
SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali, 
Trg Marnjive 23, dana  22.07. 2021 godine s početkom u 17.30 sati.

 Predsjednik općinskog vijeća pozdravlja sve prisutne te prelazi na utvrđivanje kvoruma.

Prisutni Općinski vijećnici:

1. MARIN   KOLEGA, 
2. MORENO LONGIN
3. SILVIJA VALJIN
4. MARKO KOLEGA
5. NEVEN VITLOV,
6.ANTE GOBIN
7. DUŠKO VIDOV
8. MILAN PAŽEK

Odsutni vijećnici: Marija Zelenčić, koja je svoj izostanak opravdala

Ostali prisutni:
Bruno Mišlov- načelnik, Pročelnica JUO  Nives Perin, Ines Maštruko- referent za računovodstvo

Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 8 vijećnika ( od ukupno 9 vijećnika ), postoji kvorum te se 
mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže slijedeći :

   DNEVNI   RED : 
 1. Polaganje prisege vijećnika Gobin Ante,

       2. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kali,       
             održane dana 18. lipnja 2021.  godine ,
      3.  Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali ,

4.    Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2020. godine,
5. Izvješće o  izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020,
6. Izvještaj o  izvršenju Održavanja komunalne infrastrukture Općine Kali za 2020
7. Godišnje izvješće o  realizaciji plana  i programa rada i Izvještaj prihoda i rashoda    

        proračunskih korisnika Dječjeg vrtića  Srdelica  Kali za 2020. godinu
      8.  Godišnje izvješće o  realizaciji plana  i programa rada i Izvještaj prihoda i rashoda    

        proračunskih korisnika Narodne Knjižnice  Kali za 2020. godinu
9. Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana trgovačkog društva Hripe d.o.o. Kali    
    za 2020 godinu ,
10.  .  Godišnji  izvještaj  o  izvršenju  financijskog  plana  društva   Odvodnja   Kali   d.o.o.  za
2020.godinu;
11. Odluka o ukidanju statusa  javnog dobra u općoj uporabi  za č.z.  13170 k.o Kali  u površini
111m2 ( Ulica XIV)  i  za  č.z. 13175  (Ulica XVII) u površini 53m2.
12.. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva  za Statut i Poslovnik,
13.  Prijedlog Odluke o razješenju predstavnika i zamjenika predstavnika u skupštini       
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    „LAGUR“,
14.Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika u Skupštini     
   „LAGUR“. 

I Nadopuna Dnevnog reda:
15. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju i uređenju prometa na području
pješačke zone „Batalaža“ u Kalima

 
     16.VIJEĆNIČKA PITANJA  

  Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 

Marko Kolega: Predlažem za nadopunu Dnevnog reda točku Donošenje Odluke o 
oslobađanju Poreza na potrošnju fizičkih  i pravnih  osoba.

 S obzirom da se dalje nitko ne javlja za riječ Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje :
Tko  je  za   to  da  se  nadopuni   Dnevni  reda    prijedlog   Općinskog  načelnika   Odluke  o
Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone
„Batalaža“ u Kalima?

 

„ZA “ 8 VIJEĆNIKA 
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da  se  prihvaća prijedlog načelnika  Bruna Mišlov  te se
iza točke 14. dodaje točka 15. koja glasi: .

15. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju i uređenju prometa na
području pješačke zone „Batalaža“ u Kalima

Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje za  nadopunu dnevnog reda  prijedlog 
vijećnika  Marka Kolega .  Tko je za  prijedlog  Odluke o oslobađanju Poreza na potrošnju 
fizičkih  i pravnih  osoba?
„ZA “ 8 VIJEĆNIKA 
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da  se  prihvaća prijedlog Marka Kolega   te se iza točke
15 dodaje točka 16. dnevnog reda koja glasi: .
 Prijedlog Odluke o oslobađanju Poreza na potrošnju fizičkih  i pravnih  osoba.

  Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je u cijelosti za   predloženi Dnevni red  s  
prihvaćenim  točkama nadopunama Dnevnog reda ?
„ZA“- 8 vijećnika
„PROTIV“- 0 vijećnika
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da  je Dnevni red usvojen za današnju sjednicu općinskog 
vijeća te glasi:
   

1. Polaganje prisege vijećnika Gobin Ante,
       2. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kali,       
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             održane dana 18. lipnja 2021.  godine ,
      3.  Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali ,

4.    Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2020. godine,
5. Izvješće o  izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020,
6. Izvještaj o  izvršenju Održavanja komunalne infrastrukture Općine Kali za 2020
7. Godišnje izvješće o  realizaciji plana  i programa rada i Izvještaj prihoda i rashoda    

        proračunskih korisnika Dječjeg vrtića  Srdelica  Kali za 2020. godinu
      8.  Godišnje izvješće o  realizaciji plana  i programa rada i Izvještaj prihoda i rashoda    

        proračunskih korisnika Narodne Knjižnice  Kali za 2020. godinu
9. Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana trgovačkog društva Hripe d.o.o. Kali    
    za 2020 godinu ,
10.  .  Godišnji  izvještaj  o  izvršenju  financijskog  plana  društva   Odvodnja   Kali   d.o.o.  za
2020.godinu;
11. Odluka o ukidanju statusa  javnog dobra u općoj uporabi  za č.z.  13170 k.o Kali  u površini
111m2 ( Ulica XIV)  i  za  č.z. 13175  (Ulica XVII) u površini 53m2.
12.. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva  za Statut i Poslovnik,
13.  Prijedlog Odluke o razješenju predstavnika i zamjenika predstavnika u skupštini       
    „LAGUR“,
14.Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika u Skupštini     
   „LAGUR“. 

I Nadopuna Dnevnog reda:
15. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju i uređenju prometa na području
pješačke zone „Batalaža“ u Kalima

 
      16. Donošenje Odluke o oslobađanju Poreza na potrošnju fizičkih  i pravnih  osoba.

       17. VIJEČNIČKA PITANJA

TOČKA 1. POLAGANJE PRISEGE ANTE GOBIN 
Predsjednik Općinskog vijeća čita tekst prisege 
Ante Gobin  izgovara „prisežem“ i potpisuje izjavu o davanju prisege.

TOČKA 2. : VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 1. KONSTITUIRAJUĆE . SJEDNICE 
OPĆINSKOG VIJEĆA

 Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu , 
Marko Kolega :Na prošloj 1.  konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća  na nadopuni dnevnog reda
„Viječnička pitanja“ postavljena su dva pitanja. 1. Dali će se u ovoj sezoni otvoriti Srdela snack . i 
drugo pitanje koje je postavio Duško Vidov o prebivalištu vijećnika .T o nije  zapisano   u ovom 
Zapisniku sa konstituirajuće sjednice, te tražim da se to zapiše. 
S obzirom da  se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje : Tko je za verifikaciju skraćenog 
zapisnika sa 1.  konstituirajuće sjednice općinskog vijeća  s  primjedbom Marka Kolege  ?
„ZA“ 8 VIJEĆNIKA 
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA 

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je verificiran zapisnik  s nadopunom Marka Kolega sa 1.
konstituirajuće  sjednice Općinskog vijeća općine Kali održane dana 18. 06. 2021. godine. Stručne 
službe će izvršiti  nadopunu  Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice  pod točkom  „Viječnička 
pitanja“.
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TOČKA 3: DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE KALI 
Nives Perin podnosi uvodno izlaganje.
 Općinsko vijeće Općine Kali  je na svojoj 20. sjednici održane dana 4. veljače 2020 godine donijelo Odluku 
o izradi izmjene i dopune Prostornog plana Uređenja Općine Kali . 
U članku 2. iste Odluke  određeni su razlozi zbog kojih se pristupa izmjenama i dopunama  Plana ,   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, 

(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), 

(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. 

 

 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. 

 

 Općina Kali povjerila je izradu Prijedloga  Izmjena i dopunu  Prostornog Plana  tvrtki Blok –
Projekt iz Zadra.  Danas je prisutan na sjednici  gosp. Stipe Brčić, dipl.arh.  jedan od  članova
Stručnog tima izrađivača.

Plan je dovršen za javnu raspravu tijekom srpnja 2020. godine. Javni uvid omogućen je u trajanju
od 30 dana to jest  od .14. srpnja 2020. godine do 14. kolovoza 2020 godine. U tijeku javnog
uvida  mještani i ostali sudionici mogli su dati svoje pisane primjedbe i prijedloge , sugestije u
Knjigu primjedbi , putem pisarnice ili pošte. Javno izlaganje održano je 20. srpnja 2020. godine.

Sve primjedbe i  prijedloge koje su sudionici  u javnoj raspravi dali  u roku i  na način određen
zakonom  obradio je Nositelj  izrade s  stručnim timom izrađivača. 

 Nadalje,  U postupku javne  rasprave  obaviještena  su  tijela  s  javnim ovlastima  i  zatraženo  je
njihovo mišljenje i prethodne suglasnosti. Plan je ispravljen u skladu s pristiglim primjedbama i
zahtjevima, te je spremljen nacrt konačnog prijedloga Plana. Ovdje valja istaknuti da je slijedom

4



zahtjeva Konzervatorskog odjela u Zadru obuhvat stare jezgre smanjen u odnosu na važeći plan. 

Utvrđen je konačni  prijedlog plana.  Isti  je  upućen Županijskom zavodu za prostorno uređenje
Zadarske županije od kojeg je pribavljeno prethodno mišljenje o usklađenosti Plana sa prostornim
planom Zadarske županije. Nakon pribavljenog mišljenja Županijskog zavoda, konačni prijedlog
Plana upućen je Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i  državne imovine od kojeg je
pribavljena suglasnost po članku 108. Zakona o prostornom uređenju.  Suglasnost Ministarstva
imaju vijećnici u materijalima.  

Predlaže se  donošenje Odluke   o usvajanju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Kali.

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu 
Duško Vidov postavlja pitanje gosp. Stipi Brčiću.dipl. ing arh.
Htio bih reći da bi bilo dobro kada se plan bude stavljao na internetske stranice Općine Kali , da to 
bude pregledno napravljeno kako bi se svaki mještanin  mogao lako snalaziti. 

STIPE: To je i zakonska obveza da se sve stavi na internetsku stranicu. 

MARKO KOLEGA: Jedna od stvari  koje naši ljudi zanima to su osim građevinskih terena i gradnja
na građevinskim terenima  i gradnja na poljoprivrednim zemljištima. 
Izlistao sam one priče, dva hektara, tri hektara , malo tko tu zadovoljava te uvijete, ali mene zanima 
dali postoji neki minimalni zakonski uvjeti koje znam da smo ja i Nives spominjali nekakvih 12. 
kvadrata kućice a ovdje  nisam našao, možda to i ne mora zakonski pisati ali dobro bi bilo nekakvo 
obrazloženje ljudima staviti  jer je velika potreba, jer  ljudi stalno pitaju. 
Mislim da je  dozvoljeno  graditi  12. kvadrata zgrade i 27. kubika gusternen brez  građevinske 
dozvole na poljoprivrednom zemljištu.

STIPE BRČIĆ : Gospodarske zgrade alatnice, šupe itd.. to se jednostavno ne može, na to ne 
možemo utjecati dok se zakon ne promijeni. Što ste spomenuli, vodu, gusternu, cisternu te stvari su 
određene u  Pravilniku o jednostavnim građevinama. 
Ja znam da to muči ljudi ali ne može se protiv zakona. 

 

S obzirom da nema daljnjih pitanja   predsjednik općinskog vijeća zaključuje raspravu te daje na 
glasanje: Tko je za to  da se donese Odluka   o Izmjenama i dopuna Prostornog plana Općine Kali?

„ZA“ 8 VIJEĆNIKA 
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA 
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIKA 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 8 glasova „ZA“, 0 glasova  „PROTIV“ i 0  glasova 
SUZDRŽAN    donesena  je  Odluka o  IZMJENAMA  I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 
OPĆINE KALI

Tekst Odluke o donošenju Izmjena i dopuna  Prostornog plana Općine Kali s ODREDBAMA  ZA 
PROVOĐENNJE   nalazi  se  u prilogu ovog zapisnika .

TOČKA 4.:  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA      
                     2020. GODINU.
Ines Maštruko  uvodno obrazlaže  izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kali  za 2020. godinu.
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Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, predsjednik općinskog vijeća zaključuje raspravu te stavlja 
na glasovanje: Tko je za to da se prihvati Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Kali za 2020. 
godine ?
„ZA“ 8 VIJEĆNIKA 
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA 
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIKA 

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 8 glasova „ZA“, 0 glasova  „PROTIV“ i 0  glasova 
suzdržan vijećnika „donijet

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE  KALI  ZA RAZDOBLJE  OD

01. 01. 2020. DO 31. 12. 2020. GODINE

Članak 1.
1. UKUPNA SVOTA OSTVARENIH PRIHODA ……………..9.391.385,40 kn      

- TEKUĆI PRIHODI    …………………………………7.559,451.40 kn                      
- PRIMCI OD PRODAJE IMOVINE   ………………………..00.00. kn                       
- PRIMCI OD FINANCIJSKE IMOVINE 

I ZADUŽIVANJA …………………………………… 1.831.934,00. kn  

2. UKUPNA SVOTA IZVRŠENIH RASHODA………………..   9.355.139,84.kn
- TEKUĆI RASHODI …………………………………..  4.018.471,79.kn                    
- RASHODI ZA DUGOTRAJNU IMOVINU…………..  2.965.239,69.kn                    
- IZDATCI ZA DANA ZAJMOVE I OTPALATU KREDITA .. 2.371.428,36kn    

3. VIŠAK/MANJAK PRIHODA     ……………………………………36.249,56 .kn                 

4. PRIJENOS  MANJKA  OD PROŠLE GODINE ………………….- 298.993,63 kn

Članak 2.

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kali za 2020 godinu sadrži Izvješće o ostvarenju 
prihoda i izvršenju izdataka proračuna Općine Kali po vrstama prihoda i izdataka, te po 
namjenama , nositeljima i korisnicima.

TOČKA 5:  Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture općine Kali za   
                     2020. godine.

Nives Perin : Temeljem zakona o komunalnom gospodarstvu Općinsko vijeće svake godine  s 
Proračunom donosi i Program građenja komunalne infrastrukture. S Programom građenja određuju 
se građevine komunalne infrastrukture koji će se graditi. Isto tako temeljem Zakona  Općinski 
načelnik podnosi Općinskom vijeću Izvješće  o izvršenju Programa Gradnje komunalne 
infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu Izvješće o izvršenju Programa gradnje podnosi se 
istodobno s Izvješćem o Izvršenju Proračuna Općine. 
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Za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kali za 2020.godinu 
utrošena su sredstva u iznosu od  2.481.485,31 kn što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od  
2.899.000,00 kn predstavlja izvršenje od 85,59% planiranih predviđanja.
Svi viječnici su dobili Izvješće  o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. 
godine.
Predlaže se usvajanje istog.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu .
 S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća zaključuje raspravu  te daje na
glasanje :Tko je za to da se prihvati  Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne 
infrastrukture općine Kali za   2020. godine?

„ZA“ 8 VIJEĆNIKA 
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA 
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIKA 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 8 vijećnika  „ZA“, 0 vijećnika   „PROTIV“ i 0 
vijećnika „SUZDRŽAN“ donijet  slijedeći: 

                                                ZAKLJUČAK 

1. Prihvaća se Izvješće  o  izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne 
infrastrukture na području Općine Kali za 2020. godinu, koje je u privitku ovog Zaključka i 
čini njegov sastavni dio.

TOČKA 6. : Izvješće o izvršenju programa  održavanja komunalne infrastrukture Općine      
                      Kali za    2020. godinu 

Nives Perin : Temeljem zakona o komunalnom gospodarstvu Općinsko vijeće svake godine  s 
Proračunom donosi i Program  održavanja  komunalne infrastrukture općine Kali  Isto tako 
temeljem Zakona  Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Izvješće  o izvršenju Programa  
održavanja  komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu Izvješće o izvršenju 
Programa  održavanja  komunalne infrastrukture podnosi se istodobno s Izvješćem o Izvršenju 
Proračuna Općine. 
U ovom Izvješću navedena  su vrste programa (aktivnosti) koja su planirana po Proračunu i 
Programom za 2020.godinu i realizacija  aktivnosti u 2020. godini .
Vrijednost  izvršenih  radova po Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
iznosila je 726.565,12  kn što u odnosu  na planiranu vrijednost  u iznosu 860.000,00 kn predstavlja 
izvršenje od 84,48 %.
Detaljnije obrazloženje Programa komunalne infrastrukture za 2020 vijećnici su dobili u svsvojim 
materijalima. 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu .
 S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća zaključuje raspravu  te daje na
glasanje :Tko je za to da se prihvati  Izvješće o izvršenju programa  održavanja  komunalne 
infrastrukture Općine Kali za   2020. godine?

 S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća zaključuje raspravu  te daje na
glasanje :Tko je za to da se prihvati  Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture općine Kali za   2020. godine?
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 „ZA“ ………... 8  VIJEĆNIKA
„PROTIV“….    0 VIJEĆNIKA 
„SUZDRŽAN“ .0 VIJEĆNIKA 

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 8 glasova „ZA“, 0 glasova vijećnika   „PROTIV“ i 0
vijećnika „ SUZDRŽAN“ donijet  slijedeći

                                                ZAKLJUČAK 

1. Prihvaća se Izvješće  o  izvršenju Programa  održavanja komunalne infrastrukture  u Općini 
Kali  za 2020. godinu, koje je u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 7: Godišnji izvještaj  o radu i izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika    
                   DJEČJEG VRTIĆA „ SRDELICA „– KALI ZA 2020 godinu

Ines Maštruko  podnosi godišnji  izvještaj o radu  i izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića 
„Srdelica“ – Kali za 2020. godinu
 Predsjednik općinskog vijeća otvara  raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća  zaključuje raspravu  te daje na
glasovanje : Tko je za to da se prihvati Izvješće o radu i financijsko izvješće  Dječjeg vrtića 
„Srdelice“ za 2020. godinu
 
„ZA“ …….. 8  VIJEĆNIKA
„PROTIV“     0 VIJEĆNIK  
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK 

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 8 glasova „ZA“, 0 glas  „PROTIV“ i 0 glas 
„SUZDRŽAN“ donijet  slijedeći: 

ZAKLJUČAK 
O PRIHVAĆANJU  IZVJEŠTAJA O RADU,     

  FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA  ZA 2020 GODINU
PRORAČUNSKOG KORISNIKA

DJEČJEG VRTIĆA «SRDELICA» KALI

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o radu  i   Financijsko izvješće  Dječjeg vrtića «SRDELICA» Kali za   2020. 
godinu .

.
TOČKA 8: Godišnji izvještaj  o radu i izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika    
                   NARODNE KNJIŽNICE KALI ZA 2020 godinu

Ines Maštruko  podnosi godišnji  izvještaj o radu  i izvršenje financijskog plana Narodne knjižnice  
Kali za 2020. godinu.
 Predsjednik općinskog vijeća otvara  raspravu.
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S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća  zaključuje raspravu  te daje na
glasovanje : Tko je za to da se prihvati Izvješće o radu i financijsko izvješće  Narodne knjižnice 
Kali  za 2020. godinu
 
„ZA“ …….. 8  VIJEĆNIKA
„PROTIV“     0 VIJEĆNIK  
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK 

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 8 glasova „ZA“, 0 glas  „PROTIV“ i 0 glas 
„SUZDRŽAN“ donijet  slijedeći: 

ZAKLJUČAK 
O PRIHVAĆANJU  IZVJEŠTAJA O RADU,     

  FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA  ZA 2020 GODINU
PRORAČUNSKOG KORISNIKA
NARODNE KNJIŽNICE  KALI

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o radu  i   Financijsko izvješće za   2020   Narodne knjižnice Kali.

TOČKA 9:   GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 
TRGOVAČKOG DRUŠTVA HRIPA d.o.o. KALI za 2020.godinu

Lidija Ratković : podnosi Izvješće
Predsjednik otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća  zaključuje raspravu. 
O  Godišnjem Izvještaju  o  izvršenju financijskog plana   Hripe d.o.o. Kali se ne glasuje već se 
prima na znanje  te se donosi slijedeći :

ZAKLJUČAK
 

Članak 1.

Prima se na znanje  Izvješće o financijskom   poslovanju trgovačkog društva HRIPA d.o.o. Kali za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godinu.

Članak 2.

Izvješće o financijskom planu  iz članka 1. ove odluke sastavni je dio ovog Zaključka. 

 TOČKA 10: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 
TRGOVAČKOG DRUŠTVA ODVODNJA KALI  d.o.o. za javnu odvodnju  za 
2020.godinu
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Valentina Grzunov –Uprava društva   podnosi Izvješće (koje se nalazi u privitku ovog 
Zapisnika)
Predsjednik otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća  zaključuje raspravu. 
O  Godišnjem Izvještaju  o  izvršenju financijskog plana  ODVODNJE KALI  d.o.o. Kali se ne 
glasuje već se prima na znanje,  te se  konstatira  slijedeći :

ZAKLJUČAK
  

Članak 1.

Prima se na znanje  Izvješće o financijskom   poslovanju i radu  trgovačkog društva ODVODNJA 
KALI d.o.o.  za .2020. godinu.

Članak 2.

Izvješće o financijskom planu  iz članka 1. ove odluke sastavni je dio ovog zaključka (i nalazi se u 
privitku ovog Zapisnika). 

TOČKA 11.: PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA  JAVNOG DOBRA U     
                      OPĆOJ UPORABI  NERAZVRSTANE   CESTE 

Nives Perin :  Općina Kali od 2017. godine aktivno provodi upis nerazvrstanih cesta u zemljišne 
knjige kao javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Općine Kali. To nam je 
prvenstveno potrebno radi izgradnje kanalizacije i vodovoda  u projektu Aglomeracije Preko Kali.   
U prošlim godinama  došlo je do  pogreške prilikom  proglašenju statusa javnog dobra- 
nerazvrstanih cesta  tako da  su  neka dvorišta ili privatni putevi u vlasništvu privatnih osoba,  
upisani  u zemljišnoj knjizi kao nerazvrstana cesta javno dobro u vlasništvu Općine Kali .

Tako danas imamo pred sobom dvije žalbe  odnosno dva zahtijeva i to  Vitlov  Šime i Tomislav 
Vitlov koji traže ukidanje statusa  javnog dobra u općoj uporabi za č.z. 13170 k..o Kali (ulica XIV)  
površine 111m2.  Drugi zahtijev je podnio Lukin Zdenko koji traži ukidanje statusa javnog dobra u 
općoj uporabi za č.z. 13175 (Ulica XVII) površine 53m2.
Temeljem članka 62 Zakona o komunalnom gospodarstvu  predlaže se udovoljiti  zahtijevu stranaka
Vitlov Šime i Vitlov  Tomislava kao i Lukin Zdenka te se predlaže donošenje Odluke o  o ukidanju 
statusa javnog dobra u općoj uporabi za č.z. 13170 i č.z. 13175 sve k.o Kali . 

Otvara se rasprava.

Marko Kolega:  Prema Zakonu,  gdje postoji put i koristi ga dvije ili  više osobe jedinice lokalne 
samouprave  imaju zakonsko paravo proglasiti  takav put kao  javno dobro u općoj uporabi –
nerazvrstanu cestu  kao neutuđivo vlasništvo Općine Kali.  Općinska tijela nisu ništa krivo 
napravila.Samo što su u Kalima običaji takvi kako jesu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća  zaključuje raspravu te daje na 
glasovanje : Tko je za  prijedlog odluke  o ukidanju statusa  javnog dobra u općoj uporabi za č.z. 
13170 k..o Kali (ulica XIV)  površine 111m2 i  za č.z. 13175 (Ulica XVII) površine 53m2.

„ZA“ …….. 8  VIJEĆNIKA
„PROTIV“     0 VIJEĆNIK  
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„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK 

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 8 glasova „ZA“, 0 glas  „PROTIV“ i 0 glas 
„SUZDRŽAN“ donijeta  slijedeća: 

ODLUKA
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1. 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi za nekretnine označene kao:

1. - k.č.br. 13170,Ulica XIV, nerazvrstana cesta , površine   111 m2, upisane u z.k. ul. 3448 k.o    
Kali,
2. - k.č.br.13175 , Ulica XVII , nerazvrstana cesta, površine  53 m2, upisane u z.k.-ul . 3453 k.o 
Kali,

Članak 2. 

Nalaže se Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru brisanje upisa javnog dobra u općoj 
uporabi – neotuđivo vlasništvo Općine Kali i uknjižba prava vlasništva u korist Općine Kali za 
cijelo na nekretninama  oznake kat čest br. 13170, čest.br. 13175, sve k.o Kali 

TOČKA 12: DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU POVJERENSTVA  ZA STATUT I     
                      POSLOVNIK

Nives Perin : Na konstituirajućoj sjednici izabrali smo Povjerenstvo za izbor i imenovanje i 
Mandatno povjerensto a danas bi trebali izabrati radno tijelo  Povjerenstvo za statut i poslovnik i 
normativnu djelatnost. Radno tijelo čini predsjednik i dva člana općinskog vijeća . O prijedlogu 
kandidata glasuje se u cijelini .
Predsjednik Općinskog vijeća: Da li ima prijedloga za Povjerenstvo za Statut i poslovnik?
Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja  podnosi u pisanom obliku prijedlog za imenovanje 
Povjerenstva za statutu i Poslovnik u sastavu: 
- Marin Kolega , za predsjednika
- Antu Gobin, za člana i 
- Milan Pažek , za člana. 
Predsjednik općinskog vijeća pita dali ima još daljnih  prijedloga .
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća  zaključuje raspravu te daje na 
glasovanje : Tko je za  prijedlog odluke da se u Povjerenstvo za statut i poslovnik biraju: - Marin 
Kolega - za predsjednika , Antu Gobin- za člana i Milan Pažek , za člana? 

„ZA“ …….. 8  VIJEĆNIKA
„PROTIV“     0 VIJEĆNIK  
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK 
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Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 8 glasova „ZA“, 0 glas  „PROTIV“ i 0 glas 
„SUZDRŽAN“ donijeta  slijedeća: 

ODLUKA
O IZBORU  POVJERENSTVA ZA STATUT I POSLOVNIK 

Članak 1.

U   Povjerenstvo  za  Statut i Poslovnik, biraju se: 

-  MARIN KOLEGA,  za predsjednika
-  ANTE GOBIN,       za člana
-  MILAN PAŽEK,  za člana

TOČKA 13: PRIJEDLOG ODLUKE O RAZJEŠENJU PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA     
                      PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI LAGUR „PLODOVI MORA“

Nives Perin:  Prema članku 3. Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o  suosnivanju lokalne 
akcijske grupe u ribarstvu „Plodovi mora“  Općinsko vijeće Općine Kali donosi Odluku da će 
Općinu Kali u skupštini LAGUR „Plodovi mora“ predstavljati načelnik Općine Kali. U slučaju 
spriječenosti općinskog načelnika predstavljati će ga vijećnik kojeg imenuje Općinsko vijeće 
Općine Kali . 
S obzirom na takve odluke predlaže se  donošenje Odluke o razješenju Marka Kolega  kao 
predstavnika Općine Kali  s dužnosti Lokalne  akcijske grupe u ribarstvu „Plodovi Mora“ i Neven 
Vitlov  s dužnosti kao zamjenik predstavnika u Skupštini LAGUR. 
Otvara se rasprava.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća  zaključuje raspravu te daje na 
glasovanje : Tko je za  ovaj prijedlog odluke?
„ZA“ …….. 8  VIJEĆNIKA
„PROTIV“     0 VIJEĆNIK  
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK 

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 8 glasova „ZA“, 0 glas  „PROTIV“ i 0 glas 
„SUZDRŽAN“ donijeta : 

ODLUKA O 
RAZJEŠENJU PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA PREDSTAVNIKA  SKUPŠTINE LAGUR

„PLODOVI MORA“

Članak 1.
MARKO KOLEGA, dr. med. iz Kali razrješuje se kao predstavnik Općine Kali dužnosti Skupštine 
Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Plodovi mora“.

Članak 2.
NEVEN VITLOV iz Kali Općine Kali razrješuje se dužnosti kao zamjenik predstavnika u Skupštini
Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Plodovi mora“.

TOČKA 14: PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU  PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA    
                      PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI LAGUR „PLODOVI MORA“
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Nives Perin : Ova točka je povezana s prethodnom točkom .  Sukladno Odluci o suosnivanju  
lokalne akcijske grupe u ribarstvu predlaže se za  predstavnika Općine Kali na dužnosti Skupštine 
LAGUR- Bruno Mišlov –načelnik Općine Kali i za zamjenika predstavnika u Skupštini LAGUR- 
Moreno Longin
Otvara se rasprava.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća  zaključuje raspravu te daje na 
glasovanje : Tko je za  ovaj prijedlog odluke?
„ZA“ …….. 8  VIJEĆNIKA
„PROTIV“     0 VIJEĆNIK  
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK 

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 8 glasova „ZA“, 0 glas  „PROTIV“ i 0 glas 
„SUZDRŽAN“ donijeta : 

ODLUKA 
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA PREDSTAVNIKA SKUPŠTINE

LAGUR „PLODOVI MORA“

Članak 1.

BRUNO MIŠLOV, načelnik Općine Kali, predstavnik je Općine Kali u Skupštini Lokalne akcijske 
grupe u ribarstvu „Plodovi mora“.

Članak 2.

MORENO LONGIN, općinski vijećnik Općine Kali, zamjenik je predstavnika u Skupštini Lokalne 
akcijske grupe u ribarstvu „Plodovi mora“.

TOČKA 15: PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 
ODREĐIVANJU I UREĐENJU PROMETA NA PREDJELU PJEŠAČKE ZONE 
„BATALAŽA“ U KALIMA 

Načelnik Bruno Mišlov: Promatrali smo  promet  u Batalaži i mislim da zatvaranje ceste od 10 do 
22.h realno nema potrebe. Zanima me što ostali vijećnici misle, dali je baš potrebno da od 100,00 
do 22,00 sati    bude zatvorena cesta. 
Predsjednik otvara raspravu.
SILVIJA VALJIN: Mislim da nema smisla da je zatvorena do 22,00 sati, mislim da dalje od 20,00 
sati nema kupačov. Htjela sam još reči da sam vidjela da je i biciklama zabranjen promet pa mislim 
da bi bilo dobro da se stavi i označi parkin za bicikle gdje i parking za auta na plaži Batalaži. 

MARKO KOLEGA: Dosta ljudi iz centra sela se buni,  U selu imamo dvije prometnice .Gašenjem 
jedne prometnice stvara se opterećenje na drugu prometnicu  . Ako mene osobno pitate  moj 
prijedlog je od 12 do 18. sati, ili da se razmotri ideja da se na kupalištu u Batalaži postavi ograda, 
ona ne treba biti željezna može biti i mekana. 

NEVEN VITLOV: Slažem se s Markom, mislim da se  nastaje  velika gužva na ulici Sv. Lovre. A
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ko se treba ograničiti promet od 14.00 do 20.00. Mislim da se cesta na Batalaži treba 
minimalno zatvoriti kako bi ostale ceste bile manje opterećenje. 

BRUNO: Mislim da se cesta treba regulirati, i naći rješenje da se cesta u ulici Sv. Lovre rasterete. 
Činjenica je da je puno ljudi tražilo da se zatvori cesta na Batalaži i puno mještana je zadovoljno što
se zatvorio promet , te je moj prijedlog da se cesta zatvori od 12.00 do 20.00 sati 

Predsjednik općinskog vijeća zatvara raspravu. Daje na glasovanje  slijedeći prijedlog:

„ članak 1. Odluke  o određivanju i uređenju prometa   na području pješačke zone „Batalaža“ u 
Kalima    da se cesta zatvori od 12,00 sati do 20,00. sati. Tko je ovakav prijedlog?

„ZA“ …….. 8  VIJEĆNIKA
„PROTIV“     0 VIJEĆNIK  
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK 

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 8 glasova „ZA“, 0 glas  „PROTIV“ i 0 glas 
„SUZDRŽAN“ donijeta : 

ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

O ODREĐIVANJU I UREĐENJU PROMETA
NA PODRUČJU PJEŠAČKE ZONE „BATALAŽA“ U KALIMA

Članak 1.

    Odluka  o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Batalaža“ u Kalima  
( Službeni Glasnik Općine Kali br.:8/20)  stavak 1. članak 1.   mijenja se i glasi: 
Ovom Odlukom  uređuje se promet na području pješačke zone „Batalaža“ (u daljnjem 
tekstu:“pješačka zona“ ) u Kalima  u vrijeme turističke sezone  u razdoblju od 15. 06. do 
15. 09. u vremenu od 12,00 do 20,00 sati.

TOČKA 16: PRIJEDOG ODLUKE O  OSLOBAĐANJU POREZA NA POTROŠNJU SVIH   
                     FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA.

Nives Perin : iznenađena  sam s prijedlogom  odluke o oslobađanju poreza na potrošnju vijećnika 
Marka Kolege , jer  ovaj prijedlog  odluke nije  stavljen na dnevni red  u skladu s zakonskim 
odredbama, niti s Poslovnikom o radu  Općinskog vijeća 
Porez na potrošnju je uveden  Zakonom. Porez na potrošnju je planiran i   određen u Proračunu 
Općine Kali  za 2021. godinu.
Ovaj prijedlog odluke direktno  zadire  na važeći  Proračun Općine  za 2021. godinu te Marko 
Kolega  kao vijećnik  nije ovlaštena osoba za predlaganje Izmjena i dopuna  Proračuna. 
Prema Zakonu o proračunu ,  Statutom i  Poslovnikom o radu Općinskog vijeća u članku 38. 
određeno je da prijedlog Proračuna ( analogno važi i za prijedlog Izmjena i dopuna proračuna)  
podnosi Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima pretpisanim  
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zakonom i Statutom Općine  Kali . Smatram da bi bilo nezakonito  raspravljati i donijeti  odluku o 
ukidanju  Poreza na potrošnju na prijedlog vijećnika Marka Kolega.

 TOČKA 17: VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI

Duško Vidov: Primijetio sam da na plaži Batalaža ljudi ostavljaju ručnike po cijeli dan, mislim da 
bi trebali nešto poduzeti po tom pitanju jer na plaži nema rezerviranih mjesta. 
Prošli put sam spominjao i opet upozoravam na Zakon utvrđivanje stvarnog prebivališta i odjava iz 
zbirke podataka o prebivalištu i boravištu, članak 12;
Policijska uprava na čijem području osoba ima prijavljeno prebivalište po službenoj će dužnosti 
donijeti rješenje o odjavi prebivališta osobe ako se terenskom provjerom utvrdi da osoba stvarno ne 
živi na prijavljenoj adresi ili o tome bude obaviještena od strane tijela javne vlasti te drugih pravnih 
i fizičkih osoba. Tijela javne vlasti koja u provođenju postupaka iz svoje nadležnosti dođu do 
saznanja da osoba ne živi na adresi prijavljenog prebivališta, dužna su o tome izvijestiti nadležnu 
policijsku upravu.
Ja ću biti otvoren, predsjednika vijeća nisam dugo vidio u selu i da ne duljim želim da se kao 
predsjednik vijeća izjasni gdje živi? Mislim da se ne treba ljutiti na ovo pitanje ali mislim da to 
trebamo raščistiti.

Predsjednik vijeća Marin Kolega: Svi znate gdje ja radim. Radim u Benkovcu u ribarskoj zadrugi 
Omega3, zbog posla sam prisiljen ostati neki put u Zadru jer imamo posao gdje neki put radim i do 
jedan, dva sata poslije ponoći. Moja relacija je radi posla Kali – Zadar – Benkovac. To što vi mene 
ne viđate u Kalima to je zato što se ne krećemo u istim krugovima. Ja ni vas nisam vidio 6 mjeseci, 
ni bivšeg načelnika prije mandata nisam vidio 40. godina. Ja sam načelniku Brunu rekao da ču se 
potruditi maksimalno koliko mi posao bude dopuštao da živim u Kalima. Meni je prebivalište u 
Kalima i ja cijeli život živim u Kalima. Radim u Omega3 to je zadruga iz Kali, sa sjedištem u 
Kalima , ima 16 zadrugara koji su iz Kali i mislim što se toga tiče da zaslužujem biti tu. 

Duško Vidov: Treba da predsjednik vijeća živi u Kalima da uočava probleme u selu, da ih se 
rješava, da ih predlaže da sve to bude prisutno u jednoj osobi i da ne bude odsutan. 

Predsjednik vijeća:: Ja nisam odsutan i ja sam u Kalima. Ako će te vi meni poslati policiju na kuću
slobodno pošaljite. 

Duško Vidov: Ja neću slati policiju nikome, tijela javne vlasti imaju ovlasti te načelnik i pročelnica 
trebaju reagirati po ovom zakonu. 

Pročelnica  Nives Perin: Ovo je apsurdno , što govoriš. Zadaća predsjednika Općinskog vijeća je;  
sazivati i organizirati, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća, - predlaže dnevni red 
Općinskog vijeća, - upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, - brine o 
postupku donošenja odluka i općih akata, - održava red na sjednici Općinskog vijeća, - usklađuje 
rad radnih tijela, - potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće, - brine o suradnji Općinskog
vijeća i Općinskog načelnika, - brine se o zaštiti prava vijećnika, - obavlja i druge poslove određene
zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Predsjedniku vijeća nije dužnost uvoditi  red po selu. 

Duško Vidov: Predsjednik vijeća ima i nepropisnih obaveza, ne mora biti sve propisano. 

Ante Gobin: Marine, jeli ti adresa u Kalima? Ne vidim tu nikakav  problem i ne slažem se s 
Duškom.
Duško ti si u prošlom sazivu imao  u svojim redovima vijećnika Maria Ricov, on nije živio  u 
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Kalima. Svi znamo da Mario nije  živio  u Kalima i nitko ti nije zato dao primjedbu. 

Marko Kolega :
- Palme u Brgačelju su počele gnjiliti, pitanje je samo kada će pasti, treba ih podsjeći. 

- Zakonski morate staviti u more na plažama  plutače  da bi zaštitili kupače, pitanje kad će 
Kapetanija doći,

- Rekao sam komunalnom redaru ne znam dali se što napravilo po tom pitanju, u Brgačelju se
opasno uronila cesta, dio asfalta se ruši, prva velika bura i srušiti će sve.  

- Na igralištu u Dražinama, mrežice su rasporene i to  onaj dio koji nije cimentiran treba 
staviti posteljicu i sa žlicom pretisnuti da djeca ne padaju ( između ograde i tatrana ) 

- Pobrojio sam 32. lampe koje ne rade ( 4 M. Lamjana, 4. Cermar, 3. na Otočkoj cesti prema 
Otriću, 6. prema Preku, 3 Brgačelju, 6 u centru sela ) Jednom mjesečno treba iznajmiti kofu 
i Boro neka radi. 

- Šahtovi u ulici Kualjskih ribara i pomoraca kod Tešija su se raspali trebalo bi ih zabetonirati.

- Dali ste formirali civilnu zaštitu? 

- Pročelnica Nives Perin: U roku od 30. dana od  stupanju na dužnost novoga načelnika treba 
se osnovati  Stožer  civilne zaštite .  Odmah nakon 7 dana  nakon stupanja na dužnost  
načelnika Bruna Mišlov , poslala sam Crvenom križu, i svim drugim zakonskim javnim 
ustanovama da mi dostave prijedlog članova.za  imenovanje Stožera civilne zaštite  U više 
navrata smo svih trebali zvati da nam dostave članove , pa se sve skupa  odužilo. Konačno 
su svi dostavili prijedlog članova Stožera kao i načelnik Općine Kali.

Marko Kolega: To Vam govorim županijski stožer je svoju odgovornost prepustio na općinske, 
gradske. Dali su im puno veće ovlasti ali i zadatke. Postoji određen krug ljudi, osoba koja je 
zaključila da će u subotu biti više od 100 ljudi na Tunuari. Taj dio priče se treba odigrati pod 
civilnom zaštitom Općine Kali. Postoju pravila ponašanja kako se to treba napraviti jer će biti 
prijava. Formirajte civilnu zaštitu da stožer može nešto napraviti još nije kasno. 

Marko Kolega: Imamo li mi u Hripi čovjeka koji ima C kategoriju za vožnju kamiona?

Načelnik Bruno Mišlov: Imamo

Marko Kolega: Sada ću dati opasku,
-  ostala Vam je miješalica za beton i stoji tamo već mjesec dana na Dražinama to je nastavak 

sa kojim se miješa beton. Treba je pokupiti i spremiti jer će je neko uzesti jer ona vrijedi. 

- Tamariš uz cestu na Tratici treba zaljevati da se ne osuši. 

- Vidim da ljudi parkiraju aute uz pumpe na Rotoru treba staviti znak zabrane parkiranja ili 
lanac jer taj dio je prolaz do pumpi koji uvijek treba biti slobodan. 

- Treba tražiti od Vodovoda da asfaltira 7. komada buža do Rahorače. Ugrožava se promet. 

- Na plaži Mala Lamljanja nema postavljenje bine za presvlačenje. 

Ante Gobin : Dali se radi na produženom boravku za školu, zanima roditelje?
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Načelnik  Bruno Mišlov: Radi se na tome, u obradi je. 

Ante Gobin: Čuo sam glasine iz sela da si ti rekao da treba odustati od projekta Aglomeracije.

Načelnik :  Nisam to rekao. 

Ante Gobin : Ja imam kritiku za načelnika. Kada je bila tvoja predizborna kampanja dosta se vuklo
sve za mladi i nakon mjesec dana, mladi maloljetni krizmanici traže  u Domu  salu, dvorište doma 
ili igralište Dražine za proslavu krizme, a ti im nisi odobrio ništa od toga nego si ih poslao na teren 
Općine Kukljica (iza Otrića) gdje nema ni svijetla. Zanima me dali ćeš dati mladosti odobrenje za 
održavanje Streetballa. Jer mislim da maloljetnima nisi dao jer nisu glasali za tebe a punoljetnima 
češ dati. Mislim da pravila treba vrijediti za svih ista. 

Neven Vitlov: Pošto smo pričali o zatvaranju cesta, mislim da već sada treba misliti za sljedeću 
sezonu o rješavanju problema parkinga te da se i parkinzi naplaćuju. 
 Predviđena je faza II. u Velikoj Lamljani. Koji je plan za dalje ? 

Načelnik Bruno Mišlov: Ja sam prošli put bio kod ravnatelja Skifića na razgovoru. Mi smo 
pretežito razgovarali o dizalici gdje je on  izričito zabranio da koristimo dizalicu u V. Lamjani  On 
traži da se procjeni dizalica, jer bi oni to možda otkupili od nas. Ovo nema veze sa ovom temom ali 
treba naglasiti da brodi iz Batalaže do 5. mjeseca bez obzira koji dogovor je imao bivši načelnik sa 
Škifićem dogovor je vrijedio dok se ne završi 1. faza u Velikoj Lamljani. Svi brodi iz Batalaže će se
morati maknuti. 

Marko Kolega: Zanima me što se događa sa Srdelom snack?

Milan Pažek: Mene isto zanima u vezi Srdele snack do mene su doprle glasine potvrdu u vezi 
smanjenje najamnine za Srdela snack?

Načelnik Bruno Mišlov: Srdela snack se je trebala otvoriti do 15.07.2021. godine, jako se teško 
dobiva ikakva informacija od njih uglavnom za ovu godinu se neće otvoriti. 

Predsjednik Općinskog vijeća: S obzirom da nema daljnih viječničkih pitanja, zaključujuem 
današnju sjednicu Općinskog vijeća.
Završeno u  20,30 sati

Zapisnik sastavila : 
Nives Perin                                                                                      Predsjednik općinskog vijeća:
                                                                                                                         Marin Kolega
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