
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINA KALI
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA:   021-05/21-01/03
URBROJ: 2198/14-01/01-21-01
Kali, dana 20.08.2021. godine 

POZIV

Na osnovi članka 34. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br. 3/21) sazivam 3. 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Kali, koja će se održati dana 

26. kolovoza 2021. godine (četvrtak) s početkom u 17:30 sati,
u Općinskom domu, Trg Marnjive 23, Kali (vijećnica II. KAT), 

sa slijedećim prijedlogom

DNEVNOG REDA: 

1. Verifikacija  zapisnika  sa  2.  sjednice  Općinskog  vijeća  Općine  Kali,  održane  dana
22.07.2021. godine,

2. Polugodišnje izvršenje Proračuna općine Kali od 1.1 do 30. 06 2021. godine,
3. Polugodišnje   financijsko  izvješće  proračunskog  korisnika  Dječjeg  vrtića  „Srdelica“

Kali za razdoblje od 1.1. do 30.06. 2021. godine
4. Polugodišnje financijsko izvješće proračunskog korisnika Narodna knjižnica Kali   

        Kali za razdoblje od 1.1. do 30.06. 2021. godine
5. Donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Kali. 
6. Prijedlog Odluke  o  raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih

stranaka u od lipnja do prosinca 2021. godine,
7. Prijedlog odluke o naknadama za rad članova općinskih vijećnika 
8. Prijedlog odluke  o suglasnosti za provedbu ulaganja „Nabava i postavljanje montažne

ribarnice u Kalima“
9. Donošenje Odluke o proglašenju statusa javnim dobrom javno prometne  površine na

kojima  nije  dopušten  promet  motornim  vozilima  -  javnog  dobra  u  općoj  uporabi  u
Batalaži č.z.  12114/1 i č.z. 12114/2 i na Mulu č.z. 12104, sve k.o Kali,

10. Prijedlog  odluke  o  proglašenju  statusa  nerazvrstane  ceste  -   javnog  dobra  u  općoj
uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Kali naziva Glagoljaška ulica;

11. Odluka o imenovanju  članova vijeća za koncesijska odobrenja Općine Kali 
12. Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u Osnovnoj

školi „Valentin Klarin“ - Područnoj školi Kali. 
13. Odluka o izlasku Općine Kali iz članstva Hrvatske zajednice općina
14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi: č.z. 13169 k.o. Kali
15. VIJEĆNIČKA PITANJA  

        Predsjednik općinskog vijeća: 
                                                                                 Marin Kolega                                                                                      
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