
27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KALI,  

 

će se održati dana 12. veljače 2021. godine (petak) s početkom u 17:00 sati, 

u Općinskom domu, Trg Marnjive 23, Kali (vijećnica II. KAT), 

sa slijedećim prijedlogom 

 

 

DNEVNOG REDA: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane dana 

14.12. 2020. godine, 

 

2. Razješenje dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, Lovre Vidova, 

    

3. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali, 

 

4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za provođenje i organiziranje produženog    

boravka u Osnovnoj školi „Valentin Klarin“ za područnu školu Kali. 
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SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
 
Sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana  14.12.2020 godine s početkom u 17:.00 sati. 
 
 Predsjednik općinskog vijeća pozdravlja sve prisutne te prelazi na utvrđivanje kvoruma. 
 
Prisutni Općinski vijećnici: 
 
1. Milan Pažek 
2. Borivoj Kolega, 
3.Neven Vitlov, 
4. Ante Gobin 
5. Đenko Perin, 
6. Duško Vidov 
7.Ivona Mišlov, 
8. Lovre Vidov, 
9.. Mateja Perin 
10. Marina Kolega 
 
Odsutni Općinski vijećnici: Ricov Mario , 
                                             Marina Kolega ulazi u vijećnicu u 17: 30 sati 
 
Ostali prisutni: 
Načelnik  Marko Kolega, dr. med., Pročelnica JUO  Nives Perin, Ines Maštruko –stručni suradnik 
računovodstva u Općini Kali  
 
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 9 vijećnika ( od ukupno 11 vijećnika ) 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže   slijedeći : 
 

DNEVNI RED: 
 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane dana 22.09.2020.godine,  
2. Verifikacija  zapisnika sa 25. sjednice  Općinskog vijeća održane dana 16.10.2020g.  
3.   Prijedlog Proračuna za 2021. godinu sa projekcijama za 2022– 2023. i Plan razvojnih     
      programa  za 2021 i projekcijama za 2022 i 2023 godinu  
 
3.1.  Prijedlog  Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2021. godinu  

     3.2   Prijedlog  Programa  održavanja  komunalne infrastrukture  u Općini Kali za 2021.     
             godinu, 
     3.3.  Prijedlog  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.  
     3.4.  Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade  za zadržavanje nezakonito    

        izgrađenih  zgrada u prostoru na području Općine Kali  za 2021-. godinu 
    3.5.   Prijedlog  Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 
    3.6.   Prijedlog Programa  javnih potreba u športu za 2021. godinu, 
    3.7.   Prijedlog  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2021.     

        godinu, 
   3.8.   Prijedlog  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2021. godini, 
   3.9.   Prijedlog  Odluke o  raspoređivanju sredstava za  redovito financiranje  političkih      
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             stranaka i članova  općinskog vijeća  općine Kali  s liste grupe birača  za   2021.g   
  3.10.  Prijedlog Odluke o utrošku boravišne pristojbe za 2021 
     4.    Analiza  stanja sustava civilne zaštite te prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj  
      sustava civilne zaštite  od 2021 do  2024 godine s financijskim planom za 2021. godine. 
     5.   Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju koeficijenta za       
          radno mjesto Viši referent za evidenciju, razrez i naplatu općinskih  poreza i provedbu       
          javne nabave; 
      6. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova  u 2021. godini u            
         Općini Kali; 
     7. Zamolba Kali-tune d.d.  o korištenju grba Općine Kali  
     8. VIJEČNIČKA PITANJA 
 
SUKLADNO  članku  58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kali predlažem slijedeće:  
 
1. TOČKA 7. PRIJEDLOGA DNEVNOG REDA,  KOJA GLASI: Zamolba Kali-tune d.o.o o 
korištenju grba Općine Kali  predlažem  da se izostavi iz dnevnog reda.  
Prema članku  12. Odluke  o grbu i zastavi Općine Kali  Općinsko viječe  donosi odluku o 
odobrenju grba fizičkim i pravnim osobama  ali uz  obrazloženi pismeni zahtjev o uporabi grba uz 
zahtjev. Uz zahtjev  treba priložiti  Akt o upisu u trgovačkih društava i Opis namjene  za koju će se 
grb koristiti.  S obzirom da je sve gore navedeno pravna osoba nije dostavila , predlaže se izostaviti 
s dnevnog reda sjednice . 
Nadalje  
 
 Nadalje,  predlažem nadopunu dnevnog reda  i to slijedećih točaka:  
2. Pod točkom 7. : Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana 
Uređenja Rahorača I. dio. ( Materjali su  podijeljeni    na početku  sjednice) 
 Prijedlog nadopune dnevnog reda   obrazlaže – Načelnik. 
 
3. Pod točkom 8 : Prijedlog Odluke  o isplati bezkamatnog  zajma kod Ministarstva financija (  
Prijedlog  je obrazložio   načelnik) 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća otvara  raspravu:  
Nitko se ne javlja za riječ.  
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za  da se  izostavi  iz Dnevnog reda pod 
točkom 7  :Zamolba Kali-tune o  korištenju grba Općine Kali :  
   „ZA“ – 9 VIJEĆNIKA , 
   “ PROTIV  - 0 VIJEĆNIKA 
Predsjednik Vijeća konstatira   da se  s 9 glasova „ ZA „ i 0  glasova  „PROTIV“ Zamolba Tune 
Kali izostavlja s predloženog Dnevnog reda. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje  Nadopuna dnevnog reda:  
 Tko je za to da se  pod točkom 7. nadopuni predloženi Dnevni red   -   Prijedlog Odluke o izmjeni i 
dopuni UPU Rahorača I. dio,? 
  „ ZA“ – 9 VIJEĆNIKA 
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA 
  Predsjednik Vijeća konstatira   da je s 9 glasova ZA i 0  glasova  „PROTIV“  nadopunjuje 
predloženi Dnevni  Pod točkom 7. : Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi 
Urbanističkog plana Uređenja Rahorača I. dio. 
 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje  Nadopuna dnevnog reda:  
 Tko je za to da se  pod točkom 8.  nadopuni  Dnevni red : Prijedlog Odluke  o isplati 
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bezkamatnog  zajma kod Ministarstva financija. 
 
  „ ZA“ – 9 VIJEĆNIKA 
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA 
 
  Predsjednik Vijeća konstatira   da je s 9 glasova „ZA „ i 0  glasova  „PROTIV“  nadopunjuje 
predloženi Dnevni pod točkom 8:  Prijedlog Odluke  o isplati bezkamatnog  zajma kod Ministarstva 
financija. 
 
Nadalje Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za  predloženi Dnevni red s 
nadopunama Dnevnog reda :  ?     
„ ZA“ – 9 VIJEĆNIKA 
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA 
 Predsjednik Vijeća konstatira   da je s 9 glasova „ZA“ i 0  glasova  „PROTIV“  usvaja se u cijelosti 
predloženi Dnevni red s nadopunama .  
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da za današnju sjednicu Dnevni red glasi:    
 

1.Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane dana 22.09.2020.godine,  
2.Verifikacija  zapisnika sa 25. sjednice  Općinskog vijeća održane dana 16.10.2020g.  
3.   Prijedlog Proračuna za 2021. godinu sa projekcijama za 2022– 2023. i Plan razvojnih     
      programa  za 2021 i projekcijama za 2022 i 2023 godinu  
 
3.1.  Prijedlog  Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2021. godinu  

     3.2   Prijedlog  Programa  održavanja  komunalne infrastrukture  u Općini Kali za 2021.     
             godinu, 
     3.3.  Prijedlog  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.  
     3.4.  Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade  za zadržavanje nezakonito    

        izgrađenih  zgrada u prostoru na području Općine Kali  za 2021-. godinu 
    3.5.   Prijedlog  Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 
    3.6.   Prijedlog Programa  javnih potreba u športu za 2021. godinu, 
    3.7.   Prijedlog  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2021.     

        godinu, 
   3.8.   Prijedlog  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2021. godini, 
   3.9.   Prijedlog  Odluke o  raspoređivanju sredstava za  redovito financiranje  političkih      
             stranaka i članova  općinskog vijeća  općine Kali  s liste grupe birača  za   2021.g   
 
  3.10.  Prijedlog Odluke o utrošku boravišne pristojbe za 2021. godinu 
     4.    Analiza  stanja sustava civilne zaštite te prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj  
            sustava civilne zaštite  od 2021 do  2024 godine s financijskim planom za 2021. godine. 
     5.   Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju koeficijenta za       
          radno mjesto Viši referent za evidenciju, razrez i naplatu općinskih  poreza i provedbu       
          javne nabave; 
      6. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2021. godini; 
 
     7.  Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana Uređenja Rahorača      
          I. dio. 
     8. Prijedlog Odluke  o isplati beskamatnog  zajma kod Ministarstva financija 
 
     9. Vijećnička pitanja: 
 
 TOČKA 1.  Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane dana       
                      22.09.2020.godine. 
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Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
Nitko se ne javlja za riječ. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje verifikaciju Zapisnika sa  24. sjednice 
općinskog vijeća . 
„ZA“   9 vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s  
9 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " verificiran je  zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 22.09.2020. godine, 
  
TOČKA 2: Verifikacija  zapisnika sa 25. sjednice  Općinskog vijeća održane dana        
                    16.10.2020g.  
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje verifikaciju Zapisnika sa 25. sjednice 
općinskog vijeća . 
„ZA“   9 vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " verificiran 
je  zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća održane dana 16.10.2020.godine  
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira daje u vijećnicu ušla Marina Kolega u 17:30 sati, te se 
ujedno konstatira daje sada prisutno 10 vijećnika (od 11) .  
 
TOČKA 3: Prijedlog  Odluke o prihvaćanju  Proračuna za 2021. godinu sa projekcijama za 
2022 – 2023.,  i s Planom razvojnih programa za 2021.godinu sa projekcijama za 2022 -2023 . 
 
 Načelnik Marko Kolega iznosi uvodno izlaganje Proračuna za 2021 s projekcijama za 2022 i 2023 
s Plan razvojnog programa za  2021 , 2022 i 2023. godinu 
 Nadalje, navodi  da  je ovu godinu stavljen  prijedlog Proračuna za 2021 godinu na e- savjetovanje  
te su mogli građani i stranke imali prilike  napisati svoje prijedloge, primjedbe , mišljenja na 
prijedlog Proračuna. 
 O provedenom e-savjetovanju napravljeno je Izvješće  u kojem su dostavljeni i odgovori na 
primjedbe, mišljenja građana.  
   
Nakon obrazloženja  načelnika o prijedlogu  proračuna  za 2021godinu , s projekcijama  
predsjednik općinskog vijeća  konstatira  se da na prijedlog proračuna , projekcije i na Plan 
razvojnih programa nije  dostavljen niti jedan amandman od strane općinskih vijećnika  u pisanom 
obliku  te  se otvara   raspravu o proračunu. 

 
Nakon  rasprave  vijećnika Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za prijedlog 
Proračuna za 2021 godinu projekcijama za 2022 i 2023 godinu kao i za Plana razvojnih programa 
za 2021, 2022 i 2023. godinu ? 
 
 „ZA“…………8 vijećnika 
„PROTIV“ ……0 
„SUZDRŽAN“  2 vijećnika 
 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira  da je  s  8 glasova " ZA " i niti jednim glasom  
"PROTIV " i 2( dva )   glasa " SUZDRŽANA "( Ivona Mišlov i Duško  Vidov) donosi se 
Proračun Općine Kali za 2021. godinu  s projekcijama za 2022 i 2023 godine kao i Plan 
razvojnih programa za 2021. godinu sa projekcijama za 2022-2023. godinu 
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 TOČKA 3.1.: Prijedlog  Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2021. godinu  
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
 
S obzirom da se nitko dalje  ne javlja za riječ. Predsjednik općinskog  vijeća  daje na glasovanje  
prijedlog  Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2021. godinu  
 
„ZA“…10 vijećnika 
„PROTIV“0 
SUZDRŽAN“0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da s 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
niti jednim glasom  " SUZDRŽAN "  donijeta   Odluka o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2021. 
godinu.  
 
 
TOČKA :3.2 . Prijedlog  Programa  održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Kali za      
                        2021. godinu. 
 
Nives Perin podnosi uvodno izlaganje o prijedlogu Programa  održavanja  komunalne infrastrukture 
u Općini Kali za  2021. godinu. 
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 2021 
godinu ?  
 
„ZA“………..10 vijećnika 
„PROTIV“……0 vijećnika 
„SUZDRŽAN“..0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s  10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet je  Program  održavanja  komunalne infrastrukture u 
Općini Kali za 2021. godinu. ( koji se nalazi u privitku ovog zapisnika) 
 
TOČKA 3.3. : Prijedlog  Programa gradnje  komunalne infrastrukture  na području Općine 
Kali za   2021. godinu. 
 
Nives Perin podnosi uvodno izlaganje o prijedlogu Programa  gradnje   komunalne infrastrukture u 
Općini Kali za  2021. godinu. 
 
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 2021. godinu?  
„ZA“………..10 vijećnika  
„PROTIV“……0 vijećnika  
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog  vijeća konstatira  da je s 10  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i  
s  niti jednim glasom  " SUZDRŽAN "   donijet    Program gradnje  komunalne infrastrukture  na 
području Općine Kali za 2021 godinu. (Program gradnje komunalne infrastrukture za 2021 nalazi se 
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u privitku ovog zapisnika) 
 
TOČKA 3.4. :  Prijedlog Programa korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području   Općine Kali za   2021. godinu. 
Načelnik Marko Kolega  podnosi uvodno izlaganje. 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje Program. 
„ZA“……….. 10 vijećnika  
„PROTIV“…....0 vijećnika  
SUZDRŽAN“…0 vijećnika 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 10. 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   2021. 
godinu ( a koji se nalazi u privitku ovog zapisnika) 
 
 
TOČKA 3.5 :  Prijedlog Programa  javnih potreba u  KULTURI  za 2021. godinu 
Općinski načelnik 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 2021. godinu? 
 
„ZA“………..10 vijećnika 
„PROTIV“……0 
SUZDRŽAN…0 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je  Programa  javnih potreba u  KULTURI  za 2021. 
godinu ( Program javnih potreba u kulturi za 2021 g.  nalazi  se u privitku ovog zapisnika) 
 
TOČKA 3.6. :  Donošenje Programa  javnih potreba u  SPORTU   za 2021. godinu 
Općinski načelnik 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 2021. godinu ?  
 
„ZA“………..10 
„PROTIV“…..0 
SUZDRŽAN…0 
 
Predsjednik općinskog  vijeća konstatira da je s 10.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet   Programa  javnih potreba u  SPORTU   za 2021. godinu 
( Program javnih potreba  u sportu za 2021. godinu nalazi se u privitku Zapisnika) 
 
TOČKA 3.7. : Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2021. 
godinu. 
Načelnik 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 2021. godinu? 
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„ZA“……….10 vijećnika  
„PROTIV“ ….0 vijećnika 
SUZDRŽAN.. 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog  vijeća konstatira da je s 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je  Program javnih potreba u predškolskom odgoju i 
školstvu za 2021. godinu.( a koji se nalazi u privitku ovog Zapisnika) 
 
TOČKA 3.8 : Donošenje  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2021. godinu. 
Uvodno izlaganje podnosi načelnik. 
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 2021. godinu ?  
 
„ZA“………..10 vijećnika  
„PROTIV“…...0 vijećnika  
SUZDRŽAN…0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog  vijeća konstatira da je s 10.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet je  Socijalni program  Općine Kali  za 2021. godinu. 
(Program se nalazi u privitku ovog  Zapisnika) 
 
TOČKA 3.9.. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 
političkih stranaka i članova općinskih vijećnika Općine Kali  s liste grupe  birača za 2021 
Uvodno izlaganje podnosi načelnik 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predložena 
Odluka o financiranju političkih stranaka   za 2021. godinu ?  
 
„ZA“……….10 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 10.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta  Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito 
financiranje političkih stranaka i članova općinskih vijećnika Općine Kali  s liste grupe  birača za 
2020. godinu . 
 
 
TOČKA 3.10.: Donošenje Odluke o  Programu utroška boravišne pristojbe u Općini Kali za             
                         2021.godine 
Uvodno izlaganje o prijedlogu Programa podnosi općinski načelnik 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predložen  
Programu utroška boravišne pristojbe u Općini Kali za 2021. godinu 
 
„ZA“……….10 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
 
Predsjednik općinskog  vijeća konstatira da je s 10.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet  Program utroška boravišne pristojbe u Općini Kali za 
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2021. godine(Program se nalazi u privitku ovog Zapisnika) 
     
 TOČKA     4.  : Analiza  stanja sustava civilne zaštite te prijedlog Smjernica za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite  od 2021 do  2024 godine s financijskim planom za 2021. godine. 
     
 
Uvodno izlaganje podnosi Načelnik 
 Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
 Nakon rasprave  daje na glasovanje: Tko je za to da se  donese Zaključak s kojim se prihvaća  
Analiza  stanja sustava civilne zaštite te donese  prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 
civilne zaštite  od 2021 do  2024 godine s financijskim planom za 2021. godine. Općine Kali  
 
„ZA“……….10 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 10.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet slijedeći: 
 

Z A K L J U Č A K 
O prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2020. godinu i donošenju Smjernica za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na području Općine Kali za razdoblje 2021-2024 s financijskim planom za 2021. godinu 

 
 

I. 
 

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kali u 2020 
godini. 

 
       2. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području    
           Općine Kali za 2021-2024. godinu  s financijskim planom za  2021.godinu.  
 

2. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kali u 2020. godini i     
      Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine     
       Kali za 2021-2024. godinu s financijskim planom za 2021.godinu  čine sastavni dio       
       ovog Zaključka. 
 

 
 TOČKA 5.   Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju koeficijenta                     
                 za       radno mjesto Viši referent za evidenciju, razrez i naplatu općinskih  poreza i                            
                 provedbu     javne nabave; 
 
Uvodno izlaganje  o prijedlogu podnosi Općinski načelnik 
 Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se donese odluka o 
Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju koeficijenta     za       radno mjesto Viši referent za 
evidenciju, razrez i naplatu općinskih  poreza i  provedbu     javne nabave; 
 
„ZA“……….10 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
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Predsjednik općinskog  vijeća konstatira da je s 10.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta  slijedeća:  
 

ODLUKA  
                                                        O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O 

KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U 

JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU 
OPĆINE KALI 

 
Članak 1. 

Odluka o koeficijentima za obračun  plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu  Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br.: 7/10, 7/17, 5/19 –pročišćeni tekst) u članku 
2. u Tabličnom prikazu pod točkom 5.  koji glasi:  
 
 
Red.br. 
 

 
POTKATEGORIJA 
RADNOG MJESTA 

NAZIV 
RADNOG 
MJESTA 

KLASIFIKA
CIJSKI 
RANG 

KOEFICIJEN
T 

 
 

 Radna mjesta III. 
kategorije 

  

 
5. 
 

 
REFERENT 

Referent za 
evidenciju, razrez 
i naplatu 
općinskih poreza 

 
11. 

 
1,30 

 
 
mijenja se i glasi: 
 
 
Red.br. 
 

 
POTKATEGORIJA 
RADNOG MJESTA 

NAZIV 
RADNOG 
MJESTA 

KLASIFIKA
CIJSKI 
RANG 

KOEFICIJEN
T 

 
 

 Radna mjesta III. 
kategorije 

  

 
5. 
 

VIŠI  
REFERENT 

Viši referent za 
evidenciju, razrez 
i naplatu 
općinskih poreza i 
provedbu javne 
nabave 

 
 9. 

 
1,55 

 
 
 

Članak 2. 
 
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 3. 
 

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke osobe ovlaštene za donošenje rješenja o 
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pravima i obvezama službenika i namještenika donijeti će pojedino rješenje o plaći službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Kali . 

 
 
 TOČKA 6 :Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova      
                         u 2021. godini u Općini Kali  
 
Uvodno izlaganje o prijedlogu odluke podnosi načelnik.  
Prijedlog Odluke je bio 30 dana na e-savjetovanju.  
Zatražili smo Mišljenje Turističke zajednice Općine Kali.  
      Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se donese odluka o  
privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova  u 2021. godini? 
 
„ZA“……….10 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
 
Predsjednik općinskog .Vijeća konstatira da je s 10.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta  slijedeća:  
 

O D L U K A 
o privremenoj zabrani   izvođenja radova u 2021. 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 2021.  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): 
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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  7.  Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana       
                       Uređenja Rahorača  I. dio. 
 
Uvodno izlaganje o prijedlogu odluke podnosi načelnik.  
. 
      Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se donese odluka o  
o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana     Uređenja Rahorača  I. dio. 
 
 
„ZA“……….10 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
 
Predsjednik općinskog .Vijeća konstatira da je s 10.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta  slijedeća:  
 
 

ODLUKA 
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RAHORAČA I. dio 
(UPU-2) 

 
Članak 1.  

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja Rahorača  I. dio (UPU-2) (KLASA: 021-05/19-
01/17;URBROJ: 2198/14-1-19-15 od 10. 09. 2019. godine (objavljeno u Službenom Glasniku 
Općine Kali br.5/19), članak 4. mijenja se i glasi:  
 

„Članak 4.“ 
 
Područje obuhvata UPU-a  je slijedeće: 
 
Unutar obuhvata: 
Popis katastarskih čestica unutar obuhvata UPU-a Rahorača: 
Cijele: 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 
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8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448/1, 8448/2, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 
8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 
8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8485, 8486, 
8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 
8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 
8535, 8536, 8537, 8538, 8768, 8769, 8770, 8771, 8772, 8773, 8774, 8775, 8776, 8777, 8778, 8779, 
8780, 8781 i dijelovi: 8539 i 12126/2; sve k.o. Kali 
 
Izvan obuhvata: 
(Državna cesta DC110): Dio k.č. 12121/1 k.o. Kali, ,a sve u skladu s grafičkim prilogom, koji čini 
sastavni dio ove Odluke. 

Članak 2. 
 
Sve ostale odredbe Odluke o  izradi UPU Rahorača I. dio (UPU-2),  ostaju  na snazi u koliko  nisu u 
suprotnosti s ovim Izmjenama i dopunama Odluke.  
 
 
 
  TOČKA    8. Prijedlog Odluke  o isplati beskamatnog  zajma kod Ministarstva financija 
 
  Uvodno izlaganje o prijedlogu odluke podnosi načelnik.  
   Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje Tko je za to da se donese odluka o 
o isplati bskamatnog  zajma kod Ministarstva financija? 
„ZA“……….10 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
 
Predsjednik općinskog .Vijeća konstatira da je s 10.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta  slijedeća:  
 

ODLUKA 
O  UZIMANJU  BESKMATNOG ZAJMA  KOD MINISTARSTVA FINANCIJA 

 
  

Članak 1. 
 

  Odobrava se  uzimanje    bezkamatnog zajma  kod  Ministarstva financija  prema Naputku  o 
isplati sredstava bezkamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne ) samouprave 
uslijed pada prihoda (Narodne novine br.: 130/20)  u iznosu od 700.000,00 kn. 
 

Članak 2. 
Primci od bezkamatnog zajma financirati će se rashodi koji su neophodni za obavljanje osnovnih 
poslova i funkcija Općine Kali . 
 

Članak 3. 
 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da sklopi Ugovor o podizanju  bezkamatnog  zajma  iz  članka  1. 
ove Odluke te izda potrebna osiguranja plaćanja sukladno uvjetima  Ministarstva financija . 
 

Članak 4. 
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kali.  
                                                                               
 
 
 TOČKA  9. VIJEČNIČKA PITANJA: 
 
 S obzirom da nema  pitanja Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje današnju   sjednicu, te svim 
vijećnicima želi sretan Božić i Novu 2021. godinu. 
 
Završeno u 20,00 sati  
 
 
Zapisnik sastavila:  
Nives Perin                                                                   
 
                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća : 
                                                                                                 Lovre  Vidov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KALI
Povjerenstvo  za  izbor i imenovanja

KLASA: 080- 01/21-01/1
URBROJ: 2198/14-02--1
Kali, dana 4.02.2021 godine

                                                      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KALI 
                                                        Općinskim vijećnicima, svima

PREDMET:   Prijedlog  Rješenja o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća  o 
utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Kali ,
                       
1. PRAVNI TEMELJ: Na temelju članka 91. . Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", br. 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 125/2008., 
36/2009., 150/2011., 144/2012., 19/2013. – pročišćeni tekst, 137/2015. – ispravak, 123/2017. 
i 98/2019.)

2. OCJENA STANJA I RAZLOZI DONOŠENJA:   

Lovre Vidov na konstituirajućoj sjednici održane dana  26. lipnja 2017. godine  izabran je na 
dužnost predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali .

Dana 15. 01. 2021. godine , imenovani je na protokol Jedinstvenog upravnog odjela ,  podnio 
pisanu ostavku na dužnost predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali.

Člankom  78. Poslovnika   općinskog vijeća Općine Kali  propisano je da Predsjednik   
Općinskog vijeća  može  dati ostavku na dužnost predsjednika  općinskog vijeća.
Sukladno  članku 91. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )samoupravi   činjenicu  
podnošenja  ostavke na dužnost  utvrđuje predstavničko tijelo   s  Rješenjem  o razrješenju 
zbog podnošenja ostavke. 

 Ostavka predstavlja osobni čin te o njoj Općinsko vijeće  ne raspravlja, već je prima na 
znanje slijedom čega razrješuje predesjednika od dužnosti na temelju podnjete ostavke.
Dakle, riječ je o slobodnoj dispoziciji predsjednika vijeća da o podnošenju ostavke 
samostalno odlučuje, te prestanak mandata zbog podnošenja ostavke  ne može i ne ovisi o 
volji predstavničkog tijela, budući pd pravne poslijedice nastupaju ex.lege tj. po samom 
propisu u ovom slučaju Zakona  o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , zbog čega 
Općinsko vijeće navedenu činjenicu samo prima na znanje.

 3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA
      U  prilogu se dostavlja Rješenje o razješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali , 
zbog podnošenja ostavke.

 4. PRILOG : Ostavka Lovre Vidov na dužnost predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali.





REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI
Općinsko vijeće

KLASA: 022-05/21-01/27
URBROJ: 2198/14-01-2
KALI, dana………………..

Temeljem  članka  32.  Statuta  Općine  Kali  („Službeni  glasnik  Općine  Kali“  broj:  2/13,
6/14,1/18, 2/20,5/20-pročišćeeni tekst), i članka 78. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kali
, Općinsko vijeće Općine Kali  na svojoj  27. sjednici održanoj dana ……………….. godine,
donosi

RJEŠENJE  
o razrješenju dužnosti  predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali

Članak 1
LOVRE VIDOV, razrješuje se dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali , s

danom ………….

Članak 2.
Ovo  Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kali“.

Potpredsjednik

 



REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KALI
Povjerenstvo za izbor i imenovanja

KLASA: 080-01/21-01/3
URBROJ: 2198/14-02—21-1
Kali, dana   4. 02.2021. godine

                                                      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KALI 
                                                      Vijećnicima,  svima

PREDMET:  IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
                       

PRAVNI TEMELJ:  Na temelju članka  32.  i  članka 42. Statuta Općine Kali (Službeni 
Glasnik Općine Kali br. 2/13, 4/16, 1/18, 2/20 i 5/20- pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:     Općinsko vijeće               

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 42. Statuta Općine Kali prijedlog za izbor predsjednika Općinskog vijeća  
Općine Kali daje Povjerenstvo za izbor i imenovanje. Prijedlog Povjerenstva će biti podnesen 
na samoj sjednici općinskog vijeća)
 Prijedlog može dati i vijećnik u pisanom obliku i potvrđen potpisom 1/3 vijećnika ( 4 
vijećnika)
Vijećnik može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata. 
 Temeljem članka  67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kali odluka o izboru 
predsjednika općinskog vijeća  donosi se većinom glasova svih vijećnika.

Prilog : Nacrt odluke o  izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja



REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KALI 
Općinsko vijeće 

KLASA: 
URBROJ:
Kali, dana  

Temeljem članka  32. Statuta Općine Kali («Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13, 6/14, 
1/18, 2/20, 5/20- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj   …sjednici  
održanoj dana ………… godine , donosi:

ODLUKU
O IZBORU  PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE KALI 

Članak 1.

……………………………..  , bira se za predsjednika   Općinskog vijeća Općine Kali.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu  prvog dana od dana  objave u «Službenom Glasniku Općine 
Kali.»

Potpredsjednik općinskog vijeća



 PRIJEDLOG  S  OBRAZLOŽENJEM 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 

  ZADARSKA ŽUPANIJA                                              

  OPĆINA KALI

  OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/27

URBROJ:2198/14-01-21-1

Kali, dana…………...2021 godine

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br 2/13, 6/14, 
1/18,2/20 Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 23. sjednici  održane dana  12. 08.2020 godine, 
donosi :

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA ZA PROVOĐENJE I ORGANIZIRANJE
PRODUŽENOG BORAVKA

Članak 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka za provođenje i organiziranje produženog boravka u 
Osnovnoj školi „Valentin Klarin  Preko „ područnoj školi u Kalima.

Članka 2.

Ova Odluka stupa na snagu  prvog  dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali.

Predsjednik Općinskog vijeća:



Obrazloženje:

Prije nekoliko mjeseci pokrenuta je inicijativa od strane roditelja školske djece u Kalima za 
organiziranje produženog boravka školske djeca do 16:00 sati.

Nakon razgovora s ravnateljem škole u Preku i sastanaka s roditeljima i učiteljicama u školi, 
nakon provjere tehničkih mogućnosti predlažem da se ide u realizaciju ove inicijative. Za njezino
formalno pokretanje trebati će nam nekoliko mjeseci pripreme te se očekuje da bi program 
produženog boravka krenuo na jesen sa novom školskom godinom.

Formalni koraci su slijedeći:

1. Napraviti popis djece koja bi bila uključena u produženi boravak (učinjeno, za 
sada ima 16 djeca iako je za očekivati da će broj narasto do 20tak, jer u ovom 
trenutku ima nekoliko neodlučnih roditelja)

2. Donijeti odluku (formalnu) na vijeću da se pokrene postupak ishođenja svih 
potrebnih dozvola

3. Uputiti formalni zahtjev prema Županiji i Ministarstvu obrazovanja
4. Nakon dobivanja dozvola organizirati rad učiteljica i toplog obroka

Trošak produljenog boravka bi većinom snosila Općina Kali. Potrebno je zaposliti jednu novu 
djelatnicu. Ovdje možemo računati na potporu Županije. Preedvidivi trošak iznosio bi 10.000,00 
kn mjesečno tj. 120.000,00 kn na razini godine.

Trošak toplog obroka snosili bi dijelom roditelji a dijelom općina Kali. Predvidiva cijena toplog 
obroka je 25,00 kn dnevno tj. 500,00 mjesečno. Roditelji bi snosili polovicu troška a općina Kali 
polovicu. Na godišnjoj razini to bi bilo dodatnih 40.000,00 kn.

U slučaju rješenja svih potrebitih suglasnosti, na jesen bi se rebalasnom predvidio navedeni iznos
tj u 2021. godini on bi iznosio predvidivo 52.000,00 kn.

Općinski načelnik

Marko Kolega
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