2020. godine. (Izvješća 
se nalaze u prilogu ovog zapisnika ).  

 

TOČKA 4: Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Srdelica“ od 1.1 –      

             30.06.2020. godine.  

Ines Maštruko: Podnosi izvješće te izvješćuje vijećnika o kratkom programu i stanju dječjeg vrtića Srdelica te 
naglašava kako je ovog proljeća bila izvanredna situacija zbog epidemije COVID-19, radi kojeg su djeca nekoliko 
mjeseci pohađala dj. vrtić u znatno manjem opsegu.   

Otvara se rasprava.  

Duško Vidov: Dali je došlo do manjih troškova dječjeg vrtića s obzirom na navedenu situaciju sa epidemijom 
COVID-19 i činjenice da su djeca bila kod kuće.  

Ines Maštruko: Obrazlaže da su se u tom vremenu rashodi smanjili ali isto tako i prihodi.  

Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje: Dali se prihvaća izvještaj o izvršenju 
financijskog plana Dječjeg vrtića Srdelica od 1.1.– 30. 06.2020. godine. 

 

„ZA „ 10 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da su s 10 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ 0 glasova 
„SUZDRŽANO“ donijet:   

ZAKLJUČAK  

O PRIHVAĆANJU   FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA  ZA RAZDOBLJE  

od 1.1. - 30. 06. 2020.GODINE 



PRORAČUNSKOG KORISNIKA 

DJEČJEG VRTIĆA «SRDELICA» KALI 

 

 

TOČKA 5: Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Narodne Knjižnice Kali od 1.1 – 30.06. 
2020.godine 

Ines Maštruko: Podnosi izvješće i obavještava vijećnika da je u knjižnici bilo manje korisnika zbog novonastale 
situacije s COVID-19. 

Načelnik Marko Kolega: Ističe da koliko su se smanjili rashodi toliko su se smanjili i prihodi Narodne knjižnice 
Kali.  

 

Otvara se rasprava: 

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, Predsjednik Općinskog vijeća, daje na glasovanje: Dali se prihvaća 
izvještaj o izvršenju financijskog plana Narodne Knjižnice Kali od 1.1.– 30. 06.2020. godine. 

„ZA „ 10  VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da su s 10 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“  i 0 „SUZDRŽANO“ 
donijet slijedeći: 

ZAKLJUČAK 

O PRIHVAĆANJU 

POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA 

PRORAČUNSKOG KORISNIKA 

NARODNE KNJIŽNICE KALI 

ZA RAZDOBLJE  1.01. - 30.06.2020.GODINE 

Članak 1. 

Prihvaća se  polugodišnje  financijsko izvješće Narodne knjižnice Kali  za  razdoblje od 1.01. do 30. 06. 2020. 
godine. 

(Polugodišnje financijsko izvješće nalazi se u privitku ovog Zapisnika) 

 

TOČKA 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali za 2020,sa projekcijama za 2021-2022 i 
Plan razvojnih programa Općine Kali  



Općinski načelnik Marko Kolega: Objašnjava kroz prezentaciju zbog čega predlaže rebalans Proračuna za 
2020. godine. Razlozi zbog čega predlaže rebalans je globalna pandemia COVID -19, kašnjenje u realizaciji 
projekata i slabiji priljev novca u općinsku blagajnu.  

Otvara se rasprava. 

Duško Vidov: Načelno ću komentirati, ovisno je od drugih institucija i teško je reći  kako će se odvijati vezano 
za državni proračun odnosno rebalans kao i rebalans županije. Trebalo bi vidjeti od čega se u proračunu odustati i 
treba svako ići stabilnijem putu. Znam da je Covid -19 dosta utjecao na proračune. Sumnjam da će se iz Državnim 
proračunom dobiti nešto novaca. Ja bih preporučio da idemo nekim mirnijim putem.  

Načelnik Marko Kolega: Odakle stižu novci – to sam objasni. Država da svoj dio novca pa će i ovog puta. 
Županija će nam dati za izgradnju Rotora. 

Duško Vidov: Uređenje našeg mjesta je u goroj situaciji nego prije tri godine.  Treba postupati po programu 
održavanja komunalne infrastrukture. Npr. gosp. Lukin je u Dolcu napravio maleni zidić na cesti kako mu 
oborinske vode ne bi padale na zemlju.. Krov na autobusnoj čekaonici nije popravljen i jako smo to planirali 
napraviti, stup za rasvjetu na cesti Dr. Perovića još uvijek stoji na cesti skrivljen. Puno je takvih malih stvari koji 
treba popraviti u selu. 

Milan Pažek: U principu dajem svoju potporu načelnikov prijedlog o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine 
za 2020. godinu. Donekle mi je taj prijedlog realan i imam donekle osjećaj da država filtrira sistem regionalne 
samouprave u uprave i dio općina mora pasti kroz rešeto. I dalje ćemo biti u nekom zamahu  a sredstava će biti 
sve manje. Potporu dajem  načelniku i iz razloga jer  Plan mora biti razvojan. Načelnik relativno dobro barata s 
brojkama i imam nadu da će sve ove planove dobro izvesti. 

Đenko Perin: Situaciju zna najbolje načelnik. On komunicira s raznim stranama. Tu postoje različite igre. Ako 
ste u stranci koja je na čelu države, tada će načelnik dobiti novce, ako ne onda ih nećete dobiti.  

Krediti nam rastu. Tko zna što će biti dogodine, neznamo. Iz ovih dokumenata koje je dostavilo računovodstvo 
proizlazi da postoji dug do općine od iz naslova komunalne naknade cca jedan milion kuna.  Treba voditi računa 
o tome. Tko je to napravio? To su novci i treba brzo reagirati. Treba vidjeti koliko djelatnika radi u Općinskoj 
upravi. Po meni ih je previše. Trebale bi se spajati Turističke zajednice pa i druge  općinske tvrtke . Tu su uštede.   

Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Odluka o prihvaćanju 
I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali za 2020 . godinu, sa projekcijama za 2021-2022 i plan razvojnih 
programa Općine Kali ? 

„ZA „ 7  VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “3  VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 7 glasova vijećnika „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 3 vijećnika 
„SUZDRŽAN“ donijeta: 

ODLUKA 

o  donošenju I. izmjena i dopuna Proračuna  

Općine Kali za 2020, sa projekcijama za 2021-2022 i Plan razvojnih programa Općine Kali  

( koji se nalazi u privitku ovog zapisnika ) 



 

TOČKA 7: Donošenje odluke o uzimanju kratkoročne pozajmice u visini 1.1000,00 kn.  

Obrazloženje prijedloga odluke podnosi Općinski načelnik. 

Otvara se rasprava:  

Duško Vidov: Predlažeš kratkoročno zaduživanje. Dali možeš reći kolika je ukupna investicija. Predlažem da se 
razmotri dugoročno zaduživanje- anuitet bi manje opterećivalo Općinski proračun. Predlažem uzimanje 
dugoročno zaduživanje u visini cca. 7 milijona kuna i da se u to uključi i rekonstrukcija Općinskog doma.   

Načelnik Marko Kolega : Ja razmišljam na drugi način. Ovo što predlažem je realna optimistička varijanta po 
kojoj se može raditi. Na drugoj strani čeka nas 2 krucijalna problema i to Općinski dom i Aglomeracija Kali- 
Preko. 

Đenko Perin: Ja sam za opciju načelnika iz jednostavnog razloga – uzimanje kratkoročne pozajmice. Dogodine je 
izborna godina i nije u redu prema drugima koji dođu da se zadužimo – opteretimo s toliko novca.   

Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Odluka o 
kratkoročnoj pozajmici  

 „ZA „  7 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “3 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da su s 7 glasova „ZA“,0 glasova „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANO“ 
glasova  donijeta  slijedeća :  

ODLUKA 

O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU OPĆINE KALI  

Članak 1. 

 Odobrava se kratkoročno zaduživanje, dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu, Općine Kali kod 
poslovne banke ERSTE &STEIERMARKISHE D.D.  u kojoj Općina Kali ima otvoren žiro račun, do iznosa od 
1.100.000,00 kn prema uvjetima banke kreditora, na rok od 12 mjeseci  računajući od dana potpisa ugovora. 

Članak 2. 

Općina Kali zadužiti će se po slijedećim uvjetima:  

* IZNOS  KREDITA:  1.100.000,00 kn, 

* VRSTA KREDITA:  kratkoročno zaduženje 

*KAMATNA STOPA: 2,40% , fiksna   

*NAKNADA  NA ODOBRENI, A NEISKORIŠTENI IZNOS KREDITA: bez naknade za    

  neiskorišteni iznos, 

* JEDNOKRATNA NAKNADA ZA OBRADU ZAHTIJEVA: 0,15%  jednokratno 



*NAČIN I ROK KORIŠTENJA : 12 mjeseci, po dospijeću, 

*INSTRUMENTI  OSIGURANJA NAPLATE: Izjavu  sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica) 

 

Članak 3. 

Kratkoročni kredit će se koristiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i 
dospijeća obveza za provedbu slijedećih projekata: 

- za izgradnju Rotora u uvali Batalaža, 

- za uređenje Parka Branitelja domovine , 

- za uređenje šetnice na plaži Artina – II. faza. 

TOČKA 8.:Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna za 2020. g.;  

Perin Nives: općinski načelnik predlaže izmjenu i dopunu Odluke o izvršenju proračuna za 2020.g. i to  članka 
22. u kojem se dodaje stavak 3.  koji bi glasio: „ U Proračunu Općine Kali za 2020. godinu planirani su primci od  
novog kratkoročnog zaduženja Općine Kali do iznosa od 1.100.000,00 kn za realizaciju  planiranih kapitalnih  
projekata: 

-- za izgradnju Rotora u uvali Batalaža, 

- za uređenje Parka Branitelja domovine , 

- za uređenje šetnice na plaži Artina – II. faza, a sve drugo ostaje isto.  

Nakon rasprave  predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Odluka o 
Izmjenama i dopuna Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2020. g.? 

 „ZA „ 10 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da su s 10 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 SUZDRŽANO  
donijeta slijedeća :  

ODLUKA 

O  izmjenama i dopunama  Odluke o izvršavanju Proračuna  

Općine Kali za 2020 

Članak 1. 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Kali za 2020. godinu (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 8/19)  u 
članku 22. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:  

„ U Proračunu Općine Kali za 2020. godinu planirani su primci od  novog kratkoročnog zaduženja Općine Kali 
do iznosa od 1.100.000,00 kn za realizaciju  planiranih kapitalnih  projekata: 

-- za izgradnju Rotora u uvali Batalaža, 



- za uređenje Parka Branitelja domovine , 

- za uređenje šetnice na plaži Artina – II. faza. 

Članak 2. 

 Dosadašnji  stavak 3. i 4 . članka 22. Odluke postaje članak 4. i članak 5. 

 

TOČKA 9 : Prijedlog izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini     

              Kali za 2020. godinu; 

Ines Maštruko : U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kali za 2020 godini, predlaže se 
izmjena i dopuna  članka 3 .na način  da  se prihodi o komunalne naknade u iznosu od 1.250.00,00 kn 
raspoređuje za:  

-  potreba Programa  gradnje komunalne infrastrukture za 2020 godinu u iznosu od 390.000,00 kn – a za 
Program održavanje komunalne infrastrukture za 2020. godinu  iznos od  860.000,00 kn 

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se 
donese Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kali za 2020. godinu ? 

„ZA „ 8 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 2 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “ 0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da su s 8 glasova „ZA“, 0 glasova  „PROTIV“  i SUZDRŽANO  2 
glasova donijet: 

 

I. Izmjena i dopuna  Programa  održavanja  komunalne infrastrukture  u Općini     

            Kali za 2020. godinu; (koji se nalazi u privitku ovog zapisnika) 

 

 TOČKA 10.: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne     

               infrastrukture za 2020. godinu;  

Ines Maštruko :. Sredstva u visini od 390.000,00 kuna koje smo dobili prilikom smanjenja Programa za 
održavanje komunalne infrastrukture predlažu se rasporediti   u Program  gradnje objekata i komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu.  

Otvara se rasprava.   

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se 
donese Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Kali za 2020. godinu? 

„ZA „ 7 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  



„SUZDRŽAN “3 VIJEĆNIKA   

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da su s 7 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i „SUZDRŽANO“ 3 
glasova donijeta slijedeće :  

Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu;(koji se nalazi  u privitku ovog zapisnika) 

 

TOČKA 11. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje       

            nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kali  za 2020-. godinu; 

Načelnik:  U  programu sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području 
Općine Kali za 2020 godina, predlažem  da se  članak 2. mijenja  i glasi:  

„ Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiranih u Programu za 2020 
godinu u visini 30.000,00 kuna,  predlaže  se  izmjena  u visini 15.000,00 kuna.  

S obzirom da se nitko od vijećnika ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to 
da se donese I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  izgrađenih  
zgrada u prostoru na području Općine Kali za 2020. godini.  

„ZA „ 10 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da su s 10 glasova „ZA“, 0 glasova  „PROTIV“  i „SUZDRŽANO“  
glasova  donijete  slijedeće: 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU 

NA PODRUČJU OPĆINE KALI  ZA 2020.GODINU 

Članak 1. 

    U      Programu korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

na području općine Kali za 2020. godinu (Službeni Glasnik Općine Kali br. 8/19  ) članak 2. mijenja se i glasi: 

„Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  planira se u Proračunu Općine 

Kali za 2020 umjesto planiranih 30.000,00 kn  iznos od 15.000,00 kn. 

Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade  u iznosi 14.000,00 kn  planiraju se za 
financiranje rashoda po Programu građenja komunalne infrastrukture Općine Kali za 2020. godinu, a 1.000,00 kn 

u Ostali rashodi. 

TOČKA 12.  Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu; 



Načelnik : U programu javnih potreba u kulturi predvidjeli smo za projekte udruge i civilna društva u iznosu od 
143.000,00 kuna, a sada predlažem smanjenje za 98.000,00 kuna.  

Ines Maštruko napominje da se sredstva smanjuju  za program javnih potreba u kulturi zbog Covid-19.  

S obzirom da se nitko od vijećnika ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to 
da se donese Izmjena i dopuna Program javnih potreba u kulturi u Općini Kali za 2020. godinu „ 

„ZA „ 9 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “1 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da su s 9 glasova „ZA“,  0 glasova  „PROTIV“  i „SUZDRŽANO“ 1. 
glasova donijete su:  

I.  IZMJENE I DOPUNE 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U 

KULTURI ZA OPĆINU KALI  ZA 2020. GODINU 

Članak 1. 
    
U Programu  javnih potreba u kulturi Općine Kali za 2020 (Službeni Glasnik Općine Kali br. 8/19)  članak 3.   
mijenja se  i glasi:  
 Plan raspodjele  sredstava  za  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općina Kali tijekom 
2020. godine je slijedeći: 
 

RED. 
BR 

NAZIV 
USTANOVE/UDRUGE 

PLANIRANO 
PO 
PROGRAMU 
ZA 2020.  

RAZLIKA +/- I. IZMJENE I 
DOPUNE 
PROGRAMA 
2020. 

1. 

NARODNA KNJIŽNICA 
KALI, nabava knjiga, 
materijalni rashodi i  plaće 
za zaposlene  165.800,00 0,00 165.800,00 

2. 
PROGRAMI I PROJEKTI 
UDRUGE I CIVILNA 
DRUŠTVA  

 
143.000,00 - 98.000,00 45.000,00 

  UKUPNO 
 
 

308.800,00 kn       -98.000,00 kn 210.800,00 kn 
      

TOČKA 13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2020. godinu; 

 NAČELNIK predlaže  Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu, na način da se smanjuju  sredstva . 
u visini 70.000,00 kn  za programe i projekte udruga  u sportu kao i za najam dvorane. 

Otvara se rasprava.  

Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Izmjena i dopuna 
Programa  javnih potreba u športu u Općini Kali za 2020. godinu „ 



„ZA „ 7 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “3 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da su s 7 glasova „ZA“, 0 glasova  „PROTIV“ i 3  glasa 
„SUZDRŽANO“  glasova donijete slijedeće: 

I. IZMJENE I DOPUNE 
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE KALI 

ZA 2020. GODINU 
  

Članak 1. 
Programom javnih potreba u sportu Općine Kali za 2020. godinu (u daljnjem tekstu : Program)  (Službeni 
Glasnik Općine Kali br.  8/19) članak  2. mijenja se i glasi: 
Za ostvarivanje Programa  iz  stavka  1.  osiguravaju se  sredstva u Proračunu Općine Kali za 2020. godinu , u 
iznosu od  40.000,00 kn i  raspoređuju se na slijedeći način: 

               

   

R. 
BR. 

UDRUGA/ PROGRAM 
PLANIRANO PO 
PRORAČUNU ZA 
2020. 

RAZLIKA+/- I. IZMJENE I 
DOPUNE 
PRORAČUNA 
2020. 

1. PROGRAMI UDRUGA U SPORTU 
               

75.000,00    - 45.000,00 30.000,00 

2. 

NAJAM I ODRŽAVANJE ŠKOLSKE 
DVORANE U OSNOVNOJ ŠKOLI I 
DRUGI TROŠKOVI  35.000,00                    - 25.000,00 10.000,00 

  UKUPNO 110.000,00 kn -70.000,00 kn 40.000,00 kn 

             

 

TOČKA14.  Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i      

              školstvu za 2020.godinu; 

Načelnik  predlaže povećanje ovog Programa  u visini 25.000,00 kn  i to za dodjelu stipendija. 

Otvara se rasprava. 

 Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Izmjena i dopuna 
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2020.godinu; 

„ZA „ 10 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i SUZDRŽANO  0 
glasova donijete slijedeće :  



                                   I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU 

U OPĆINI KALI ZA  2020. GODINU 
 

Članak 1. 
 

 U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Općini Kali za 2020. godinu (Službeni Glasnik 
Općine Kali br. 8/19)  članak 2. mijenja se i glasi:  
Za ostvarivanje ovog programa osigurana su proračunska sredstva u iznosu od  926.200,00 kn a raspoređuju se 
kako slijedi:      

 

RED. 
BR 

NAZIV USTANOVE/    
POPULACIJA 

PLANIRANO PO 
PRORAČUNU ZA 
2020. 

RAZLIKA +/- I. 
IZMJNE I DOPUNE 
PRORAČUNA ZA 
2020.  

 

1. DJEČJI VRTIĆ SRDELICA 701.200,00 
0,00 701.200,00 

2. STIPENDIJE STUDENTIMA 120.000,00 
25.000,00 145.000,00 

3.  

POMOĆ RODITELJIMA ZA 
NABAVU KNJIGA OD 1 DO 8. 
RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE I 
OD 1. DO 4. RAZREDA 
SREDNJE ŠKOLE 

80.000,000 

0,00 80.000,00 

UKUPNO 
901.200,00 kn 
 

25.000,00 kn 926.200,00 kn 

 

 

TOČKA 15.  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2020. Godini;  

Načelnik predlaže  povećanje  iznosa od 60.000,00 kn za Socijalni Programu  i to na način da se  smanjuje u 
dijelu    tekuće donacije humanitarnim organizacijama i udrugama u visini od 40.000,00 kn, a povećava  za 
100.000,00 kn za Naknadu za opremu novorođenčadi. 

Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Izmjena i dopuna 
Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2020. godinu „ 

„ZA „ 10 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da su s 10 glasova  „ZA“,  0 glasova  „PROTIV“ i „SUZDRŽANO“ 
0 glasova donijete slijedeće :  

I . IZMJENE I DOPUNE     
SOCIJALNI PROGRAM 

OPĆINE KALI ZA 2020. GODINU 



 

Članak 1. 

U Programu Socijalnog programa Općine Kali za 2020 godinu Službeni glasnik Općine Kali br. 8/19 članak 2. 

mijenja se i glasi: 

Za ostvarivanje  Socijalnog Programa osigurana su  proračunska sredstva u iznosu od 262.200,00 kn, a koristiti 
će se za :    
 

Red. 
Br. 

Program za socijalnu skrb i 
zdravstvo 

PLANIRANO PO 
PRORAČUNU ZA 
2020. 

RAZLIKA 
+/- 

I. IZMJEBE I 
DOPUNE 
PRORAČUNA 
2020. 

2. 
Jedno. pomoć soc. ugrož. obite. i 
samcima, naknada za trošk. 
stanovanja 10.000,00 0,00 

10.000,0 
 

3. Pomoć za podmirenje ogrjeva 3.800,00 0,00 3.800,00 

4. 
Naknada za opremu 
novorođenčadi 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

5.  Dodatni tim hitne pomoći 10.000,00 0,00 10.000,00 

6.  
Sufinanciranje boravka djece ili 
oslobođenje od plaćanja u DV 
„Srdelica“ 3.400,00 0,00 3.400,00 

5.  
Tekuće donacije, humanitarnim 
organizacijama i udrugama  75.000,00 - 40.000,00 35.000,00 

  UKUPNO: 202.200,00 kn 60.000,00 kn 262.200,00 kn 
  

TOČKA 16.: Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o utrošku boravišne pristojbe; 

Načelnik predlaže da se u ovim Izmjenama i dopunama smanji utrošak boravišne pristojbe za 15.000,00 kn 

Onako kako je dostavljeno u materjalima. 

Otvara se rasprava. 

Nakon rasprave  predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Izmjena i dopuna 
Programa gradnje  komunalne infrastrukture u Općini Kali za 2020. godinu „ 

„ZA „ 10 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da su s 10 glasova „ZA“,  0 glasova  „PROTIV“  i „SUZDRŽANO“  
0 glasova donijete slijedeće :  

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA BORAVIŠNE                                           
PRISTOJBE ZA 2020. GODINU 

Članak 1. 



Program utroška boravišne pristojbe za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Kali br. 8/19) članak 1. mijenja se 
i glasi:  

Red.br. Aktivnosti TZ OPĆINE KALI 
namijenjene poboljšanju boravka 

turista 

IZNOSI U 
KN 

RAZLIKA +/- I. IZMJENE I 
DOPUNE 

PRORAČUNA 
2020. 

1. Održavanje tematskih  ljetnih 
manifestacija  

19.000,00  - 3.000,00 16.000,00 

2.  KULTURNI PROGRAMI (Ljetno kino) 13.000,00 - 12.000,00 1.000,00 
3. Čišćenje  plaža u ljetnom periodu 13.000,00 0,00 13.000,00 
 UKUPNO 45.000,00 kn -15.000,00 kn 30.000,00 kn 
 

 TOČKA 17.:  Izvješće o provedenoj javnoj nabavi u predmetu Rekonstrukcija Društvenog doma       

                 Kali  Ev. br.: JN-16/20;  

Načelnik : Proveli smo otvoreni postupak javne nabave za  Rekonstrukciju Društvenog doma Kali  Ev.br.. 
:JN-16/20  Poziv za nadmetanje poslali smo na objavu dana 19. 06. 2020. godine. 

Sukladno Upisniku o zaprimanju ponuda pristiglo je sedam (7) ponuda kako slijedi: 

Red 

broj 

Naziv, adresa , sjedište i MB/OIB 
ponuditelja 

Naziv predmeta / 
grupe 

Procijenjena  

Vrijednost 

(HRK) 

Cijena ponude 

(bez PDV-a) 

(HRK) 

Cijena ponude  

(sa PDV-om)  

(HRK) 

1. 
 Eding d.o.o., Froudeova 9, 10000, 

Zagreb, 04662316393, 047/2020 
Rekonstrukcija 

društvenog doma Kali 
5.700.000,00 6.986.318,17 8.732.897,71 

2. 
 Datković gradnja j.d.o.o., Vajta 7, 

53291, Novalja, 03842990656, Kali 
Rekonstrukcija 

društvenog doma Kali 
5.700.000,00 6.074.232,16 7.592.790,20 

3. 

 GLOVIA D.O.O., OZALJSKA 93, 

10000, ZAGREB, 35884632394, 

JN_103/20 

Rekonstrukcija 

društvenog doma Kali 5.700.000,00 6.955.642,60 8.694.553,25 

4. 

 Reliance d.o.o., Marina Držića 25, 

21000, Split, 55509707625, 

60_24072020 

Rekonstrukcija 

društvenog doma Kali 5.700.000,00 7.075.739,35 8.844.674,19 

5. 

 Deltron d.o.o., Vukovarska 148, 

21000, Split, 36118056137, 

417-288 

Rekonstrukcija 

društvenog doma Kali 5.700.000,00 7.947.380,20 9.934.225,25 

6. 

 KAMENI ZID D.O.O.  Drniš, Put 

sv. Ivana 10, 22320, Drniš, 

38072788833, 16/2020 

Rekonstrukcija 

društvenog doma Kali 5.700.000,00 7.498.986,70 9.373.733,38 

7. 

 KREKIĆ AVANGARD D.O.O., 

Molatska 8, 23000, ZADAR,  

90749374969, 02/07/2020 

Rekonstrukcija 

društvenog doma Kali 5.700.000,00 7.420.727,61 9.275.909,51 



 

S obzirom da je cijena svih pristiglih ponuda veća od procijenjene vrijednosti nabave 5.700.000,00 kn  Stručno 
povjerenstvo za javnu nabavu je sukladno članku 298. stavak 1. točka 9. ZJN2016 od Općinskog načelnika 
Općine Kali dana 7. kolovoza 2020. putem e-maila zatražilo očitovanje da li javni naručitelj Općina Kali u ovom 
predmetu nabave ima ili će imati osigurana sredstva za sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi. 

Općinski načelnik Općine Kali je povratnim dopisom Stručnom povjerenstvu za javnu nabavu putem e-mail-a od 
12. kolovoza 2020. godine predložio da se predmetni postupak poništi budući da sve ponude premašuju 
procijenjenu vrijednost nabave, a Naručitelj nema osigurana dostatna sredstva  za sklapanje i izvršenje ugovora o 
javnoj nabavi.  

Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo za javnu nabavu, temeljem članka 298. stavak 1. točka 9. ZJN2016  
predlaže poništenje predmetnog postupka budući da su sukladno članku 3. stavku 1. točki 13. ZJN 2016 sve 
ponude neprihvatljive te se iste temeljem članka 295. stavka 1. ZJN 2016 odbijaju. 

Predsjednik vijeća Lovre Vidov otvara raspravu:  

Duško Vidov: Mislim da treba ići na ponovni postupak javne nabave, te prvo krenuti sa rekonstrukcijom doma 
gdje se trenutno nalazi Općina pa onda nastaviti sa rekonstrukcijom društvenog Doma u nekakvim fazama. 

Duško Vidov i Načelnik Općine Kali krenuli su u raspravu te se dogovorili da će se sutra naći sa djelatnikom 
Petrom Kolegom te detaljno pogledati projekt i mogućnosti realizacije društvenog Doma.    

Neven Vitlov: Mislim da je veliki to projekt i veliki novci u pitanju da bi se sada ulagalo u to. Mislim da Općinski 
Dom nije pristupačan ljudima, ne može se do Općine doći autom i moje mišljenje je da se Općinska zgrada treba 
premjestiti negdje drugdje. 

Milan Pažek: U principu sam Za projekt, ali sam isto razmišljao, mislim da su ti novci po ovom planu preveliki. 
Bezobzira što smo mi glasali Za projekt, mislim da najprije istražimo i te druge mogućnosti realizacije i dali se 
može raditi u fazama.  Ako se ne može, mislim da je to ipak preveliki novac i ako se raspiše novi natječaj mislim 
da se neće ništa značajno promijeniti.  

Mateja Perin: Dali se za ovaj izvor može sufinanciranje daljnje obnove, dali je moguće odvojiti da se projekt čini 
odvojeno u fazama i dali se može obnavljati ovu zgradu preko raznih  drugih fondova EU. 

 

18. VIJEĆNIČKA PITANJA:  

Duško Vidov: Predlažem da se napravi neki projekt da se dobiju sredstva za postavljanje Internetske mreže.  

 

    

Zapisnik sastavila:  

Nives Perin 

 

Predsjednik Općinskog vijeća  

Lovre Vidov 




