
REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KALI  
OPĆINSKO VIJEĆE  
Predsjednik Općinskog vijeća 
 
KLASA:   021-05/22-01/06 
URBROJ: 2198/14-01/01-21-01 
Kali, dana 05.01.2022. godine  
 

POZIV 
 
Na osnovi članka  34. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 3/21) sazivam 6. 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Kali, koja će se održati dana  
 
                              11. siječnja 2022. godine (UTORAK) 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 5. sjednice Općinskog vijeća održane dana 16. prosinca i 22. 
prosinca 2021. godine. 

 
2. Donošenje Odluke o usvajanju Urbanističkog plana uređenja Rahorača, I. dio (UPU-

2), kojeg je izradila tvrtka VOLAT j.d.o.o., Posedarje (broj TD 264/2020) 
 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
HRIPA (UPU-4), kojeg je izradila tvrtka VOLAT j.d.o.o., Posedarje (broj TD 
265/2021) 

 
4. VIJEĆNIČKA PITANJA   

 
 
 

        Predsjednik Općinskog vijeća:  
                                                                                 Marin Kolega                                                       
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SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
 
Sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana  16.12.2021. godine s početkom u 17.30 sati. 
 
 Predsjednik općinskog vijeća  Marin Kolega pozdravlja sve prisutne te prelazi na utvrđivanje 
kvoruma. 
 
Prisutni Općinski vijećnici: 
 
1. Marin Kolega  
2. Silvija Valjin 
3. Moreno Longin 
4. Marija Zelenčić 
5. Duško Vidov  
6. Milan Pažek  
7.Marko Kolega  
8. Ante Gobin 
9. Neven Vitlov 
 
Ostali prisutni: 
Načelnik: Bruno Mišlov, mag. oec,  Pročelnica JUO  Nives Perin, Ines Maštruko –stručni suradnik 
računovodstva u Općini Kali  
 
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 9. vijećnika ( od ukupno 9. vijećnika ) 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže slijedeći : 
 

DNEVNI RED 
 
1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane dana 26.08.2021.godine, 
2. Verifikacija  zapisnika sa 4. sjednice  Općinskog vijeća održane dana 8.09.2021 
3. Prijedlog Proračuna za 2022. godinu sa projekcijama za 2023– 2024. 
4. Prijedlog  Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2022. godinu 
5. Prijedlog  Programa  održavanja  komunalne infrastrukture  u Općini Kali za 2022. 

     godinu, 
6. Prijedlog  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. 
7. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade  za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih  zgrada u prostoru na području Općine Kali  za 2022-. godinu 
8. Prijedlog  Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu 
9. Prijedlog Programa  javnih potreba u športu za 2022. godinu, 
10. Prijedlog  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2022.godinu, 
11. Prijedlog  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2022. godini, 
12. Prijedlog  Odluke o  raspoređivanju sredstava za  redovito financiranje  političkih 

stranaka i članova  općinskog vijeća  općine Kali  s liste grupe birača  za   2022.g 
13. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 

      turističke sezone u 2022. godini; 
 

14. Prijedlog odluke o proglašrenju statusa nerazvrstanih cesta- javnog dobra u općoj uporabi u 
neotuđivom vlasništvu Općine Kali nekretnine označene kao č.z. 2723/1 k.o Kali, V. Lamnjana 
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15. Prijedlog odluke o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta- javnog dobra u općoj uporabi u 
neotuđivom vlasništvu Općine Kali nekretnine označene kao č.z.  k.o Kali 

            Put Glavina i Put Kravljaka  
      
16. VIJEČNIČKA PITANJA 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
 
Marko Kolega: Predlažem da se pod točkom 3. dnevnog reda  uvrsti :Informacija   općinskog 
načelnika o statusu  Rekonstrukcija Općinskog doma  Kali  glede prijave na natječaj Mjere 7.4.1.   
 
Predsjednik općinskog vijeća : S obzirom da  se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje 
prijedlog  Marka Kolega da se pod točkom 3. dnevnog reda uvrsti točka: Informacija općinskog 
načelnika o statusu OPĆINSKOG DOMA Kali glede prijave na natječaj Mjere 7.4.1.  
 
„ZA“ – 9 VIJEĆNIKA  
„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  
„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je  s 9 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " , 0 glasova 
„ SUZDRŽAN “  donijet zaključak :  Točka 3.  dnevnog reda glasi: Informacija općinskog 
načelnika o statusu  Rekonstrukcija Općinskog doma  Kali glede prijave na natječaj Mjere 7.4.1.  
  
Predsjednik Marin Kolega daje prijedlog DNEVNOG reda u cijelosti  na glasanje: 
 
„ZA “ 9 vijećnika 
„PROTIV “.0 nitko  
„SUZDRŽAN“  0  nitko 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je : 
S  9 glasova " ZA " i niti jednim  glasom „ PROTIV i niti jednim glasom „SUZDRŽAN“ prihvaćen  
prijedlog  dnevnog reda  za današnju sjednicu, te glasi:  
 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane dana 26.08.2021.godine, 
2.Verifikacija  zapisnika sa 4. sjednice  Općinskog vijeća održane dana 8.09.2021, 
3. Informacija općinskog načelnika o statusu Općinskog doma Kali glede prijave na natječaj     
    Mjere 7.4.1.  

      4. Prijedlog Proračuna za 2022. godinu sa projekcijama za 2023– 2024. 
      5. Prijedlog  Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2022. godinu 
      6. Prijedlog  Programa  održavanja  komunalne infrastrukture  u Općini Kali za 2022. 

     godinu, 
       7. Prijedlog  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. 
       8. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade  za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih  zgrada u prostoru na području Općine Kali  za 2022-. godinu 
       9 . Prijedlog  Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu 
     10. Prijedlog Programa  javnih potreba u športu za 2022. godinu, 

  11.Prijedlog  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2022.godinu, 
12. Prijedlog  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2022. godini, 

      13.Prijedlog  Odluke o  raspoređivanju sredstava za  redovito financiranje  političkih 
stranaka i članova  općinskog vijeća  općine Kali  s liste grupe birača  za   2022.g 

      14. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 
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      turističke sezone u 2022. godini; 
      15. Prijedlog odluke o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta- javnog dobra u općoj uporabi u       
            neotuđivom vlasništvu Općine Kali nekretnine označene kao č.z. 2723/1 k.o Kali, V.       
           Lamnjana 
     16.Prijedlog odluke o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta- javnog dobra u općoj uporabi u     
          neotuđivom vlasništvu Općine Kali nekretnine označene kao č.z.  k.o Kali 
            Put Glavina i Put Kravljaka  
      
17. VIJEČNIČKA PITANJA 

 
TOČKA 1.  Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane dana 26.08.2021.  
Predsjednik općinskog vijeća : Dali ima primjedbi  na skraćeni  Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog 
vijeća . 
 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje verifikaciju Zapisnika sa 3. sjednice 
općinskog vijeća.  
 
„ZA“   9 vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika 
„ SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s  
9 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " i niti jednim glasom „SUZDRŽAN“ verificiran je  zapisnik 
sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane dana 26.08.2021 godine.  
 
 
TOČKA 2: Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane dana 8.09.2021. 
 
Predsjednik općinskog vijeća : Dali ima primjedbi  na skraćeni  Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog 
vijeća  
 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje verifikaciju Zapisnika sa 4. sjednice 
općinskog vijeća održane dana 8.09. 2021. godine  
 
„ZA“   9 vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika 
„ SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " i niti 
jednim glasom „suzdržan“ verificiran  zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane dana 
8.9.2021 godine.  
 
TOČKA 3.:  
Općinski načelnik BRUNO Mišlov :  Nakon treće i četvrte sjednice općinskog vijeća   dali smo 
izraditi   nove projektantske cijene za  radove odnosno novi troškovnik projekta   RekonstrukcijA 
Društvenog  doma Kali , kojeg je izradila tvrtka Rene d.o.o. iz Zadra  iz 2017. godine Prijavu na 
natječaj  za Mjeru 7.4.1. radila je  ZADRA NOVA –Agencija za razvoj Zadarske županije. Kad smo 
predali cjelokupnu dokumentaciju  Agencija nam je  poslala e- mail slijedećeg sadržaja:  
„ Uvidom u predmetne troškovnike razvidno je kako su ispravno odvojeni prihvatljivi troškovi 
(društveni dom) od neprihvatljivih troškova (prostorije JLS). No međutim , projekt kao cjelinu  čine 
troškovi koji se odnose  na prihvatljive i na neprihvatljive troškove. Sukladno uvjetima Natječaja 
(str. 6. redak „Visine javne potpore), najviša  ukupna  vrijednost projekta (prihvatljivi + 
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neprihvatljivi  troškovi) kod podnošenja I. dijela Zahtijeva za potporu iznosi 1.250.000,00 EUR u 
kunskoj protuvrijednosti.  
S obzirom da ukupna vrijednost predmetnog projekta „Rekonstrukcija Društvenog doma u naselju 
Kali“ sukladno dostavljenim  troškovnicima  10.753.069,50 HRK( 1.423.889,28 EUR) PRELAZI 
MAKSIMALNO DOPUŠTENU VRIJEDNOST PROJEKTA SUKLADNO UVJETIMA Natječaja 
isti nije prihvatljiv za sufinanciranje u sklopu predmetnog Natječaja.“ 
 
 Predsjednik općinskog vijeća : Donosi se Zaključak da  Općinski  vijećnici  primaju na znanje    
informaciju  općinskog načelnika u svezi prijave  na Natječaj  „Rekonstrukcija Društvenog doma“  
na mjeru 7.4.1.  
 
  TOČKA 4: PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ali za 2022 s projekcijama  
 
 Općinski načelnik  Bruno Mišlov, mag. oec iznosi izlaganje ( prezentacija )  prijedlog  Proračuna 
za 2022 s projekcijama za 2023 i 2024. godinu. 
  
Predsjednik općinskog vijeća  predlaže  da se   nakon obrazloženja  načelnika o prijedlogu  
proračuna  za 2022 godinu ,  da se  raspravi o proračunu , nakon toga će se  glasati o dostavljenim 
amandmanima, a nakon toga  će se u cijelosti glasati  za općinski proračun.  
 
Nakon rasprave o  prijedlogu proračuna pristupa se glasovanju o pravodobno pristiglim amandmanima. 
 
Vijećnici iz stranke SDP, HSS,HSP I HDZ  dostavili su slijedeće Amandmane:  
 
Amandman br.1: (Održavanje komunalne infrastrukture) 
Sanacija atmosferskih voda u ulici Sv. Lovre ispred  Parka branitelja domovine do ulaza u crkvu Sv. 
Lovre u iznosu od 40.000,00 kn 
Obrazloženje: Sanacija atmosferskih voda  na navedenoj poziciji je neophodna iz razloga što 
prilikom izgradnje asfaltiranja oborinske vode nisu odvedene sa površine kojom se koriste pješaci 
pogotovo prilikom ulaska i izlaska  iz crkve Sv. Lovre kad pada kiša tako da su mještanima,a 
pogotovo starijim osobama redovito mokre cipele i noge. U Općini postoji troškovnik sa ponudom 
za ovu sanaciju oborinskih voda. 
Sredstva se uzimaju iz tekućeg održavanje 10.000,00 kn i pojačanog održavanje 30.000,00 kn. 

 
Načelnik:  Amandman se ne  prihvaća 

Obrazloženje: Na spomenutom dijelu ceste su u prošlom mandatu obavljeni radovi od strane komunalnog 
poduzeća Hripa d.o.o., gdje je izgrađen otvor s rešetkama za odvođenje oborinskih voda. Izgrađeni otvor 
treba adekvatno održavati kako bi poslužio svrsi zbog koje je i izgrađen. 

Amandman se ne prihvaća jer su sredstva koja se uzimaju već isplanirana za tekuće i pojačano 
održavanje nerazvrstanih cesta u koje se godinama nije ništa ulagalo, a koje su navedene u dijelu IV. 
Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Kali za 2022. godinu. Na sjednici vijeća 
prikazati će se i fotografije nerazvrstanih cesta kojima očajnički treba pojačano održavanje. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati 1. amandman ?  
 
  „ZA“ 5 vijećnika , 
  „PROTIV“  3  vijećnika, 
„SUZDRŽAN 1 vijećnika 
 
  Predsjednik općinskog vijeća konstatira da  s 5 glasova  „ZA“, 3  glasova  „PROTIV“ , i  1. glas 
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„SUZDRŽAN“, PRIHVAĆA SE  1. ( prvi )  amandman  podnjet od strane  vijećnika SDP, HSS, 
HSP I HDZ. 
 
 
Amandman br.2: (Održavanje komunalne infrastrukture) 
Postavljanje ormarića za napajanje brodica električnom strujom i vodom u lukama otvorenim za 
javni promet, Mul, Batalaža i Mala Lamjana u iznosu od 45.000,00kn 
Obrazloženje: Sredstva su simbolična jer sve treba odraditi u suradnji sa ŽLU. Prilikom izvođenja 
vodovoda u Maloj Lamjani napravljena je određena priprema u trupu ceste ispred kuće Mate Lukina  
sa izvođačem radova  Kali Gradnja.  Sredstva se uzimaju iz stavke Javne rasvjete. 

 
- Načelnik: Amandman se ne prihvaća  

Obrazloženje: Sa prijedlogom postavljanja novih ormarića smo već išli prema Županijskoj 
lučkoj upravi i napomenuli da postoji spomenuta priprema za postavljanje ormarića u Maloj 
Lamjani. Nažalost ŽLU nisu pokazali interes da u narednoj godini financiraju postavljanje 
novih ormarića, a budući da su luke u njihovoj ingerenciji smatramo da oni trebaju 
participirati u većini troškova projektiranja i postavljanja istih. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati 2.( drugi )amandman ?  
„ZA“   4 vijećnika 
„PROTIV“ 4 vijećnika 
„ SIZDRŽAN“ 1 vijećnika 

 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da  s 4 glasova  „ZA“, 4  glasova  „PROTIV“ , i  1. glas 
„SUZDRŽAN“  , ne prihvaća se 2. amandman vijećnika 

 

 
Amandman br. 3: (Održavanje komunalne infrastrukture) 
Na plaži Tratica postavljena je dizalica za invalide koja je nažalost zapuštena i treba je staviti u 
funkciju i osmisliti plan korištenja-satnicu i zaduženje osobe u  Hripa d.o.o. u iznosu od 15.000,00 
kn. 
Prilog: Ponuda tvrtke koja je izradila i postavila dizalicu. 
Sredstva se uzimaju iz stavke održavanje groblja Dočić. 

 
- Načelnik: Amandman se ne prihvaća  

Obrazloženje: Predstavnik dotične firme s kojim sam razgovarao u rujnu tvrdi da bi dizalicu 
trebalo maknuti iz više razloga: 

dizalica već niz godina nije adekvatno servisirana i atestirana te predstavlja potencijalnu opasnost 
za korisnike, 
mjesto na kojem se dizalica nalazi nije pogodno za korištenje zbog vremenskih uvjeta (vjetra i 
izloženosti valovima) 
Firma Elektromotori d.o.o. je ponudila da dođu razmontirati dizalicu jer već godinama stoji i 
propada. K tome napominjem da je općina na opetovana razmontiranja i ponovna montiranja 
dizalice potrošila velika sredstva, a slaba iskorištenost dizalice dovodi u pitanje opravdanost takvih 
investicija. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati 3. amandman ?  
 
„ZA“   5 vijećnika 
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„PROTIV“ 4 vijećnika 
„ SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 

 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 5. glasova „ZA“, 4 glasova „ PROTIV“ i 0. glasova„ 
SUZDRŽAN“ amadman broj 3. je PRIHVAĆEN od grupe vijećnika SDP, HSS, HSP I HDZ. .   
 
Amandman br. 4: (Održavanje komunalne infrastrukture) 
Održavanje nerazvrstanih cesta (poljskih putova) povećanje sa 100.000,00 na 250.000,00 kn. 
Sanaciju obaviti 75% betoniranjem a 25% tamponiranjem, uključiti PZ Maslinu.  
Obrazloženje: Razliku sredstava  podmiriti iz  održavanja javnih zelenih površina 100.000,00 kn, 
Božićno i dr. kićenje mjesta smanjiti za 30.000,00 kn, a tekuće održavanje za 20.000,00 kn 

 
- Načelnik:  Amandman se ne prihvaća 

Obrazloženje: Amandman se ne prihvaća zato što bi glavnina sredstava za alokaciju bila 
uzeta iz stavke „Održavanje javnih zelenih površina“. Stanje javnih zelenih površina na 
području Općine nije zadovoljavajuće te zahtjeva veći angažman i veći trošak. Naročito sada 
kada su uređene nove javne zelene površine na rotoru, Artini, Tratici, parku kod crkve... 
Općina je naručila 50.000,00 kuna novih sadnica za obnovu vegetacije i revitalizaciju i 
uređenje zapuštenih zelenih površina. 
 

Stavljati preveliki naglasak (250 tisuća!) na betoniranje zabačenih dijelova Općine dok se ne srede 
zelene površine u urbaniziranom dijelu mjesta naprosto nije racionalno u ovom trenutku.. 

Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati 4.  amandman ?  
 

„ZA“   4 vijećnika 
„PROTIV“ 4 vijećnika 
„ SIZDRŽAN“ 1 vijećnika 

 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 4. glasova „ZA“, 4. glasova „ PROTIV“ i 1. glas „ 
SUZDRŽAN“ amadman broj 4. NIJE PRIHVAĆEN  podnijet  od strane   vijećnika SDP, HSS, HSP 
I HDZ.  
 
 
 
Amandman br. 5: (Građenja komunalne infrastrukture) 
Projekt uređenja plaže Mala Lamjana (hortikulturno uređenje i nabavka opreme za dječje igralište i 
izgradnja potpornog zida na plaži) vrijednost projektne dokumentacije i projekta 400.000,00 kn . 
Park treba biti tematski vezan uz more i ribe da bi ga financirao LAGUR. Primjer je dječje igralište 
u Ražancu. 
Obrazloženje: 
Projekt je potrebno usuglasiti sa mjerama koje ima LAGUR. 
Financijska konstrukcija: LAGUR 300.000,00 kn, a vlastita sredstva 100.000,00 kn (oduzeti iz 
stavke Javna parkirališta u iznosu od 100.000,00 kn). 
U 2022. godini bi se potrošilo 300.000,00 kn a u 2023. 100.000,00 kn 

 
- Načelnik: Amandman se ne prihvaća  

Obrazloženje: Načelno se slažem sa idejom projekta i šteta je da se u prošlom mandatu nije 
više apliciralo na te izvore sredstava. Amandman se ne prihvaća zato jer su sredstva iz 
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stavke „Javna parkirališta“ osigurana za rješavanje sveprisutnog problema parkinga, 
naročito u centru mjesta. Općina je u (za sada) uspješnim pregovorima za otkup zemljišta i 
angažirani su sudski vještaci kako bi procijenili potencijalno zemljište za otkup. Ovo je 
prilika za rješavanje problema parkinga u mjestu koju Općina ne smije propustiti. Također 
podsjećam da je u proračunu projekt adaptacije društvenog doma i stare ribarnice u iznosu 
od 3.750.000,00 kuna kojeg prijavljujemo na mjeru 2 LAGUR-a. 

Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati 5.  amandman ? 
 
„ZA“   5 vijećnika 
„PROTIV“ 4 vijećnika 
„ SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 

 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 5. glasova „ZA“, 4 glasova „ PROTIV“ i 0. glasova 
„SUZDRŽAN“ amandman broj 5. je PRIHVAĆEN  podnijet od strane  vijećnika SDP, HSS, HSP i 
HDZ.    
________________________________________________________________ 
 
Amandman br. 6: (Građenja komunalne infrastrukture): 
Izrada projektne dokumentacije „Nerazvrstana cesta Šetalište Brgačelj“ povećati za 100.000,00 kn. 
Ukupni iznos bio bi 330.000,00 kn. U 2022. godini potrošilo bi se 230.000,00 kn a 100.000,00 kn u 
2023. godini. 
Obrazloženje: 
Sastavni dio projektiranja tj. prije samog projektiranja potrebno je napraviti geodetsku podlogu i 
batimetrijsku izmjeru. Projektna dokumentacija sastoji se od izvedbenog i glavnog projekta za 
potrebe ishođenja lokacijske i građevinske dozvole. Najvjerojatnije biti će potrebna izmjena i 
dopuna UPU-a, tj. DPU-a. Treba odrediti i granice pomorskog dobra, jer to je uvijet za dobivanje 
građevinske dozvole. Ovaj trošak ne snosi MRRFEU već treba biti isključivo od strane Općine.  
Za 100.000,00 kn smanjiti projekt sekundarnog lukobrana u Batalaži. 
Uređenje groblja smanjiti za 30.000,00 kn. Od gradnje nogostupa D-110 prebaciti 100.000,00 kn. 
Preostali iznos od 100.000,00 kn prebaciti u 2023. godinu. 
Za navedeno projektiranje nije moguće dobiti sufinanciranje MRRFEU 

 
- Načelnik: Amandman se ne prihvaća 
 Obrazloženje: Sve navedeno u amandmanu obuhvaćeno je alociranim sredstvima za projektnu 
dokumentaciju. 
Amandman se ne prihvaća jer bi se alokacijom tih sredstava ugrozila realizacija projekata za koje 
već imamo dokumentaciju. 
Za projekt sekundarnog lukobrana u Batalaži postoji idejno rješenje, napravljena je numerička 
analiza valova, batimetrija te studija utjecaja na okoliš. Iz firme Obala Split d.o.o. kažu da će izrada 
glavnog projekta koštati 200.000,00 kuna te je iz tog razloga u proračunu i predviđen toliki iznos za 
projektnu dokumentaciju. 

 
Također iznos za gradnju trotoara do škole alociran je sukladno troškovniku kojeg je izradila firma 
4D d.o.o. i ne smijemo ugroziti realizaciju tog projekta sada kada je Županijska uprava za ceste 
konačno uvrstila projekt u financijski plan za 2022. godinu. 
________________________________________________________________ 

Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati 6.  amandman ?  
„ZA“   4 vijećnika 
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„PROTIV“ 4 vijećnika 
„ SUZDRŽAN“ 1 vijećnika 

 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 4. glasova „ZA“, 4 glasova „ PROTIV“ i 1. glas „ 
SUZDRŽAN“ amadman broj 6. nije prihvaćen , podnijet od strane  vijećnika SDP, HSS, HSP i 
HDZ.   

 
 

Amandman br. 7: (Građenja komunalne infrastrukture) 
Izrada projektne dokumentacije „Nerazvrstana cesta Šetalište Otrić“ povećati za 150.000,00 kn. 
Ukupni iznos bio bi 250.000,00 kn. U 2022. godini potrošilo bi se 150.000,00 a 100.000,00 u 2023. 
godini. 
Obrazloženje: 
Sastavni dio projektiranja tj. prije samog projektiranja potrebno je napraviti geodetsku podlogu i 
batimetrijsku izmjeru. Projektna dokumentacija sastoji se od izvedbenog i glavnog projekta za 
potrebe ishođenja lokacijske i građevinske dozvole. Najvjerojatnije biti će potrebna izmjena i 
dopuna UPU-a, tj. DPU-a. Treba odrediti i granice pomorskog dobra, jer to je uvijet za dobivanje 
građevinske dozvole. Ovaj trošak ne snosi MRRFEU već treba biti isključivo od strane Općine.  
Od gradnje nogostupa D-110 prebaciti 50.000,00 kn. 
Preostali iznos od 100.000,00 kn prebaciti u 2023. godinu. 
Za navedeno projektiranje nije moguće dobiti sufinanciranje MRRFEU 

 
- Načelnik: Amandman se ne prihvaća  

Obrazloženje: Sve navedena dokumentacija u amandmanu obuhvaćena je alociranim 
sredstvima za projektnu dokumentaciju. 

           Amandman se ne prihvaća jer su sredstva rezervirana za projekt trotoara do škole,        
           kao što je navedeno u ranijem obrazloženju. 

 

Predlagatelj  vijećnici  SDP, HSS, HSP i HDZ povlače amadman broj 7.  
 
 

Amandman br. 8: (Građenja komunalne infrastrukture) 
Hortikulturno uređenje područja Otrić. Vrijednost projekta 50.000,00 kn 
Obrazloženje: 
Osim sadnje stabala i ukrasnog grmlja, potrebno je izraditi stepenice i rukohvate za ulaz u more i 
nadohraniti plažu. 
Navedeni iznos od 50.000,00 kn oduzeti iz gradnje nogostupa D-110. 

 
- Načelnik:  Amandman se ne prihvaća 

 
Obrazloženje: U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu osigurana su 
sredstva za nabavu sadnica i uređenje zelenih površina u iznosu od 40.000,00 kuna. 
Također u programu održavanja komunalne infrastrukture predviđen je paušalni iznos od 
35.000,00 kuna za nabavu i sadnju palmi, grmova, stabala i bilja. Sve navedeno spada u 
program Održavanja komunalne infrastrukture, ne Građenja komunalne infrastrukture. 

              Amandman se ne prihvaća jer su sredstva rezervirana za projekt trotoara do škole, kao što                    
             je navedeno u ranijem obrazloženju. 
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Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati 8.  Amandman ?  
 

„ZA“   5 vijećnika 
„PROTIV“ 3 vijećnika 
„ SIZDRŽAN“ 1 vijećnika 

 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 5. glasova „ZA“, 3 glasova „ PROTIV“ i 1. glas       
„ SUZDRŽAN“ amadman broj 8. je PRIHVAĆEN  podnijet od strane  vijećnika SDP, HSS, HSP i 
HDZ.  

 

 
Amandman br. 9: (Primici od zaduživanja) 
Iznos od 800.000,00 kn u stavci Primici od zaduživanja se smanjuje na 400.000,00 kn. Razlika u 
prihodima se povećava u stavci Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg za iznos od 
400.000,00 kn i sada iznosi 8.275.050,00 kn 
Obrazloženje: 
U slučaju da bude potrebe za dodatnim zaduženjem općinsko vijeće će na prijedlog načelnika 
donijeti posebnu odluku u visini od naknadno potrebnog zaduženja. 

 
- Načelnik:  Amandman se ne prihvaća  

Obrazloženje: Amandman se ne prihvaća jer predmetnih 400.000,00 kuna planiramo povući 
iz nacionalnih sredstava Plana razvoja otoka za 2022. godinu. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati 9. Amandman ?  
 
„ZA“   4 vijećnika 
„PROTIV“ 5 vijećnika 
„ SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 

 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 4. glasova „ZA“, 5 glasova „ PROTIV“ i 0. glas „ 
„SUZDRŽAN“ amandman broj 9. je PRIHVAĆEN podnijet od strane  vijećnika SDP, HSS, HSP I 
HDZ. 

 

 
Amandman br. 10. Troškovi početka izvođenja proširenja kapaciteta Groblja Dočić 
Predvidivi troškovi 10.000,00 kn. 
Obrazloženje: 

S obzirom da je gotov projekt i troškovnici, kao i procjena troškova gradnje za proširenje  
groblja Dočić potrebno je odrediti način financiranja i započeti izgradnju. 
 
- Načelnik: Amandman se ne prihvaća   

Obrazloženje: Amandman se ne prihvaća jer su ta sredstva već predviđena u programu Održavanja 
komunalne infrastrukture. Nadalje, predlagatelj nije naveo izvor za alokaciju sredstava te njihovu 
točnu namjenu. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati 10.  Amandman ?  
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„ZA“   9 vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika 
„ SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 

 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9. glasova „ZA“, 0 glasova „ PROTIV“ i 0. glas       
„ SUZDRŽAN“ amadman broj 10. je PRIHVAĆEN  od grupe vijećnika SDP, HSS, HSP i HDZ. 

 
Predsjednik općinskog vijeća  predlaže   da se o prijedlogu Proračuna Općine Kali  za 2022. godinu 
, prijedlogu  Programa održavanja komunalne infrastrukture , prijedlogu Programa gradnje 
komunalne infrastrukture  te  o svim ostalim  predloženim  programima,  na današnjoj sjednici  ne 
glasa, već da  stručne službe   poprave prijedlog proračuna i  prijedloge programa  u skladu s 
prihvaćenim Amandmanima.  

 
TOČKA  13: Prijedlog  Odluke o  raspoređivanju sredstava za  redovito financiranje  
političkih stranaka i članova  općinskog vijeća  općine Kali  s liste grupe birača  za   2022.g 

 
 Pročelnica: Pravni temelj za donošenje Odluke nalazi se u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, 
izborne pronidžbe i referenduma (Narodne Novine 29/19 i 98/19) 
 
Sukladno članku  5. Zakona , sredstva za redovno godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika , dužna je osigurati jedinica samouprave, u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice 
samouprave za svaku godinu  za koju se proračun donosi, s tim da visina  sredstava po jednom članu 
predstavničkog tijela  općine  koja ima do 3.000 stanovnika ,  ne može biti  određena u iznosu manje od 
1.000,00  Kn. 
 Jedinicama lokalne samouprave prepušteno je da samostalno odrede iznos sredstava koji će osigurati u 
svojim proračunima za svaku godinu  za koju se proračun donosi . 
 
Člankom 6. Zakona propisano je da pravo na redovito godišnje financiranje  iz sredstava proračuna  JLS 
imaju političke stranke  koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u predstavničkom 
tijelu jedinice lokalne samouprave i nezavisni vijećnici. 
 
 Prema odredbama Zakona , za svakog člana predstavničkog tijela  podzastupljenog spola, političkim 
strankama  odnosno nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini  od 10% iznosa predviđenog 
po svakom članu  predstavničkog tijela JLS. Podzastupljenost spola postoji  ako je zastupljenost jednog spola 
u predstavničkom tijelu niža od 40%. 
 
 Prema Statutu Općine Kali Općinsko vijeće   ima 9. članova.   Prema konačnim rezultatima izbora održanih 
16. svibnja 2021. godine   izabrano  je 7. člana – muških vijećnika   i 2.  članice odnosno ženskih vijećnica.  
Dakle, u   ovom sazivu općinskog vijeća ima podzastupljenog spola 22% žena  u smislu  odredbi Zakona  , i  
podzastupljeni  spol ima pravo na dodatnu naknadu za podzastupljeni spol.  
 
   U Prijedlogu  Proračuna Općine Kali  za 2022. godini planirana su sredstva  za financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kali u visini 11.040,00 kn. Sredstva  se predlažu  
rasporediti političkim strankama i nezavisnim vijećnicima  kako je predloženo  u prijedlogu Odluke o 
raspoređivanju  sredstava . 
Predsjednik vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje  prijedlog Odluke o  raspoređivanju 
sredstava za  redovito financiranje  političkih stranaka i članova  općinskog vijeća  općine Kali  s 
liste grupe birača  za   2022.g 
 
„ZA“   9 vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika 
„ SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
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Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s  
9 glasova " ZA ",0  glasom "PROTIV " , 0 glasom „SUZDRŽAN“  donijeta slijedeća:  
 

ODLUKA 
O raspoređivanju sredstava za  financiranje političkih stranaka i  članova izabranih s liste 

grupe birača zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Kali za razdoblje 
  2022 godine 

 
 

 Članak 1.  
 

Ovom se odlukom raspoređuju sredstva za financiranje političkih stanaka i članova izabranih s liste 
grupe birača  (u daljnjem tekstu: nezavisni vijećnici) zastupljenih  u Općinskom vijeću Općine Kali 
(u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće)   za  2022. godinu, koje se osiguravaju u Proračunu Općine 
Kali za 2022. godinu.  
 

Članak 2. 
 
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje  se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj 
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća  prema 
konačnim rezultatima izbora. 
Za svakog izabranoga općinskog vijećnika podzastupljenog spola (žena) pripada  i pravo na 
naknadu u visini 10% iznosa predviđenog za svakog općinskog vijećnika.  
Podzastupljenost spola postoji ako je zastupljenost jednog spola  u predstavničkom tijelu niža od 
40% 
 

Članak 3. 
 
Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se jednak iznos sredstava za svakog pojedinog  
vijećnika u Općinskom vijeću u iznosu od  100,00 kn mjesečno. 
Za svakog općinskog vijećnika podzastupljenog spola utvrđuje se  godišnja naknada u iznosu od  
110,00 kn mjesečno. 
 
Sredstva se raspoređuju političkim strankama  i nezavisnim općinskim vijećnicima kako slijedi: 
 
 
Red
br. 

 POLITIČKA 
STRANKA  

BROJ ČLANOVA 
OP.VIJEĆA  

Mjesečni 
iznos u kn 

Godišnji 
iznos 

1.  HDZ 1. Neven Vitlov 
2.  Marko Kolega) 

100,00 kn 
100,00 kn 

1.200,00 
1.200,00 

 Ukupno HDZ:   200,00 kn 2.400,00 
2. HSP  1.vijećnik (Ante Gobin) 

 
 100,00 kn 1.200,00 

3. SDP  1.vijećnik (Duško Vidov) 
 

100,00 kn 1.200,00 

  4. HSS  1.vijećnik (Milan Pažek) 
                 

100,00 kn 1.200,00 

          
  5.  

LISTA GRUPE 
BIRAČA(nositelja: 
Bruno Mišlov) 
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   1. Marin Kolega 100,00 kn 1.200,00 
   2. Marija Zelenčić 110,00 kn 1.320.00 
   3. Silvija Valjin 110,00 kn 1.320,00 
.   4.Moreno Longin 100,00 kn 1.200,00 
 UKUPNO   11.040,00 

 
  

Članak 4. 
 
Sredstva raspoređena prema članku 3. stavku 3. ove Odluke doznačuju se na IBAN račun političke 
stranke, odnosno na  poseban račun  vijećnika/ce  sa liste grupe birača odnosno nezavisnog 
općinskog vijećnika, tromjesečno u jednakim mjesečnim iznosima.  
 
 
 TOČKA  14: Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 

                  turističke sezone u 2022. godini; 
 
 
Pročelnica: Predloženom Odlukom propisano je da se pod građevinskim radovima podrazumijevaju 
zemljani radovi ( iskopi, odvoz materijala s gradilišta i dr.) i radovi na izgradnji konstrukcije 
građevine ( zidanje nosivih zidova, zidanje pregradnih zidova, betoniranje, izrada krovne 
konstrukcije i slično ).  
Područje privremene zabrane obuhvaća cijelo područje Općine Kali, dok je razdoblje kalendarske 
godine na koje se primjenjuje zabrana od 15. lipnja 2022. godine do 15. rujna 2022.  u vremenu od 
00:00 do 24:00 sata.  
Odlukom su također propisani izuzeci od prijevremene zabrane izvođenje građevinskih radova i to 
oni koji su propisani samim zakonom. Odredbom članka 132. Zakona o gradnji ( Narodne novine 
broj: 153/13, 20/17 i 39/19 ) propisano je da predstavničko tijelo lokalne samouprave po prethodno 
pribavljenom mišljenju turističke zajednice Općine,  može Odlukom za određene vrste građevina, 
na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojima se ne 
mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukciji građevine.  
 
Odluka o predloženom obliku dostavljena je dana 19. studenoga 2021. godine Turističkoj zajednici 
Općine Kali radi dobivanja prethodnog mišljenja , te je ista na navedenu Odluku, dana 24. 
studenoga 2021. godine dostavila pozitivno mišljenje, a nalazi se i u dostavljenim materijalima.  
Predložena odluka bila je  na e-savjetovanju . U roku nije bilo primjedbi , prijedloga i sl. 
Slijedom navedenog Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini dostavlja se 
Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje.  
Predsjednik vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje se  na glasovanje  prijedlog Odluke   o privremenoj 
zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2022. godini; 
 
„ZA“   9 vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika 
„ SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s  
9 glasova " ZA " 0  glasom "PROTIV " , 0 glasom „SUZDRŽAN“  donijeta slijedeća:  
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O D L U K A 
o privremenoj zabrani   izvođenja radova u 2022. godini 

u Općini Kali 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovom se Odlukom  određuju se vrsta građevina, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme 
u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju razlozi zbog kojih se u 
pojedinim  slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi vrijedi privremena zabrana izvođenja 
radova, te provođenjem  nadzora. 

 
Članak 2. 

 
Ovom  Odlukom obuhvaćene su sve vrste građevina. 
 

Članak 3. 
 
Ovom  Odlukom  privremeno se zabranjuje izvođenje zemljanih radova  i radova na izgradnji  
konstrukcije građevina. 
Izvođenje  zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine obuhvaćenim ovom 
Odlukom zabranjuju se bez obzira na način izvođenja (strojno, ručno). 

 
 

Članak 4. 
 
Na cijelom području Općine Kali izvođenje građevinskih radova opisanih u članku 3. zabranjuje se: 
u razdoblju od  15. lipnja  do  15. rujna 2022.  godine u vremenu od 00,00 do 24,00 sata,  
 
Zabrana radova  iz ove Odluke ne odnosi se na radove navedene u članku 132. st.2. Zakona o 
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19): 
1. Građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes    
    Republike    Hrvatske, 
2. Uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije  ili  Odluke drugog tijela     
    državne vlasti,  
3. Građenje građevina odnosno izvođenja radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.  

 
 
 

Članak 5. 
 
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari Općine Kali . 
 U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju sukladno odgovarajućim odredbama  Zakona o 
građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13) i Naputka Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja o novčanim kaznama koje izriču  komunalni redari u provedbi Zakona o 
građevinskoj inspekciji (Narodne Novine br.23/18) 
 
 
 
 TOČKA 15.: Prijedlog odluke o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta- javnog dobra u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Kali nekretnine označene kao č.z. 2723/1 k.o 
Kali, V. Lamnjana 
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Pročelnica: U Planu invresticija HEP—operator Elektre Zadar  predviđena je izgradnja 
Trafostanice-TS(10(20 Vela Lamnjana-Luka).  Izgradnja trase srednjenaponskog kabela za  
trafostanicu planirana je   preko nekretnine oznake č.z. 2723/1 k.o Kali upisanom vlasništvo na 
općenarodne imovina- organ upravljanja Mjesni narodni odbor. Za ovu česticu zemlje  treba srediti 
vlasništvo  te se predlaže donošenje Odluke o  proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 
dobra u općoj uporabi  u neotuđivom vlasništvu Općine Kali  nekretnine  označene  kao č.z. 2723/1 
k.o Kali.  
 
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik daje na glasovanje : Tko je za prijedlog odluke 
o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj uporabi u neutuđivom vlasništvu 
Općine Kali nekretnine označene kao č.z. 2723/1 k.o.Kali, V. Lamnjana.  
  
„ZA“………..9 vijećnika  
„PROTIV“……0 vijećnika  
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira  da je s 9.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i  s  
niti jednim glasom  " SUZDRŽAN "   donosi se  slijedeća : 
 
 

O D L U K A  
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. 2723/1 k.o Kali,  ukupne površine   111 m2, u naravi  put. 
 

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.  
 
 
TOČKA 16. Prijedlog odluke o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta- javnog dobra u općoj 
uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Kali nekretnine označene kao č.z.  k.o Kali 
            Put Glavina i Put Kravljaka 
Pročelnica :  Javne ceste izgrađene do dana stupanja na snagu Zakona o cestama (t.j iz 
2011.godine), koje nisu evidentirane u katastru ili nije evidentirano njihovo pravo stanje , 
evidentiraju se na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja javne ceste i rješenja ZK suda. 
Svi vijećnici su dobili u svojim materijalima  skicu izmjere  u za put Glavine i  za Put Kravljaka , 
koji postoju u naravi  mnogo godina  prije od 2011. godine,  i stanovništvo ih koristi.  Predlaže se 
donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj uporabi u 
neotuđivom vlasništvu Općine Kali nekretnine označene kao 
- k.č. 3520/1, 3522/1, 3522/2, 3535/1, 3535/2, 3537/3, 3537/2, 3537/1, 3538/1,  3538/2, 4064/11 sve 
k.o Kali, u naravi  nerazvrstana cesta , naziva  Put Glavina 
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- k.č. 3520/3, 4064/12 sve k.o Kali  u naravi  nerazvrstana cesta ,  naziva Put Kravljaka. 
 

 
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik daje na glasovanje : Tko je za prijedlog odluke 
o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta- javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine Kali nekretnine označene kao č.z.  k.o Kali Put Glavina i Put Kravljaka 
 
„ZA“………..9 vijećnika  
„PROTIV“……0 vijećnika  
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira  da je s 9.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i  s  
niti jednim glasom  " SUZDRŽAN "   donosi se  slijedeća:  
 
 

 
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. 3520/1, 3522/1, 3522/2, 3535/1, 3535/2, 3537/3, 3537/2, 3537/1, 3538/1,  3538/2, 4064/11 sve 
k.o Kali, u naravi  nerazvrstana cesta , naziva  Put Glavina 
- k.č. 3520/3, 4064/12 sve k.o Kali  u naravi  nerazvrstana cesta ,  naziva Put Kravljaka. 

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.  
 
 Predsjednik Općinskog vijeća : Prekida se  5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kali  u 21,00 
sat , a koja će se nastaviti  nakon što stručne službe  isprave prijedlog proračuna za 2022 s 
projekcijama za 2023 i 2024. g.  i prijedlog programa   suglasno  usvojenim amandmanima , 
po  naknadnom  pisanom  pozivu .  
 
 
 Nastavak  5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali , održane dana 22. 12. 2022. godine s 
početkom u 17,30 sati . 
 
Predsjednik općinskog vijeća  Marin Kolega pozdravlja sve prisutne te prelazi na utvrđivanje 
kvoruma. 
 
Prisutni Općinski vijećnici: 
 
1. Marin Kolega  
2. Silvija Valjin 
3. Moreno Longin 
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4. Marija Zelenčić 
5. Duško Vidov  
6. Milan Pažek  
7.Marko Kolega  
8. Ante Gobin 
9. Neven Vitlov 
 
Ostali prisutni: 
Načelnik: Bruno Mišlov, mag. oec,  Pročelnica JUO  Nives Perin, Ines Maštruko –stručni suradnik 
računovodstva u Općini Kali  
 
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 9. vijećnika ( od ukupno 9. vijećnika ) 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže  nastavak sjednice .  
  
TOČKA 4.: PRIJEDLOG PRORAČUNA Općine Kali za 2022. godinu  s projekcijama za      
                     2023 i 2024. godinu 
Ines Maštruko : Uskladili smo prijedlog  proračuna  za  2022.g. i projekcije  prema prihvaćenim 
amandmanima koje se odnose na Program održavanja i Program gradnje komunalne infrastrukture. 
U  prijedlogu programa održavanja komunalne infrastrukture nije došlo do promjene  konačnog 
iznosa već samo se unutar prijedloga  programa povećale ili smanjile stavke, dok za  prijedlog 
programa gradnje  komunalne infrastrukture promijene su u stavci otkupa zemljišta za parkiralište,  
u izgradnji trotoara te u plažama Mala Lamnjana i Otrić.  
 
Marko Kolega: Uređenje plaže Mala Lamnjana , tu smo rekli da je ukupno 400.000,00 kn te da će 
se od toga 300.000,00 potrošiti u 2022 godinu, a 100.000,00 kuna  da će se staviti u planu i 
programu za 2023. godinu, a u planu i programu piše da će se potrošiti 400.000,00 za 2022 i 
2023.godinu., Treba program gradnje popraviti na način  da 300.000,00  kn stavimo u 2022.godinu 
a 100.000,00  kn za 2023. godinu, ukupno mora biti 400.000,00 kn.  
Ines Maštruko:  Grešku će mo odmah ispraviti.  
 
Predsjednik općinskog vijeća Marin Kolega: S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na 
glasovanje: Tko je za to da se usvoji prijedlog Proračuna Općine Kali za 2022.godine s 
Projekcijama za 2023 i 2024.godinu  s prijedlogom ispravka vijećnika Marka Kolege  da se u stavci 
………… prijedloga Proračuna .umjesto 400.000,00 kn  pravilno glasi: 300.000,00 kn.? 
 
„ZA“………..9 vijećnika  
„PROTIV“……0 vijećnika  
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog  vijeća konstatira  da je s 9  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i  s  
0 glasom  " SUZDRŽAN "   donijet Proračun općine Kali  za 2022 godinu s Projekcijama proračuna 
za 2023.i 2024. godinu (Proračun Općine Kali za 2022  s projekcijama za 2023 i 2024. godinu 
nalazi se u prilogu ovog zapisnika) 
 
TOČKA 5 : Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu 
Sukladno članku 14. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 I 15/15) propisano je da se uz 
proračun  donosi i  Odluka o  izvršavanju proračuna. Navedenom odredbom propisano je da se   
Odlukom uređuju  posebnosti u izvršavanju proračuna, omogućava izvršavanje proračuna u godini 
za koju je proračun donesen kao i druga pitanja od značaja za izvršavanje proračuna, a sve u skladu 
s zakonskim odredbama. 
Člancima od 1. do 31. prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kali za 2022. g.  uređuje 
se struktura prihoda i primitka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg 
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zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom, te financijskom i nefinancijskom  imovinom, 
prava i obveze  proračunskih  korisnika, te druga pitanja vezana za izvršavanje proračuna.  
 
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.  
 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik daje na glasovanje : Tko je za prijedlog odluke 
o izvršavanju Proračuna Općine Kali za 2022. godinu? 
 
„ZA“………..9 vijećnika  
„PROTIV“……0 vijećnika  
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira  da je s 9.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i  s  
niti jednim glasom  " SUZDRŽAN "   donosi se  Odluka o izvršavanju  Proračuna Općine Kali za 
2022. godinu ( Odluka se nalazi u prilogu ovog zapisnika)  
 
 
TOČKA :6.   Prijedlog  Programa  održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Kali za      
                        2022. godinu. 
 
Nives Perin podnosi uvodno izlaganje o prijedlogu Programa  održavanja  komunalne infrastrukture 
u Općini Kali za  2022. godinu.Isti je usklađen s usvojenim amandmanima. 
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: 
Tko je za to da se donese  Program održavanja komunalne infrastrukture, Općine Kali za 2022 
godinu ?  
 
„ZA“……….. 8 vijećnika 
„PROTIV“……0 vijećnika 
„SUZDRŽAN“..1 vijećnik 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s  8 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 1 
glasom " SUZDRŽAN " donijet je  Program  održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Kali za 
2022. godinu. ( koji se nalazi u privitku ovog zapisnika) 
 
TOČKA 7: : Prijedlog  Programa gradnje  komunalne infrastrukture  na području Općine 
Kali za   2022. godinu. 
 
Nives Perin podnosi uvodno izlaganje o prijedlogu Programa  gradnje   komunalne infrastrukture u 
Općini Kali za  2022. godinu u skladu s usvojenim amandmanima .  Sve što je označeno crvenom 
bojom u prijedlogu Programa odnosi se na usvojene amandmane, s  tim  da se    predlaže ( Ispravak 
od strane vijećnika Marka Kolega)  ispravak  pod točkom 2.,  rednog broja 3. Plaža mala Lamjana u 
koloni Procjena troškova građenja (s PDV-om) umjesto 400.000,00 pravilno glasi 300.000,00, te se 
ispravlja i ukupan iznos Procijene troškova gradnje  i Izvori financiranja po ZKG, kao i u 
rekapitulaciji,   umjesto  1.150.000,00 pravilno glasi: 1.050.000,00 kn.   
 
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.  
Nakon rasprave  predsjednik daje na glasovanje : Tko je za to da se donese   Program gradnje 
komunalne infrastrukture  na području Općine Kali  za 2022. godinu s ispravcima vijećnika Marka 
Kolega)?  
„ZA“………..8 vijećnika  
„PROTIV“……0 vijećnika  
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„SUZDRŽAN“ 1 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog  vijeća konstatira  da je s 8  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i  s  
1 glasom  " SUZDRŽAN "   donijet    Program gradnje  komunalne infrastrukture  na području 
Općine Kali za 2022 godinu, s ispravcima. (Program gradnje komunalne infrastrukture za 2022 
nalazi se u privitku ovog zapisnika) 
 
TOČKA 8.:  Prijedlog Programa korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području   Općine Kali za   2022. godinu. 
 Nives Perin:   Pravni temelj za donošenje ovog Programa sadržan je  u članku 31. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Po prijedlogu ovog Programa planiraju se prihodi od 
naknade za zadržavanje izgrađenih zgrada u iznosu od 20.000,00 kn  i taj iznos planira se  za 
financiranje  rashoda za izradu projektne dokumentacije za izradu trotuara do OŠ Kali t.j. preneseni 
su u Program gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godine.. 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje Program. 
„ZA“……….. 9 vijećnika  
„PROTIV“…....0 vijećnika  
SUZDRŽAN“…0 vijećnika 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 9. glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim 
glasom " SUZDRŽAN "  donijet  Programa korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području   Općine Kali za   2022. godinu ( a koji se nalazi u 
privitku ovog zapisnika) 
 
 
TOČKA 9 :  Prijedlog Programa  javnih potreba u  KULTURI  za 2022. godinu 
Nives Perin podnosi uvodno izlaganje  
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ , daje na glasovanje : Tko je za to da se donese predloženi 
Program javnih potreba u  kulturi   za 2022. godinu? 
 
„ZA“………..9 vijećnika 
„PROTIV“……0 
SUZDRŽAN…0 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je  Programa  javnih potreba u  KULTURI  za 2022. 
godinu ( Program javnih potreba u kulturi za 2022 g.  nalazi  se u privitku ovog zapisnika) 
 
TOČKA 10. :  Donošenje Programa  javnih potreba u  SPORTU   za 2022. godinu 
Nives Perin  podnosi uvodno izlaganje. 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ , daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predloženi 
Program javnih potreba u sportu  za 2022. godinu ?  
 
„ZA“………..9 
„PROTIV“…..0 
SUZDRŽAN…0 
 
Predsjednik općinskog  vijeća konstatira da je s 9.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet   Programa  javnih potreba u  SPORTU   za 2022. godinu 
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( Program javnih potreba  u sportu za 2022. godinu nalazi se u privitku Zapisnika) 
 
TOČKA 11 : Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2022. 
godinu. 
Nives Perin  podnosi uvodno izlaganje.  
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ , daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predloženi 
Program  javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2022. godinu? 
  
„ZA“……….9 vijećnika  
„PROTIV“ ….0 vijećnika 
SUZDRŽAN.. 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog  vijeća konstatira da je s 9 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je  Program javnih potreba u predškolskom odgoju i 
školstvu za 2022. godinu.( a koji se nalazi u privitku ovog Zapisnika) 
 
TOČKA 12 : Donošenje  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2022. godinu. 
Uvodno izlaganje podnosi Nives Perin 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predloženi  
Socijalni program  za 2022. godinu ?  
 
„ZA“………..9 vijećnika  
„PROTIV“…...0 vijećnika  
SUZDRŽAN…0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog  vijeća konstatira da je s 9  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet je  Socijalni program  Općine Kali  za 2022. godinu. 
(Program se nalazi u privitku ovog  Zapisnika) 
 
 
 TOČKA 17.:VIJEČNIČKA PITANJA: 
 
Ante Gobin : Dug u Hripi je 170.000,00 kuna dali je to dug sa kupnjom kamiona i sa revizijom , i 
što se teći Hripe još me zanima tko je naručio Hrpi reviziju i ko će je platiti ?  
Načelnik: Nadzorni odbor zajedno sa mnom je pričao o tome kako je logično da se nakon svakog 
načelnika, promjenjenog nadzornog odbora i direktora napravi revizija. U Hripi ima velikih 
problema i repova koji su ostali od prošlog direktora tako da se revizija morala pozvati, sa čim su se 
svi članovi nadzornog odbora složili.  
 
Ante Gobin: Zanima me što je sa Plodinama i prostornim planovima?  
Nives Perin: Mi smo poslali cjelokupnu dokumentaciju  - konačni prijedlog UPU Rahorača  i 
konačni prijedlog Izmjena i dopuna Hripa  na  Suglasnost  kod Ministarstva prostornog uređenja, 
graditeljstva   u osmom mjesecu ove godine. Oni sve to pomalo rješavaju.  Nakon dva mjeseca 
dobili  smo zahtjev za ispravak a to se najviše odnosi na neke  materijalne odredbe. Arhitekt je  tekst 
Upu-ov odmah ispravio , ja sam sa tim još dostavila traženu  dokumentaciju iz županije, Hrvatskih 
cesta  i poslali  smo  sve natrag u Zagreb. Jučer smo dobili informaciju da se piše suglasnost na 
UPU-e. Kada dobijemo suglasnost organizirati će se  sjednica  općinskog vijeća  u 1. mjesecu za  
donošenje Odluke o usvajanju   Izmjenu i dopunu UPU Hripa i  UPU Rahorača. 
 
Ante Gobin: Dali će se u ulici Sv. Lovre točnije kod parka Branitelja vratiti čunjevi za zabranu 
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parkiranja jer kada prolazi kamion krez ulicu nastaju problemi ? 
Načelnik:  Razmotriti ću tu problematiku, te će mo kupiti čunjeve i napraviti sve da spriječimo 
probleme.  
 
MARKO KOLEGA : Postavio sam pitanja na 3. sjednici  općinskog vijeća ali nikad nisam dobio 
odgovor, pa vas molim za odgovor.  
 
 Predsjednik Općinskog vijeća: Sobzirom da se nitko više ne javlja za riječ zakljujčujem 5. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Kali.  
 
Svim općinskim vijećnicima čestitam Božić i Novu 2022. godinu.  
 
Završeno u 19,50 sati  
 
 
Zapisnik sastavila:  
Nives Perin                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća : 
                                                                                                 Marin Kolega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tč 2. Donošenje Odluke o usvajanju Urbanističkog plana uređenja Rahorača, I. dio 
(UPU-2), kojeg je izradila tvrtka VOLAT j.d.o.o., Posedarje (broj TD 264/2020) 
 
MATERIJALI ZA 2. TOČKU DNEVNOG REDA – PREUZMANJE NA POVEZNICI:  
 
UPU Rahorača I. DIO (UPU 2) KPP-OBRAZLOŽENJE.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1L-JE9-nSdadzFjNiJ_1qb0xEQPITvxbJ/view?usp=drive_web 
 
UPU Rahorača I. DIO (UPU 2) KPP-ODREDBE.pdf 
https://drive.google.com/file/d/14lud4HD5t-
Vxe0OHoIK9NiZ2FgjOi6W7/view?usp=drive_web 
 
UPU Rahorača sažetak za javnost.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1tBbkND1oZntZAkS9ld5NNlgZAI_mwBcM/view?usp=drive
_web 
 
 
tč 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
HRIPA (UPU-4), kojeg je izradila tvrtka VOLAT j.d.o.o., Posedarje (broj TD 265/2021) 
 
MATERIJALI ZA 3. TOČKU DNEVNOG REDA – PREUZMANJE NA POVEZNICI: 
 
UPU HRIPA IiD 2021 KPP-KARTE.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1y9aI7Y-b3S9vb1EoIZjF_VC7Ka7uM-
kn/view?usp=drive_web 
 
UPU HRIPA IiD 2021 KPP-KOMPLET.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1UyjaDI6xtUsmuGncEAEJ7aG2F1usAXdx/view?usp=drive_
web 
 
UPU HRIPA IiD 2021 KPP-OBRAZLOŽENJE.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1paY8izopLCQ4oey9VrqtwModAVXth2aw/view?usp=drive_
web 
 
UPU HRIPA IiD 2021 KPP-ODREDBE.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1XLI1gwUg9d0vtXj4AJO5vM7hrNJtpNLA/view?usp=drive_
web 
 
UPU HRIPA IiD 2021 Radni materijal.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1hwkW9oLLbxQE84WlnYqQ8p6KoampiVKt/view?usp=driv
e_web 
 
UPU HRIPA IiD 2021 SAŽETAK ZA JAVNOST.pdf 
https://drive.google.com/file/d/11YbHv3fRwoqIQDCGfvQdHbv69U91xZqd/view?usp=drive
_web 
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