SKRAĆENI ZAPISNIK
Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,
Trg Marnjive 23, dana 26.08. 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
9. MARIJA ZELENČIĆ
Ostali prisutni:
Bruno Mišlov- načelnik, Pročelnica JUO Nives Perin, Ines Maštruko- referent za računovodstvo
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 9 vijećnika , postoji kvorum te se mogu donositi pravovaljane
odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže slijedeći :
DNEVNI RED :
1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali, održane dana
22.07.2021. godine ,
2. Polugodišnje izvršenje Proračuna općine Kali od 1.1 do 30. 06 2021. godine
3. Polugodišnje financijsko izvješće proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Srdelica“
Kali za razdoblje od 1.1. do 30.06. 2021. godine
4. Polugodišnje financijsko izvješće proračunskog korisnika Narodne knjižnice Kali
za razdoblje od 1.1. do 30.06. 2021. godine
5. Donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Kali.
6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka u od lipnja do prosinca 2021. godine,
7. Prijedlog odluke o naknadama za rad članova općinskih vijećnika
8. Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Nabava i postavljanje montažne
ribarnice u Kalima“
9. Donošenje Odluke o proglašenju statusa javnim dobrom javno prometne površine na
kojima nije dopušten promet motornim vozilima-šetalište- javnog dobra u općoj uporabi u
Batalaži č.z. 12114/1 i č.z. 12114/2 i na Mulu č.z. 12104 sve k.o Kali .
10. Prijedlog odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste- javnog dobra u općoj uporabi
u neotuđivom vlasništvu Općine Kali naziva Glagoljaška ulica;
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11.Odluka o imenovanju članova vijeća za koncesijska odobrenja Općine Kali
12. Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u Osnovnoj
školi „Valentin Klarin“-Područnoj školi Kali.
13. Odluka o izlasku Općine Kali iz članstva Hrvatske zajednice Općina
14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra č.z. 13169k.o Kali
15. VIJEĆNIČKA PITANJA
Otvara se rasprava
Marko Kolega daje prijedlog o Nadopuni Dnevnog reda:
„ Prijava projekta Rekonstrukcija društvenog doma na mjeru točke 7.4.1., ulaganje u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezane infrastrukture. „
Ne znam koliko ste upoznati, ali otvoren je natječaj za mjeru 7.4.1. koji traje do kraja 9. mjeseca, to
je natječaj na koji smo bili prijavili „Rekonstrukciju društvenog Doma“, a natječaj se otvara svake
3 (tri) godine. U međuvremenu je došlo do nekakvih drugih parametara koji su financijski značajno
bolji za nas nego što su bili prije. Objasniti ću kada dođe vrijeme pa predlažem da se iza točke 14.
nadopuni točka 15.“ Prijava projekta Rekonstrukcija društvenog doma na mjeru točke 7.4.1.,
ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezane infrastrukture.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se nadopuni Dnevni reda
prijedlog Marka Kolega, pod točku 15.“Prijava projekta Rekonstrukcija društvenog doma na mjeru
točke 7.4.1., ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezane infrastrukture.“
„ZA “ 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da se prihvaća prijedlog Marka Kolega te se iza točke 14.
dodaje točka 15. koja glasi: .
„ Prijava projekta Rekonstrukcija društvenog doma na mjeru točke 7.4.1., ulaganje u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezane infrastrukture“
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je u cijelosti za predloženi Dnevni red s
prihvaćenim točkama nadopunama Dnevnog reda ?
„ZA“- 9 vijećnika
„PROTIV“- 0 vijećnika
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Dnevni red usvojen za današnju sjednicu općinskog
vijeća te glasi
1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali, održane dana
22.07.2021. godine ,
2. Polugodišnje izvršenje Proračuna općine Kali od 1.1 do 30. 06 2021. godine
3. Polugodišnje financijsko izvješće proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Srdelica“
Kali za razdoblje od 1.1. do 30.06. 2021. godine
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4. Polugodišnje financijsko izvješće proračunskog korisnika Narodne knjižnice Kali
za razdoblje od 1.1. do 30.06. 2021. godine
5. Donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Kali.
6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka u od lipnja do prosinca 2021. godine,
7. Prijedlog odluke o naknadama za rad članova općinskih vijećnika
8. Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Nabava i postavljanje montažne
ribarnice u Kalima“
9. Donošenje Odluke o proglašenju statusa javnim dobrom javno prometne površine na
kojima nije dopušten promet motornim vozilima-šetalište- javnog dobra u općoj uporabi u
Batalaži č.z. 12114/1 i č.z. 12114/2 i na Mulu č.z. 12104 sve k.o Kali .
10. Prijedlog odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste- javnog dobra u općoj uporabi
u neotuđivom vlasništvu Općine Kali naziva Glagoljaška ulica;
11.Odluka o imenovanju članova vijeća za koncesijska odobrenja Općine Kali
12. Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u Osnovnoj
školi „Valentin Klarin“-Područnoj školi Kali.
13. Odluka o izlasku Općine Kali iz članstva Hrvatske zajednice Općina
14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra č.z. 13169k.o Kali
15. Prijava projekta Rekonstrukcija društvenog doma na mjeru točke 7.4.1., ulaganje u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezane infrastrukture.
16. VIJEČNIČKA PITANJA

TOČKA 1. : VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu ,
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje : Tko je za verifikaciju skraćenog
zapisnika sa 2. sjednice općinskog vijeća održane dana 22. 07.2021.godine?
„ZA“ 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je verificiran zapisnik sa 2.sjednice Općinskog vijeća
općine Kali održane dana 22.07.2021. godine.
TOČKA 2. : Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Kali od 1.1 do 30. 06 2021. godine
Ines Maštruko uvodno obrazlaže polugodišnje izvršenje proračuna Općine Kali od 01.01 do
30.06.2021. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
DUŠKO VIDOV: Mene zanima vezano za prihode, koji su eventualni problemi? Kakva je situacija
sa porezom na dohodak? Ima li tu poteškoća, što se tiče prihoda.
INES MAŠTRUKO: Ne znam da li ste pročitali, ali u materijalima je sve obrazloženo.
Što se tiče poreza na dohodak, ono što smo planirali, realno su ostvareni u iznosu 58,34 % dakle
bolje nego što smo mislili.
MILAN PAŽEK: Mene zanima što se tiče poreza na imovinu, taj iznos je malo veći, te me zanima
što je sa katastarskom izmjerom, vidim da je iznos 65.000,00 kuna, što je sve toliko dužnih?
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INES MAŠTRUKO: Porez na imovinu odnosi se na porez kuće za odmor i to od prijašnjih godina
pa do kraja 2021. godine.
Za provedenu katastarsku izmjeru ima dužnih ljudi koji ne žele platiti 500,00 kuna ili su nekih od
njih i umrli, a nisu podijeljeni, te ima ljudi koji žive izvan Hrvatske te nam se pošta vraća natrag jer
osobe ne primaju pismo.
S obzirom da se nitko više ne javlja za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu te
stavlja na glasovanje: Tko je za to da se prihvati Polugodišnje izvršenje Proračuna općine Kali od
1.1 do 30. 06 2021. godine?
„ZA“ 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIKA
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova
suzdržan vijećnika „ prihvaćeno je Polugodišnje izvršenje Proračuna općine Kali od 1.1. do 30. 06
2021. godine.
TOČKA 3.: Polugodišnje financijsko izvješće proračunskog korisnika Dječjeg vrtića
„Srdelica“
Kali za razdoblje od 1.1. do 30.06. 2021. godine.
Ines Maštruko uvodno obrazlaže polugodišnje financijsko izvješće proračunskog korisnika Dječjeg
vrtića „Srdelica“
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 „polugodišnje financijsko izvješće proračunskog
korisnika Dječjeg vrtića „Srdelica“.
„ZA“ 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIKA
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova
suzdržan vijećnika „ prihvaća se polugodišnje izviješće proračunskog korisnika Dječjeg vrtića
„Srdelica“ Kali za razdoblje od 1.1. do 30.06. 2021. godine.
TOČKA 4.: Polugodišnje financijsko izvješće proračunskog korisnika Narodne knjižnice Kali
za razdoblje od 1.1. do 30.06. 2021. godine
Ines Maštruko uvodno obrazlaže polugodišnje financijsko izvješće proračunskog korisnika
Narodne knjižnice Kali
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 Polugodišnje financijsko izvješće proračunskog korisnika
Dječjeg vrtića „Srdelica“?
„ZA“ 9 VIJEĆNIKA
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„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIKA
TOČKA 5: DONOŠENJE ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU OPĆINE
KALI.
Načelnik: Objašnjava prijedlog Odluke o zaduživanju.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
MARKO KOLEGA: Ovo je dosta suhoparno i ne znam kako se drugi vijećnici osjećaju, ali ja se
baš ne osjećam lagano donijeti ovakvu Odluku bez nekakvih pravih podataka. Ako dignemo kredit
na 1.800.000,00 kuna te ga moramo vratiti u 12 mjeseci, to je nekih 150.000,00 kuna mjesečno, ja
bih volio vidjeti dinamiku otplate.
ANTE GOBIN: Slažem se s Markom, mislim da je trebalo bolje obrazložiti. Ja ću glasati za kredit,
ali me ujedno i strah da se ne zaletimo sa cifrom i upadnemo u problem. Mislim da moramo staviti
u obzir i da imamo novi trošak produženi boravak. Imam osjećaj, tj. vidimo po ovim brojkama, da
se u zadnja tri mjeseca nije ništa uplatilo.
INES MAŠTRUKO obrazlaže što se do sada i kako uplaćivalo.
DUŠKO VIDOV: Ja bih zamolio referenticu da ne suflira odgovore.
Kada se ušlo u izgradnju rotora, onda bila jedna financijska konstrukcija, sada smo ušli u to da nam
fali milijun i dvjesto tisuća kuna, nije bio predviđen niti jedan kredit. Mene interesira što je od
01.07.2021. godine do danas napravljeno da se nađu sredstva, da li ste kontaktirali županiju,
ministarstva? Mislim da se načelnik treba boriti za prihode. Ja nisam za to da se zadužimo, dovest
ćemo sve druge stvari u pitanje. Još jednom molim sve vijećnike da razmisle.
NAČELNIK BRUNO MIŠLOV: Mislim da je važno da se digne što prije kredit, jer Kali gradnji
moramo platiti. Ako nas blokiraju, onda nećemo više ništa moći. Kao što je rekla kolegica Ines,
općina to ne može podmiriti ni plaćati iz svog proračuna. Deveti mjesec je za pet dana, a nastali
troškovi se moraju podmiriti. U izvješću o primopredaji nije točno napisano. Ono što je bivši
načelnik dogovorio na kavi s bilo kim, to meni, a niti jednome Kaljaninu ne znači ništa. Sve mora
biti na papiru. Ja sam bio kod gosp. Laštra pitao za sufinanciranje rotora, kao što piše u
primopredajnom zapisniku i rekao mi je da to nije istina, da se oni nisu ništa dogovorili.
MARKO KOLEGA: Ako imate problema za nešto realizirati, gdje sam ja nešto napisao, dođite kod
mene ili me nazovite da Vam pomognem ili isto objasnim.
NIVES PERIN, pročelnica: Vijećnici moraju biti pravilno informirani. Prema primopredajnom zapisniku
vrijednost radova za izgradnju rotora u Batalaži po okončanoj situaciji iznosi 3.557.482,00 kn. Općinsko
vijeće svake godine uz proračunu donosi plan gradnje koji predlaže općinski načelnik. U tom programu za
2021. godinu je predviđeno za izgradnju rotora u Batalaži i stručni nadzor 3 .550.000 , 00 kuna, a izvori
financiranja planirani su u slijedećim iznosima: Županijska Lučka uprava iznos 1.500.000, 00 kn, Zadarska
županija 1.000.000,00 kn, Ministarstva regionalnog razvoja 500.000,00 kn, Ministarstva mora , prometa
320.000,00 kn iz komunalne naknade 100.000,00 kn te iz komunalnog doprinosa 135.000,00 kn. U 2021
godini od Županijske lučke uprave Općina je dobila 1.500.000,00 od Ministarstva regionalnog razvoja
200.000,00 kn, a od Zadarske županije Općina nije dobila ništa i taj iznos sad fali. Na koji način će mo
podmiriti konačnu situaciju izvoditelju radova?. Kako će Općina nadomiriti tih milijon kuna?
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MILAN PAŽEK: Politika ima svoje žalosne strane, često ona stvara nazadak, a ne boljitak. U
svakom slučaju sviđa mi se ideja od Marka kad već ima dobru volju za pomoći, mislim da
sadašnjeg načelnika Bruna ne smije biti sram, već ga zamoliti da mu pomogne ako negdje zapne.
NEVEN VITLOV: Slušajući sve vas tu, ja moram priznati da se bojim, koja je naša budućnost? Što
je naše sljedeće da ovo mjesto učinim boljim?
MARKO KOLEGA: Ako možemo birati između revolving i običnog kredita, mislim da je bolje da
uzmemo revolving kredit.
ANTE GOBIN: Dajem prijedlog da se još jedan put razmisli, znam da nam vrijeme teče, ali možda
možemo zamoliti Kali gradnju da pričekaju još malo i da vidimo da li ima još koja rješenja.
INES MAŠTRUKO još jednom obrazlaže vijećnicima da je potrebno da se digne kredit jer Općina
to ne može platiti.
MARIJA ZELENČIĆ: Novi načelnik je došao prije dva mjeseca, u toliko velike probleme i vi
očekujete da se to u dva mjeseca riješi ili da je već naš, tj. novci su trebali biti na računu, a nisu.
Vjerojatno se načelnik sa ostalim kolegama informirao i pogledali svi načini i uvidjeli da preostaje
samo kredit dignuti.

S obzirom da se više nitko više ne javlja za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu
te stavlja na glasovanje: Tko je za to da se donese odluka o kratkoročnom zaduživanju (revolving
kredit ) Općine Kali u iznosu od 1.800.000,00 kn?
„ZA“ 8 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA
„SUZDRŽAN“ 1 VIJEĆNIKA
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 8 vijećnika „ZA“, 0 vijećnika „PROTIV“ i 1.
vijećnika „SUZDRŽAN“ donijeta slijedeća:
ODLUKA
O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU
NOVČANIH SREDSTAVA KOD ERSTE BANKE D.D
Odobrava se kratkoročno zaduženje (revolving kredit) kod Erste Banke d.d. u 2021 godini u
skladu s dostavljenom ponudom od dana 19.08. 2021. godine i to kako slijedi:
- iznos kredita: 1.800.000,00 kuna,
-valuta : HRK,
- rok vraćanja: : 12 mjeseci, po dospijeću
-Kamata: 1,45% godišnja, fiksna,
- naknada za obradu zahtijeva :0,15% jednokratno
- instrument osiguranja: izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica)
Sredstva iz stavka 1. ovog članka koristiti će se za pokriće dospjelih obveza :
Ured ovlašenog građevinskog inženjera Damir Mandra u iznosu 95.000,00 kn
Kali -Gradnja d.o.o u iznosu od 1.105000,00 kn
kao i za zatvaranje kratkoročnog kredita u iznosu od 600.000,00 kn prema Ugovoru broj:
5302085006 zaključen između ERASTE BANKE i Općine Kali dana 5.10.2020. godine
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Članak 2.
Međusobna prava i obveze između Općine Kali i Erste banke d.d. za realizaciju kratkoročne
pozajmice iz članka 1. ove Odluke biti će regulirani Ugovorom.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpisivanje svih akata u svezi potrebe aktivnosti iz članka 1. ove
Odluke kao i instrumente osiguranja.
TOČKA 6.: PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO
GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U OD LIPNJA DO PROSINCA
2021. GODINE
Nives Perin uvodno obrazlaže prijedlog Odluke o rapoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka
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 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka u od lipnja do prosinca 2021. godine,
„ZA“ ………... 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV“…. 0 VIJEĆNIKA
„SUZDRŽAN“ .0 VIJEĆNIKA
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“, 0 glasova vijećnika „PROTIV“ i 0
vijećnika „ SUZDRŽAN“ donijeta slijedeća:
ODLUKU
O raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kali za razdoblje
lipanj-prosinac 2021 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 razdoblje lipanj- prosinac 2021. godine, koje se
osiguravaju u Proračunu Općine Kali za 2021. 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.
Članak 3.
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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
.1.
HDZ

BROJ ČLANOVA OP.VIJEĆA
2 vijećnika (Neven Vitlov i
Marko Kolega)

Mjesečni iznos
100,00 kn

2.

Ukupno:
HSP

1.vijećnik (Ante Gobin)

200,00 kn
100,00 kn

3.
4.

SDP
HSS

1.vijećnik (Duško Vidov)
1.vijećnik (Milan Pažek)

100,00 kn
100,00 kn

5.

LISTA GRUPE
BIRAČA(nositelja: Bruno
Mišlov)

.

1. Marin Kolega
2. Marija Zelenčić
3. Silvija Valjin
4.Moreno Longin

100,00 kn
110,00 kn
110,00 kn
100,00 kn

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.
Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dane objave u Službenom Glasniku Općine Kali , a
primjenjuje se od 1.7. 2021. godine

TOČKA 7: PRIJEDLOG ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA OPĆINSKIH
VIJEĆNIKA
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Nives Perin: Hrvatski Sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br: 144/20).
Odredbama članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona pretpisana je najviša ukupna
godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela ovisno o broju stanovnika.
Za gradove i općine s više od 1.000 do 5.000 stanovnika , prepisana je ukupna godišnja naknada
po članu predstavničkog tijela i ne smije iznositi više od 6.000,00
Također je istim člankom stavkom 2. propisano da se naknada za predsjednika predstavničkog tijela
može odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za
najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene stavkom 1. ovog članka.
Prema Odluci općinskog vijeća Općine Kali u prošlom sazivu naknada za rad vijećnika u
Općinskom vijeću iznosila je neto 300,00 kn mjesečno, a predsjedniku općinskog vijeća 600,00 kn
neto mjesečno.
S obzirom na zakonsku odedbu potrebno je uskladiti dosadašnju Odluku o naknadi za rad članova
općinskog vijeća.
Ovim se prijedlogom predlažu naknade članovima Općinskog vijeća za rad u Općinskom
vijeću u skladu s člankom 10. stavkom 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br: 144/20), na način :
- članovima općinskog vijeća u iznosu neto 400,00 kn mjesečno, odnosno 4.800,00 kn godišnje,
- predsjedniku općinskog vijeća neto iznos od 600,00.kn mjesečno

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
MARKO KOLEGA: Daje prijedlog da vijećnicima ostane naknada kako je bila do sada 300,00
kuna, a predsjedniku vijeća da se smanji na 450,00 kuna jer misli da nitko nije u vijeću radi
naknade, a pogotovo sada kada se diže kredit misli da nema smisla povećavati naknadu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu te daje
na glasanje :Tko je za Prijedlog Odluke o naknadama za rad općinskih vijećnika u visini 400,00 kn
mjesečno, a za rad predsjednika općinskog vijeća 600,00 kn mjresečno (prijedlog načelnika Bruna
Mišlov)
„ZA“ …….. 0 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ 9 VIJEĆNIKA
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 0 glasova „ZA“, 9 glasova vijećnika „PROTIV“ i 0
vijećnika „ SUZDRŽAN“ nije prihvaćen prijedlog općinskog načelnika.
Stavljam na glasovanje slijedeći prijedlog Odluke o naknadama za rad općinskih vijećnika u visini
300,00 kn mjesečno a za rad predsjednika općinskog vijeća 450,00 kn mjesečno (prijedlog Marka
Kolega))
„ZA“ …….. 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIK
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“, 0 glas „PROTIV“ i 0 glas
„SUZDRŽAN“ donijeta slijedeća odluka:
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. ODLUKA O VISINI
NAKANDE ZA RAD ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA i PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE KALI
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se naknada za rad ( u daljnjem tekstu: naknada) članovima općinskog
vijeća, predsjednika općinskog vijeća Općine Kali
Članak 2.
Pravo na naknadu iz članak 1. ove Odluke ostvaruje se u neto iznosu kako slijedi:
- članovima općinskog vijeća u iznosu neto 300,00 kn mjesečno odnosno 3.600,00 kn godišnje,
- predsjedniku općinskog vijeća neto iznos od 450,00.kn mjesečno odnosno 5.400,00 kn
godišnje
Članak 3.
Sredstva za naknadu za rad utvrđena ovom odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Kali.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali ,
a primjenjuje se od 18.06.2021 godine.
S danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za rad člana općinskog
vijeća, predsjedniku općinskog vijeća, (KLASA:022-06/17-01/03; URBROJ: 2198/14-01-17-1 ) od
26. 09.2017 godine.
TOČKA 8: PRIJEDLOG ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA
„NABAVA I POSTAVLJANJE MONTAŽNE RIBARNICE U KALIMA“
Načelnik uvodno objašnjava prijedlog Odluke daje svoj prijedlog na koju česticu bi on postavio
montažnu ribarnicu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
MARKO KOLEGA: Daje prijedlog na č.z.13214 k.o. Kali u Batalaži da se postavi montažna
ribarnica iz pogodnijih uvjeta.
S predsjednik općinskog vijeća zaključuje raspravu te daje na glasovanje : Tko je za to da se
donese O dlka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Nabava i postavljanje montažne ribarnice u
Kalima na č.z. 13214 k.o Kali
„ZA“ …….. 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIK
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK
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Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“, 0 glas „PROTIV“ i 0 glas
„SUZDRŽAN“ donijeta je slijedeće:
U skladu s odredbama Natječaja LAGUR-a “Plodovi mora” u okviru Mjere 3. “Skraćivanje lanca
opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije lokalnog ribarskog sektora”, iz
LRSR Plodova mora u okviru specifičnog cilja 2. “Jačanje ribarske zajednice, povećanje dohotka, očuvanje i
otvaranje novih radnih mjesta” i na temelju članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali
3/21) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 3. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2021. godine, donosi:
ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja
„Nabava i postavljanje montažne ribarnice u Kalima“
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kali suglasno je da se projekt „Nabava i postavljanje montažne ribarnice u
Kalima“, (u daljnjem tekstu: Projekt ribarnice) koje uključuje nabavu montažnog objekta, kioska gotove
konstrukcije, tlocrtne površine do 15 m2, sukladno Članku 2. stavak 2, točka 1. Pravilnika o jednostavnim i
drugim građevinama i radovima (NN 112/2017) provede na lokaciji:
 na k.č. 13214, k.o. Kali, na platou kod novog rotora u uvali Batalaža.
Članak 2.
Projekt ribarnice, uključuje nabavu i postavljanje jednog (1) montažnog objekta s ugrađenom
rashladnom opremom i svom ostalom potrebnom opremom za maloprodaju ribe u Kalima, ukupne
vrijednosti do 300.000,00 kuna s PDV-om.
Članak 3.
Općina Kali će podnijeti Zahtjev za potporu za Projekt ribarnice u okviru Natječaja LAGUR-a
“Plodovi mora” u okviru Mjere 3. “Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i
akvakulture te jačanje pozicije lokalnog ribarskog sektora”, iz LRSR Plodova mora u okviru specifičnog cilja
2. “Jačanje ribarske zajednice, povećanje dohotka, očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta”.
Članak 4.

TOČKA 9: DONOŠENJE ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNIM DOBROM
JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM
VOZILIMA-ŠETALIŠTE- JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI U BATALAŽI Č.Z.
12114/1 I Č.Z. 12114/2 I NA MULU Č.Z. 12104 SVE K.O KALI
Općinski načelnik : Povlaći prijedlog odluke za današnju sjednicu Općinskog vijeća , s obzirom da
je općinsko vijeće donjelo odluku o poziciju postavljanja ribarnice u predhodnoj odluci.
TOČKA 10.: PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA NERAZVRSTANE
CESTE - JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU
OPĆINE KALI NAZIVA GLAGOLJAŠKA ULICA;
Nives Perin : Na sam ulaz u kaleticu č.z. 5548 k.o Kali jedan mještanin se je sjetio i postavi
željezna vrata. U Katastru piše da je to put , pa se predlaže donošenje Odluke o proglašenju statusa
nerazvrstane ceste k.ć. 5552, k.ć. 5618 i č.z. 5548 k.o Kali u naravi nerazvrstana cesta naziva
Glagoljaška ulica.
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Otvara se rasprava.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća zaključuje raspravu te daje na
glasanje odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste- javnog dobra u općoj uporabi u
neotuđivom vlasništvu Općine Kali naziva Glagoljaška ulica;
„ZA“ …….. 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIK
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“, 0 glas „PROTIV“ i 0 glas
„SUZDRŽAN“ donijeta slijedeća:
ODLUKA
o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi
naziva Glagoljaška ulica
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. dio 5552 i k.č.5618, 5548 k.o. Kali u naravi nerazvrstana cesta naziva Glagoljaška ulica

Članak 2.
Temeljem ove Odluke na nekretninama iz članka 1. ove Odluke provest će se upis u katastarskom
operatu kao i uknjižba prava vlasništva u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Zadru, Zemljišno
knjižnog odjela za k.o. Kali, kao javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, u neotuđivanom
vlasništvu Općine Kali , Trg Marnjiva 23, OIB: 33591752539.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Kali“.
TOČKA 11: ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA KONCESIJSKA
ODOBRENJA OPĆINE KALI
Nives Perin: Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru („Narodne
novine“ 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) propisan je postupak davanja koncesijskih odobrenja, visina
naknade za davanje koncesijskog odobrenja te sastav Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.
Vijeće imenuje gradsko/općinsko vijeće, a sastoji se od predsjednika i četiri člana, koji su
predstavnici slijedećih tijela:
1. tri predstavnika grada/općine na čijem se području osniva Vijeće,
2. predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva,
3. predstavnik lučke kapetanije/ispostave.
Predstavnike u Vijeće, općinskom vijeću predlažu čelnici prethodno navedenih tijela.
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Općinsko vijeće općine Kali je u prošlom sazivu vijeća imenovalo članove Vijeća za davanje
koncesijskih odobrenja, u slijedećem sastavu: 1. Mateja Perin predstavnik općine Kali , 2.GOBIN
ANTE, predstavnik Općine Kali , 3. BERISLAV KOLEGA predstavnik Općine Kali , 4. Krešimira
Laštro , predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo i turizam Zadarske županije, 5. Sjauš
Nedjeljko , predstavnik Lučke kapetanije Zadar.
Od Ministarstva mora ,prometa i infrastrukture Lučke Kapetanije Zadar dobili smo Prijedlog za
imenovanje člana u Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja te predlažu umjesto Nedjeljka Sjauš,
dipl. ing. (kojemu je prestao radni odnos zbog odlaska u mirovinu) IVANA VANJAK,dipl. prav.
Zbog potrebe kontinuiranog rada Vijeća, pristupilo se postupku imenovanja novih članova Vijeća za
koncesijska odobrenja od strane Općine Kali te načelnik općine Kali predlaže imenovanje novih
osoba i to: Marin Kolega, Sara Školjarev, i Zdenko Vidov .
Predsjednik vijeća : Otvara se rasprava.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje : Tko je za prijedlog Odluke da se u
Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imenuju : Marin Kolega, Sara Školjarev, i Zdenko Vidov?
„ZA“ …….. 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIK
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“, 0 glas „PROTIV“ i 0 glas
„SUZDRŽAN“ donijeta slijedeća:
ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA
VIJEĆA ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE OPĆINE KALI
Članak 1.
Za člana Vijeća za koncesijsko odobrenje Općine Kali imenuju se:
- MARIN KOLEGA, za člana
- SARA ŠKOLJAREV, za člana
- ZDENKO VIDOV.za člana.
- IVANA VANJAK,dipl. iur. (predstavnik Lučke Kapetanije Zadar)
- KREŠIMIR LAŠTRO, dipl. prav. ( predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo i turizam
Zadarske županije)
Članak 2.
Mandat članovima Vijeća traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na snagu ove Odluke
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali .
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 1/18 ).
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TOČKA 12: PRIJEDLOG ODLUKE O ORGANIZACIJI I PROVEDBI PROGRAMA
PRODUŽENOG BORAVKA U OSNOVNOJ ŠKOLI „VALENTIN KLARIN“-PODRUČNOJ
ŠKOLI KALI.
Načelnik Općine Kali obrazlaže prijedlog odluke o produženom boravku u Osnovnoj školi Kali,
za školsku 2021/2022
Predsjednik općinskog vijeća: Otvara se rasprava
Nakon rasprave vijećnika predsjednik općinskog vijeća zaključuje raspravu te daje na
glasovanje : Tko je za ovaj prijedlog odluke o organizaciji i provedbi programa produženog
boravka u Osnovnoj školi „Valentin Klarin“-Područnoj školi Kali. za školsku godinu 2021/2022.
godinu
„ZA“ …….. 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIK
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“, 0 glas „PROTIV“ i 0 glas
„SUZDRŽAN“ donijeta Odluke o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u
Osnovnoj školi „Valentin Klarin“-Područnoj školi Kali. (Odluka se nalazi u privitku ovog
Zapisnika)
TOČKA 13: ODLUKA O IZLASKU OPĆINE KALI IZ ČLANSTVA HRVATSKE
ZAJEDNICE OPĆINA
Općinski načelnik : Prema informacijama koje sam dobio od Udruge Hrvatske zajednice općina
nemamo nikakve koristi a Općina plaća za članstvo cca 4.000,00 kn godišnje. Ne znam kakva
iskustva imaju dosadašnji načelnici s tom Udrugom.
Otvara se rasprava.
Marko Kolega: Ja imam pozitivna iskustva s tom Udrugom. Organizirala je dosta seminara u
svezi donošenja novih Zakona. Mislim da je ta udruga imala dosta veliku ulogu da su JLS
dobivale prošlu godinu bez kamatne kredite .
Donosi se zaključak da Općina Kali bude još koju godinu u članstvu Hrvatske zajednice Općina, pa
da se nakon toga donese Odluku o izlasku iz članstva ako u toj godini dana mi kao Općina ne
budemo imali interesa od Hrvatske zajednice Općina
TOČKA 14.: ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI
Nives Perin : Vijećnici su u svojom materijalima dobili zamolbu gosp. Ane Šoša Kosor i Božene
Končurat Dobrinić u kojoj navode da su vlasnici č.z. 5162 k.o Kali u cijelosti, a sada je
novoformirana č.z. 13169 te da Općina Kali nema pravne osnove da tu česticu zemlje proglasi
kao javni put , jer nikad nije ni postojao javni put , te traže da se donese Odluka o ukidanju statusu
javnog dobra za novoformiranu č.z. 13169 k.o. Kali te vrati vlasništvo kako je i prije bilo.
Otvara se rasprava.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje Prijedlog odluke o ukidanju javnog
dobra novoformirane č.z. 13169 k.o. Kali ?
„ZA“ …….. 9 VIJEĆNIKA
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„PROTIV“ 0 VIJEĆNIK
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“, 0 glas „PROTIV“ i 0 glas
„SUZDRŽAN“ donijeta slijedeća:
ODLUKU
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. 13169 Ulica XIII, nerazvrstana cesta , površine 126 m2, nastala od dijela
č.z.5161 odnosno z.k.č.br.89/2 sve 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. 13169, sve k.o Kali
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Kali .

TOČKA 15: PRIJAVA PROJEKTA REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA NA
MJERU TOČKE 7.4.1., ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE
LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI
SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZAN INFRASTRUKTURE.

MARKO KOLEGA: U prijašnjem sazivu, iako smo mi dobili Odluku o financiranju mjere 7.4.1.,
donesena je odluka na općinskom vijeću da se ne ide dalje, a razlog zašto tada nismo išli je taj što
je troškovnik bio star i procjena troškova je bila stara, pa se onda očekivalo da će rekonstrukcija
općinskog doma koštati 7 milijuna kuna. Mi smo tražili 5 milijuna jer se može tražiti 70 posto od
iznosa, u međuvremenu ispostavilo se da će koštati 9 milijuna kuna, a razliku smo morali sami
platiti. Te smo zaključili da bi to bilo preveliko opterećenje za Općinu.
Sada smo u međuvremenu pametniji, sada znamo da možemo tražiti sedam i pol milijuna kuna, to je
taj maksimalni iznos koji bi dobili. U međuvremenu Ministarstvo regionalnoga razvoja ima
program koji sufinancira 50% našeg iznosa, sada bi od onih preostalih dva milijuna, isto tako i od
Ministarstva okoliša se može tražiti, kao što je napravilo Preko. Ako se cijela priča dobro posloži,
za taj projekt od devet i pol milijona, možemo dobiti osam milijuna i devetsto tisuća. Naš udjel bi
bio 600.000,00 kuna. Da li se taj projekt nekome sviđa ili ne sviđa, ali činjenica je da možda jedan
dio u Kalima ne percipira da je kulturni život u Kalima nula, ne zato što smo mi nekulturni, nego mi
nemamo gdje te kulturne sadržaje. 32 kulturna sadržaja su bila u Domu na žalu ovo ljeto. U ovom
selu jedna takva priča, zgrada, niz prostorija fali. Mislim da je ovo prilika da se napravi
rekonstrukcija jer se ova zgrada raspada, a financijska priča je sada bolja nego što je bila prije. S
obzirom da natječaj traje do kraja 9. mjeseca, papire više-manje imamo spremne, mislim da bi bilo
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pametno prijaviti.
Otvara se rasprava
NAČELNIK BRUNO MIŠLOV:: Ja mogu reći koja komponenta mi se ne sviđa, pregrađivanje kino
sale u horizontalnoj liniji, mislim da gornje prostorije koje bi se radile za udruge, mislim da je to
potpuno promašeno, da je to nepotrebno i da će to biti mrtvi kapital i da mi od toga nemamo ništa.
Slažem se i mislim da se treba knjižnica proširiti, ali mislim da bi se trebala širiti na onaj dio iza
pozornice, ali dio gdje se kompletna sala pregrađiva, s tim se ja ne mogu složiti
ANTE GOBIN: Već je ovo dva puta bilo na glasovanju i dva puta sam glasovao protiv, da ne
duljim, projekt mi se ne sviđa, a najviše mi se nije svidjela financijska slika svega toga. Po ovom
novom obrazloženju Marka, to zvuči malo bolje. Mislim da se je Duško trebao malo više raspitati
kada se radio projekt, što bi ljudi željeli, ali sada je već gotovo, projekt je napravljen. Sada ću
glasati „Za“ da se projekt prijavi, ali ako se ne složi ovakva financijska slika i ako nas to dođe
dvostruko više, ja ću glasati kasnije „Protiv“.
NEVEN VITLOV: Ja sam bio isto „Protiv“ ovog projekta dva puta, ali ovaj put ću se složiti ako
bude izgledala ovakva financijska slika kao što Marko govori. Prije sam bio malo skeptičan zbog
lokacije, ali ako se sada može dobiti neka sredstava, mislim da zbog Kali i mladosti ću glasati „Za“.
MARIJA ZELENČIČ: Ja opće ne znam kako izgleda projekt rekonstrukcije općinskog doma.
MARIN KOLEGA: Mislim da bi bilo dobro da ste nam Vi poslali tjedan dana prije u pismenom
obliku, donijeli ovu nadopunu dnevnog reda pa da smo mi vijećnici mogli sve to pregledati i imati
uvid u financijska sredstva, odluke, da vidimo - kako što i di, tako bi mogli imati bolju sliku. Ovako
ste Vi sve na brzinu rekli, sve to izgleda lijepo, ali nemamo sve podatke. To prije godinu-dvije, mi
nismo bili tu, tako da je jako teško ovako napamet reći je li to u redu.
S obzirom da nema daljnih pitanja dajem na glasovanje tko je za to da se donese Odluka o prijavi
projekta „Rekonstrukcija Društvenog doma Kali“ na mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu?
„ZA“ …….. 9 VIJEĆNIKA
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIK
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIK
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“, 0 glas „PROTIV“ i 0 glas
„SUZDRŽAN“ donijeta slijedeća:
ODLUKA
O PRIJAVI PROJEKTA „ REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA KALI“ NA
MJERU 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE , POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE
LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO UKLJUČUJUĆI
SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU
INFRASTRUKTURU.
Članak 1.
Donosi se Odluka o prijavi projekta „Rekonstrukcija društvenog doma Kali“ na mjeru 7.4.1.
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo
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uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom Glasniku Općine
Kali.
VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORI
MARKO KOLEGA: Želio bi da mi se odgovori na pitanja koje sam na prošloj sjednici postavio?
Sada imam pitanje da li je bio nadzorni odbor Hripe d.o.o. te da li se napravila promjena u
Trgovačkom sudu?
NAČELNIK: Bio je nadzorni odbor Hripe d.o.o., ali se promjena u Trgovačkom sudu još nije
napravila, napravit će se ove dane.
MARKO KOLEGA: Je li Hripa kupila kamion i tko je odobrio tu kupnju?
NAČELNIK: Direktor je odobrio kupnju kamiona.
MARKO KOLEGA: Zašto nije bilo svečane sjednice?
NAČELNIK: Bio sam privatno odsutan, bio sam u inozemstvu.
MILAN PAŽEK: Ja nemam pitanje nego je replika; Prihvatio sam članstvo u nadzornom odboru,
ali moram priznati da smo bili iznenađeni sami tim postupkom u svezi kamiona, ali moram reći da
smo i izrazili čuđenje postupcima koji su izgleda bili čak i prije, tako da ćemo se svakako truditi da
bude po propisima da se takve greške ne događaju.
ANTE GOBIN: Zanima me što je sa semaforom na raskrižju kod Tommy-a, koliko sam upućen, do
sada Općina je napravila projekt a sada se čekaju Hrvatske ceste, zanima me što je s tim?
Načelnik: Kontaktirao sam ih putem e-maila.
ANTE GOBIN: Zanima me da li ste se čuli sa Lučkom upravom u vezi postavljanjem bita na novoj
rivi kod rotora? Pedeset ljudi čeka vez, da li će to biti skoro?
NAČELNIK: Gospodin Škibola je rekao - nakon sezone da će početi sa postavljanjem bita.
Predsjednik Općinskog vijeća: S obzirom da nema daljnjih pitanja , zaključujem današnju sjednicu
Općinskog vijeća.
Završeno u 20,20 sati
Zapisnik sastavila :
Nives Perin
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Predsjednik općinskog vijeća:
Marin Kolega

