
ZAPISNIK 

Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali , odrţane dana  16. 04. 2014. godine u  17,00 

sati u Općinskom domu Općine Kali . 

 

Prisutni Općinski vijećnici: 

1. Milan Paţek 

2. Silvia Vitlov 

3. Miroslav Longin 

4. Tomislav Vidov 

5. Zlatka Mišlov 

6. Neven Vitlov 

7. Mojmir Jurin 

 8.  AnĊelka Vidas 

9.  Tina Perin Crnošija 

10. Zvonko Mišlov (dolazi u vijećnicu u 17,15 sati) 

 

Odsutni općinski vijećnici:  ZDENKO Vidov,  

 

Ostali prisutni:  

- Naĉelnik Duško Vidov, 

- Proĉelnica Nives Perin. 

 

 Pojedinaĉnom prozivkom utvrĊuje se da je  na sjednici nazoĉno 9 vijećnika (od ukupno 11 

vijećnika). Postoji kvorum te se mogu donositi pravovaljane odluke. 

Predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu predlaţe sljedeći : 

 

 

DNEVNOG   REDA : 

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali od 21. 03. 2014. 

godine (nadopuna dnevnog reda) 

2. Prijedlog odluke o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora u Općini Kali 

3. Prijedlog Odluke o zakupu javnih površina u Općini Kali  

4.  Prijedlog Odluke o davanju koncesije  za prijevoz pokojnika u Općini Kali , 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natjeĉaja za prodaju dio ĉest.zem. 768071  

k.o Kali u površini od 1000 m2 (Vodopad) 

6. Imenovanje  Povjerenstva  koje će  provoditi postupak prodaje ĉ.z. 768071 k.o . Kali  

7. Prijedlog Odluke o  plaći  općinskog naĉelnika (smanjenje koeficijenta ), 

8. Prijedlog odluke o smanjenju koeficijenata za obraĉun plaće sluţbenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali, i nadopuna dnevnog reda : kao i 

djelatnika u Narodnoj Knjiţnici Kali i djelatnika u Djeĉjem vrtiću Srdelica Kali, 

9.  Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Djeĉjeg vrtića „Srdelica“-Kali , 

10.   VIJEĆNIĈKA PITANJA   

 

 

S 9 glasova «za», protiv „nitko“ , u cijelosti je prihvaćen predloţeni Dnevni red. 

 

 



TOĈKA  1: Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali, održane 

dana  21. 03. 2014. godine, 

Predsjednik Općinskog vijeća : Otvara  raspravu. Nitko se ne javlja za rijeĉ, te predsjednik 

općinskog vijeća stavlja na glasovanje tko je za verifikaciju zapisnika sa 8. sjednice 

općinskog vijeća? 

S 9 glasova „za“ 0 glasova „protiv“  verificira se zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Kali odrţane dana 21. 03. 2014. godine . 

 

Zvonko Mišlov ulazi u vijećnicu u 17,15 minuta. 

UtvrĊuje se da je na sjednici prisutno 10 vijećnika (od ukupno 11 vijećnika) . 

 

TOĈKA 2.  

Naĉelnik Duško Vidov obrazlaţe prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora  te dodaje da  

da je to odluka  kako bi Općina Kali  s poslovnim prostorima  gospodarila u najboljem smislu 

i da se prikupi od zakupa  što više novca.Sama odluka je usklaĊena s Zakonom o zakupu  i 

kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine br. 125/11)poslovnog prostora . 

 

Nives Perin: Obrazlaţe prijedlog Odluke o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora.te 

dodaje  da Zakup poslovnog prostora u Općini Kali   reguliran s Odlukom  o zakupu 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kali , kojeg je Općinsko vijeće donijelo  u travnju 

2010 godine.  Zakon o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora  (Nar. Nov. Br. 125/2011)  

stupi je na snagu 15. studenog 2011.  godine .  

Prema generalnom pravilu poslovni prostori u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te 

pravnih osoba u njihovom vlasništvu daju se u zakup putem javnog natjeĉaja, meĊutim 

postoje i iznimke od tog pravila o kojima ću reći u nastavku.  

1. Prema ĉlanku 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i u ovom 

prijedlogu Odluke , Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog 

natjeĉaja kada ga meĊusobno sklapaju RH Ii Jedinice  lokalne samouprave te pravne 

osobe u vlasništvu ili preteţitom vlasništvu jedinice lokalne samouprave i to u interesu 

i cilju općeg, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih graĊana  i  

2. Iznimno od obveze provoĊenja javnog natjeĉaja zakupodavac će sadašnjem zakupniku 

poslovnog prostora  koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu , 

najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen, ponuditi  sklapanje  

novog ugovora o zakupu na odreĊeno vrijeme koje ne smije biti dulje od 5 godina.  

Naĉelnik :  Poslovni prostori se moraju odrţavati. Razmislite malo o Udrugama koje koriste 

prostor bez naknade. Po jednoj strani moramo poticati civilno društvo ali ne da koriste prostor 

bez ikakve naknade.  Kolika će biti visina naknade  o tome moţemo razgovarati  ali nisam za 

to da zakup bude nula kuna. 

 

 Otvara se rasprava. 

 

Neven Vitlov: Mene zanima da li je Općina Kali i  Ribarska Zadruga  RIBARSKA SLOGA 

zakonito sklopila Ugovor o zakupu poslovnog prostora  za ribarski magazin, jer  vijećnik 

Zdenko  u više navrata iznosi   primjedbe na   takav  naĉin zakljuĉivanja ugovora . 

 

Nives Perin: Općina Kali je na zakonit naĉin zakljuĉila Ugovor o zakupu poslovnog prostora  

s RZ RSloga. Naime prije nego je istekao  Ugovor o zakupu poslovnog prostora  RZ RS, 

općinski  naĉelnik  ponudio je zakljuĉivanje  novog Ugovora RZ RS  na razdoblje od tri 

godine. RZ RS  prihvatila je ponuĊeni  Ugovor i  općinski naĉelnik i predsjednik skupštine 

RZ RS  potpisali su navedeni Ugovor.   



 

 

Mišlov Zvonko: Na prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora nemam 

primjedbi ali bih imao na prijedlog zakljuĉka  u svezi  predloţenog cjenika zakupa poslovnog 

prostora.  

U Gradu Zaru niti jedna  stranka  pa ni udruga ne plaća  korištenje  poslovnog  prostora. To bi 

po moje trebalo biti besplatno. Što se tiĉe prostora za obavljanje zdravstvenih djelatnosti imao 

bih primjedbe: Naime,  na Vodopadu ima Općina Kali slobodno dvije ordinacije i to  

ordinaciju opće prakse i  stomatološka ordinacija  koje nisu završene.  Svakako bi trebalo 

razgovarati s Domom zdravlja  o  opremanju tih ordinacija. Predloţene cijena zakupa su 

previsoke. Kad Dom zdravlja daje u najma stanove  to je uobiĉajeno puno niţe nego je u 

ovom prijedlogu. Mi kao općina bi trebali ići na ugovornu stomatološku ordinaciju i 

zahtijevati od Doma zdravlja i od  Ministarstva opremanje ordinacije, jer po zakonu i Kali ima 

pravo na  jednu stomatološku  ordinaciju.  Sali i NeviĊane dobili su prostor i opremu za 

stomatološku ordinaciju.  

Moja je sugestija da  Općina Kali   zahtijeva da nam se opreme ordinacije , da stavimo 

prostore u funkciju i  dovedemo   medicinske djelatnike u prostore. A za sada  bih predlagao  

da se cijena spusti za 50% od predloţene cijene za  prostore za obavljanje zdravstvene 

djelatnosti i to samo za ugovorne  doktore HZZO-a. Mi  moramo biti mudri,  trebamo privući 

doktore. 

 

Jurin Mijmir: Udruge ne prireĊuju , ne stvaraju neke nove vrijednosti i treba jim naplatiti 

samo simboliĉnu cijenu za zakup prostora te predlaţem 1 kn/m2 mjeseĉno. 

Neven Vitlov:  Moj prijedlog je da se za proizvodnu i preraĊivaĉku  djelatnost  smanji cijena 

od 15 kn na 10,00 kn /m2 mjeseĉno. 

 

Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća  daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati 

prijedlog  Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u Općini Kali i prijedlog 

cijenika  za ugovorne zdravstvene  djelatnosti  5 kn/m2 mjeseĉno, za  Udruge i politiĉke 

stranke 1 kn/m2 mjeseĉno te za  zakup za proizvodne i preraĊivaĉke djelatnosti 10,00 kn /m2 

mjeseĉno. 

 

„ S 10  glasova vijećnika „za“ i nitko protiv, nitko „suzdrţan“ donijeta je Odluka  o  zakupu i 

kupoprodaji poslovnog prostora  s  Zakljuĉkom o odreĊivanju zakupnine za poslovni prostor.  

(Odluka i Zakljuĉak nalaze se  u privitku ovog Zapisnika) 

 

TOĈKA 3:  Prijedlog Odluke o zakupu javnih površina. 

 

Naĉelnik uvodno obrazlaţe prijedlog Odluke o zakupu javnih površina te dodaje da je 

potrebno pored ove odluke izraditi Plan korištenja javnih površina , a koji će predloţiti 

općinskom vijeću na slijedećoj sjednici . 

 

Tina Perin Crnošija: Kako će se financirati Ribarske noći ako će zakupnina za javne površine 

ići  u Općinski proraĉun? 

Naĉelnik: Za  organizaciju ribarskih noći glavni pokrovitelj je Općina Kali. Udruga kualjskih 

ribarskih noći ĉe svake godine dostaviti  Općinskom vijeću svoj Program , na temelju kojeg 

će se dodjeliti iz općinskog proraĉuna  novci za  sufinanciranje odrţavanja Ribarskih noći.  

 

Tomislav Vidov: Predlaţem da se iznosi za postavu reklame smanje za 50%. 

 



Mišlov Zvonko:  Donošenje  Odluke  o zakupu javnih površina  je iskorak za našu općinu da 

se kroz propise regulira  korištenje javnih površina. Što se tiĉe cijenika za korištenje, vjerujem 

da ste se konzultirali i s drugim općinama. Smatram da bi u globalu trebalo prihvatiti 

prijedlog naĉelnika. 

 

Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća dakje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati 

prijedlog Tomislava Vidov o smanjenju naknade za postavu reklama, a  ostali  prijedlozi  o 

visini  zakupnine  da ostanu isti kao u prijedlogu? 

„s 10 glasova „za“ , 0 „nitko „protiv“ donjela se je odluka o  zakupnini za postavu reklama u 

iznosu 300 kn do 1m2 a postavu reklama  iznad 1 m  600,00 kn.  

 

Predsednik općinskog vijeća: Tko je za to da se donese  predloţena Odluka o  zakupu javnih 

površina? 

 

S 10 glasova „ZA“ , 0 glasova „Protiv“ donijeta je Odluka o zakupu javnih površina. 

(Odluka o zakupu javnih površina nalazi se u privitku ovog  Zapisnika) 

 

 

TOĈKA 4:  DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA PRIJEVOZ    

                     POKOJNIKA U OPĆINI KALI. 

 

 

Nives Perin:  Temeljem Odluke o prijevozu pokojnika u Općini Kali, Općinski naĉelnik 

objavio je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

prijevoza pokojnika na podruĉju Općine Kali  u Elektroniĉkom oglasniku javne nabave RH 

dana  04. 03. 2014. godine 

Na obavijest  o namjeri davanja koncesije  ponudu je dostavila samo jedna osoba i to 

Cvjećarsko  aranţerski  trgovaĉki obrt „Nina“ vl. Mirjana Kolega Rakvin. 

Struĉno povjerenstvo za koncesije  pregledalo je ocijenilo ponudu  te zakljuĉila je da je 

ponuda  valjana, prihvatljiva i prikladna  te predlaţe općinskom vijeću  da prihvati  ponudu 

ponuditelja u visini ponuĊene koncesije u visini 2.400,00 kn godišnje. 

 

S obzirom da  se nitko ne javlja za rijeĉ , predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : 

Tko je za to da se donese Odluka o davanju koncesije za prijevoz pokojnika punuditelja 

CVJEĆARSKO ARANŢERSKI TRGOVAĈKI OBRT „nina“ vl. Mirjane Kolege Rakvin u 

iznosu 2.400,00 kn godišnje.na rok od 5 godina.  

 

S 10 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 0 glasova „suzdrţani“ donjeta je  slijedeća : 

 

ODLUKU 

odavanjukoncesijezaprijevozpokojnikaponuditelja 

  

I. Općina Kali, u 

provedenompostupkudavanjakoncesijezaobavljanjekomunalnedjelatnostiprijev

ozapokojnikanapodruĉjuOpćine Kali temeljemObavijesti o 

namjeridavanjakoncesijezaobavljanjekomunalnedjelatnostiprijevozapokojnikab

roj 2014/S 01 K-0010733 odabirenajpovoljnijegponuditelja: 

 



CVJEĆARSKO ARANŽERSKI I TRGOVAĈKI OBRT “NINA”  vl. MirjanaKolegaRakvin  

 

II. OsnovnapravaiobvezeOpćina Kali iodabranogponuditeljaiztoĉke I. 

oveodlukeureditće se ugovorom. Odabraniponuditeljobvezan je s Općinom Kali  

sklopitiugovor o koncesiji u roku od osamdana od primitkapozivanasklapanjeugovora. 

  

III. Vrstaipredmetkoncesije: 

koncesijazaobavljanjekomunalnedjelatnostiprijevozapokojnikanapodruĉjuOpćina Kali. 

  

IV. Prirodaiopsegdjelatnostizakoju se koncesijadajeodreĊenisuOdlukom o 

prijevozupokojnika, Zakonom o komunalnomgospodarstvuiZakonom o koncesijama, a 

predmetnudjelatnostponuditeljiztoĉke I. oveodlukemoţeobavljatinaĉitavompodruĉjuOpćine 

Kali 

  

V. KoncesijazaobavljanjekomunalnedjelatnostiprijevozapokojnikanapodruĉjuOpćine 

Kali daje se ponuditeljuiztoĉke I. oveodlukenavremenskorazdoblje od 5 (pet) godina, 

raĉunajući od danasklapanjaugovora o koncesiji. 

  

VI. Odabraniponuditeljiztoĉke I. oveodlukeduţana je Općina Kali 

plaćatigodišnjunaknaduzakoncesiju u iznosuod  2.400,00kuna. 

  

VII. Odabraniponuditeljiztoĉke I. oveodlukeduţan je zaprvugodinukoncesije, u roku 

od osamdana od primitkapozivanasklapanjeugovora, uplatitiiznosgodišnjenaknadete s 

potvrdom o uplaćenojgodišnjojnaknadipristupitipotpisivanjuugovora. Akoponuditelj ne 

uplatigodišnjunaknaduzakoncesijuzaprvugodinukoncesije, odnosno ne 

pristupipotpisivanjuugovora o koncesiji, a svojizostanak ne opravda u roku od osamdana od 

primitkapoziva, smatratće se da je odustaoodkoncesije. 

Godišnjenaknadezakoncesijuzapreostalegodinetrajanjakoncesijekoncesionar je 

duţanuplaćivatinajkasnijemjesecdanaprijeistekagodinezakoju je naknadaplaćena. 

  

Obrazloženje 

  

OpćinskinaĉelnikOpćine Kali objavio je Obavijest o 

namjeridavanjakoncesijezaobavljanjekomunalnedjelatnostiprijevozapokojnikanapodruĉjuOpći

ne Kali (u daljnjemtekstu: Obavijest o namjeridavanjakoncesije), u 

ElektroniĉkomoglasnikujavnenabaveRepublikeHrvatskedana 4.03. 2014 god, pod 

brojemobjave: 2014/S O1K-0010733. Na temeljuobavljeneObavijesti o 

namjeridavanjakoncesijeponudu je  dostavillasamojedanponuditelj: 

CVJEĆARSKO ARAŢERSKI TRGOVAĈKI OBRT “Nina” vl. 

MirjanaKolegaRakvin. 

Struĉnopovjerenstvozakoncesiju  je nakonpostupkapregledaiocjeneponuda u 

kojemsudetaljnorazmotreniianaliziranisvipodaciipriloţeneispraveizponude, što je 



iobrazloţeno u Zapisniku o pregleduiocjeniponudakoji je sastavnidiooveodluke, utvrĊeno je 

da u ovompostupkuponudaponuditeljaiztoĉke I. oveodlukevaljana , prihvatljivaiprikladnate je 

premakriterijuzaodabirnajvišaponuĊenanaknadazakoncesiju, najpovoljnijaponudate se 

temeljemĉlanka11. stavka 5. Zakona o komunalnomgospodarstvu, ĉlanka 26. stavka 1. 

Zakona o koncesijamaiĉlanka 13. stavka 1. Odluke o 

prijevozupokojnikadajejednakoncesijazaprijevozpokojnikaponuditeljuzaprijevozpokojnika. 

Slijedomiznesenoga, odluĉeno je kao u izrecioveodluke. 

  

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 

Protivoveodlukemoţe se izjavitiţalba u rokuod 5 dana od primitkaoveodluke. Ţalba se 

izjavljujeDrţavnojkomisijizakontrolupostupakajavnenabave, Koturaškacesta 43/IV, Zagreb, u 

pisanomoblikuneposrednoilipoštom. NaknadazapokretanjeţalbenogpostupkautvrĊena je 

zakonom. 

Istodobno s dostavljanjemţalbeDrţavnojkomisijizakontrolupostupakajavnenabave, 

ţalitelj je obvezanprimjerakţalbedostavitiiOpćini Kali nadokazivnaĉin, i to u 

pisanomoblikuneposredno u pisarnicuOpćine Kali , TrgMarnjive 23, 23272 Kali, 

ilipreporuĉenompoštanskompošiljkom. 

  

 

TOĈKA 5:  PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEĈAJA ZA PRODAJU 

ZEMLJIŠTA NA VODOPADU. 

 

Naĉelnik. Na općinskomvijećuOpćine Kali u prošlomsazivudonjeta je Odluka o 

prodajizemljištanavodopadu. Na raspisaninatjeĉaj se nitkonijejavio. U Proraĉunopćine Kali za 

2014. Godinupredvidjelismoprodajuzemljištanavodopadu. Potencijalnikupac je PZ Maslina. 

Naglasobihinteresmjesta I da se omogućirazvojzadrugarstva. 

Stalnisudskivještakprocijenio je vrijednostzemljištanavodopadu I iznosi 40,00 Eura /m2 s 

obzirom  da se  turadi  u biti o ponovljenomnatjeĉaju, te  da je  cijenanekretninobjektivnopala 

, teimajući u vidu da nekretninanemaputa.   

Vijećniciimajuteksjavnognatjeĉaja , elaborate 

procijenevrijednostinekretninestalnogsudskogvještaka . 

Otvara se rasprava:  

 

MišlovZvonko: Japodrţavamideju dase PZ Maslinamodernizirajerona u 

našemmjestuimadugutradiciju. Po mojemmišljenjuakoće se dislociratiuljara, dobro bi bilo da 

se I dislocirapekara. PZ Maslina je vlasnikzgradenaMulu u kojoj je uljara. Da li se je 

razmišljalo da bi se kompenziralazgradazazemljište ? 

Naĉelnik: Pekara se poidejnomprojektupredviĊaistotakodislocirati . A  

zamljenazgradezazemljištepomojemmišljenju  ne bi išlo , jertustaruzgradu bi trebalostaviti u 

funkciju.  

 



TomislavVidov: Jasamzaprodajutogzemljištasamo bi 

trebalinovacodprodajeupotrijebitizaureĊenjemjesta.  

Naĉelnik: Jas am apsolutnoza to da se novacupotrijebizaureĊenjemjesta.  

MišlovZvonko: S prodajomtogzemljištatrebalo bi razmišljati  o 

izgradnjinogostupapremaambolantihitnepomnoći.  Izgradnjanogostupa je  prioritet . 

NakonraspravepredsjednikOpćinskogvijeća : Tko je zaprijedlogOdluke o 

raspisivanjunatjeĉajazaprodajuzemljišta–nekretninenaVodopadu ? 

S 10 glasovavijećnika “za” , 0 glasova “protiv”, 0 glasova “suzdrţan” donjeta je slijedeća 

 

Na  temelju ĉlanka 35. stavka 2 i ĉlanka  391.st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima (Narodne Novine broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00,73/00, 114/06, 146/08, 38/09 i 

153/09), ĉlanka 48. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine 

broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) ĉlanka 32. Statuta  Općine Kali (Sluţbeni Glasnik 

Općine Kali br 02/13), ĉlanka  17. Odluke o uvjetima, naĉinu i postupcima gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu Općine Kali (Sluţbeni Glasnik Općine Kali 2/14) Općinsko vijeće 

Općine Kali na svojoj 10. sjednici odrţane dana  16. 04. 2014 godine, donosi : 

 

ODLUKU 

 O 

RASPISIVANJU NATJEĈAJA 

ZA PRODAJU NEKRETNINE 

NA VODOPADU 

 

1. Raspisuje se javni natjeĉaj za  prodaju nekretnine- neizgraĊeno  graĊevinsko zemljište  

u vlasništvu Općine Kali ukupne površine 1000m2,   u staroj izmjeri za k. o. Kali kako 

slijedi: 

- 129/386    dijela   ĉ.zem  290/2  

 - 154/462    dijela  ĉ.zem. 290/3     

                   - 218/651    dijela  ĉ.zem  290/4   

                   - 348/383   dijela  ĉ.zem. 290/6  

  - 83/248    dijela  ĉ.zem. 3521/2  

  - 55/165    dijela  ĉ.zem  3521/10 

                    - 11/32      dijela  ĉ. zem. 4064/8 

                    -    2/7       dijela ĉ.zem. 4064/14 

Koje nekretnine u novoj izmjeri  za  k.o. Kali ĉine  dio ĉest. zem 7680/1 površine 

1000 m2 , (  1000/2334  dijela ĉ. zem 7680/1) a sve prema skici  postojećeg stanja  

sa uklopom  katastarskog plana u   M 1:500 izraĊenog od Ureda ovlaštenog 

inţenjera geodezije  Romana Kovaĉevića  iz Zadra , od  20. oţujka 2012. godine. 

 

2. Poĉetna kupoprodajna cijena zemljišta –iznosi  40,00  EUR-a/m2 

3. Namjena  nekretnine je za poljoprivrednu-preraĊivaĉku – obrazovna djelatnost. 

4. Tekst natjeĉaja s uvjetima  prodaje prilog je ovoj Odluci i objaviti će se Zadarskom 

listu  i sluţbenoj Web staranici Općine Kali  www. Opcina-kali.hr  

5. Ova odluka  stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Sluţbenom glasniku 

Općine Kali. 

 

 

 



 

TOĈKA 6. IMENOVANJE POVJERENSTVA KOJE ĆE PROVODITI POSTUPAK      

                    PRODAJE Ĉ.Z. 7680/1 k.o Kali  

 

Naĉelnik : Predlaţem da se u Povjerenstvo imenuje: 

1. Milan Paţek , za predsjednika 

2. Nives Perin , za ĉlana  

3. 3. Tomislav Vidov, za ĉlana  

Predsjednik općinskog  vijeća: S obzirom da se nitko ne javlja za rijeĉ dajem na glasovanje : 

Tko je za prijedlog naĉelnika ? 

„S 10 glasova  vijećnika  „ZA“ , 0 glasova „Protiv“, 0 glasova s“suzdrţanim“ donosi se:  

 

Na temelju ĉlanka 32. Statuta Općine Kali (Sluţbeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13) i  ĉlanka 

18. Odluke  o uvjetima , naĉinu i postupcima gospodarenja nekretninama u Općini Kali 

(KLASA: 940-01/14-01/01;URBROJ: 2198/14-01-14-1) od 21. 03. 2014. godine, Općinsko 

vijeće Općine Kali  je na svojo 10. .sjednici  odrţane dana 16. 04. 2014. godine, donosi: 

 

ODLUKA 

O IMENOVANJU  POVJERENSTVA 

ZA PROVEDBU NATJEĈAJA 

 

Ĉlanak 1.  

 

U Povjerenstvo  za provedbu natjeĉaja imenuju se:  

 

1. MILAN  PAŢEK, za predsjednika 

2. NIVES PERIN, za ĉlana  

3. TOMISLAV VIDOV, za ĉlana 

 

Ĉlanak 2. 

 

Povjerenstvo iz ĉlanka 1. ove Odluke provodi natjeĉajni postupak  za prodaju zemljišta u 

vlasništvu općine Kali u skladu s Odlukom o uvjetima, naĉinu i postupcima gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu Općine Kali.  

 

Ĉlanak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluţbenom glasniku Općine Kali. 

 

 

 

 

TOĈKA 7:  Prijedlog  odluke o smanjenju plaće općinskog naĉelnika 

 

 

Naĉelnik: Na prošlim sjednicama vijeća dao sam informaciju da prema pravomoćnoj sudskoj 

presudi  EUROMARKETINGU  moramo vratiti iznos od 450.000,00 kn.Za premošćivanje  

 Financijskih poteškoĉća uzeli smo zajam u iznosu od 100.00,00 kn kod Erste  banke. S 

obzirom na navedeno predlaţem da se svim djelatnicima koji se financiraju iz Općinskog 

proraĉuna ukljuĉivši i  djelatnoicima proraĉunskih korisnika (Narodne knjiţnice i vrtića  plaće 



umanje za 10% od bruto plaće. To bi trajalo do kraja  prosinca 2014. godine. Na takav naĉin 

bi svaki mjesec mogli uštedjeti 10.000,00 kn. S novim Proraĉunom za 2015 godinu plaće bi se 

vratile po starom koeficijentu. 

 

Zvonko Mišlov: Nije mi drago da se djelatnicima smanjuje plaća. Nisam siguran da je to 

jedini naĉin kako bi Općina mogla podmirivati svoje obveze odnosno vraćanje  zajma, 

vjerovatno postoji neki drugi naĉin  vraćanja zajma. Koliko znam plaće djelatnika odavno se 

nisu dizala, a ţivotni troškovi iz godine u godinu rastu.. Ja osobno ne bi podrţao ovaj 

prijedlog naĉelnika. 

 

Tina Perin Crnošija:  Ja ne mogu podrţati ovaj prijedlog odluke . Ne vidim razlog da bi 

djelatnici trebali nositi teret vraćanja pozajmice u iznosu 100.000,00 kn.  Smanjenje plaće  to 

je kontraproduktivno. Koliko vidim općinski djelatnici redko koriste godišnji odmor rade 

subotom  po potrebi i nedjeljom a za   prekovremeni rad nisu plaćeni , a sad se predlaţe i 

smanjenje plaća.   

 

NEVEN VITLOV:  Ja bih podrţao da se  svim djelatnicima koji su na proraĉunu smanji plaća 

nza 10%. Zanima me koliko doĊe općinski proraĉun za odrţavanje sjednice vijeća ?Moţemo 

donjeti odluko o smanjenju  iznosa naknade za odrţavanje sjednice Npr. da se donese Odluka 

da naknada vijećnicima iznosi 400,00 kn  mjeseĉno , a više sjednica vijeća  se moţe  odrţati  

u jednom mjesecu.  

 

Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je za prijedlog odluke 

da se općinskom naĉelniku smanji koeficijent  za obraĉun plaće od 2,92 na novi koeficijent  

2,63? 

 

S 10 glasova vijećnika  „ZA“ i 0 glasova „Protiv i 0 glasova vijećnika „uzdrţano“ donjeta je 

slijedeća:  

Na temelju ĉlanka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. 

Nov. br. 28/10)  i ĉlanka 32 Statuta Općine Kali (Sluţbeni Glasnik Općine Kali br. 02/13), 

Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 10. sjednici odrţane dana 16. 04. 2014. godine, donosi:  

 

ODLUKU 

O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA NAĈELNIKA 

I ZAMJENIKA NAĈELNIKA IZ RADNOG ODNOSA. 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

Ovom Odlukom odreĊuje se osnovica i koeficijenti za obraĉun plaće općinskog naĉelnika i 

zamjenika naĉelnika Općine Kali ( u nastavku teksta: duţnostnici) te druga  prava duţnostnika  

iz radnog odnosa.  

 

Ĉlanak 2. 

 

Plaću duţnostnika,  ĉini umnoţak koeficijenata  i osnovice za obraĉun plaće, uvećan za 0,5% 

za svaku navršenu godinu radnog staţa, ukupno najviše za 20%. 

 

Ĉlanak 3. 

 



Osnovica za obraĉun plaće duţnostnikaiznosi  4.630,14 kunabruto. 

 

 

Ĉlanak 4. 

 

Koeficijenti iz ĉlanka 1. ove Odluke iznose: 

 

- za obraĉun plaće općinskog naĉelnika  ……………………… 2.63 

- za obraĉun plaće zamjenika općinskog naĉelnika……………  2,17 

 

Ĉlanak 5. 

 

Duţnostnik koji duţnost obavlja profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u 

skladu s općim propisima o radu, ako zakonom nije drugaĉije propisano.  

 

Ĉlanak 6. 

 

Rješenje o utvrĊivanju plaće te drugih prava duţnostnika iz radnog odnosa donosi proĉelnik  

Jedinstvenog upravnog odjela općine Kali.  

 

Ĉlanak 7. 

 

Danom stupanja  na snagu ove   Odluke   prestaje  vaţiti Odluka o plaći i drugim  pravima  

naĉelnika  i zamjenika naĉelnika  iz radnog odnosa  (Sluţbeni Glasnik Općine Kali br. )  

 

 

Ĉlanak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave  u Sluţbenom Glasniku Općine Kali  

a primjenjuje se od 01. 4. 2014.godine 

 

TOĈKA 8:  

 

Predsjednik općinskog vijeća: Dajem na glasovanje prijedlog odluke da se smanji koeficijent 

za obraĉun plaće sluţbenika u Općinskoj upravi, djelatnicima  u  Narodnoj KNJIŢNICI Kali i 

Djeĉjem vrtiću „Srdelica“-Kali za 10% na bruto plaću? 

 

„ZA“ 5 glasova općinskih vijećnika,   

 „PROTIV“ 3 glasa, 

 „SUZDRŢANO“ 2 glasa 

 

Predsjednik općinskog vijeća: kako se ovo sad rješava? 

Nives Perin : Prema  Zakonu i Pravilniku općinskog vijeća  vijeće donosi  odluke većinom 

glasova. Na  sjednici je  danas prisutno 10 vijećnika,  5 vijećnika   glasovalo je „za“ prijedlog, 

3 vijećnika protiv prijedloga i 2 vijećnika su „suzdrţana“. Nemamo većinu  koja je glasovala 

„za“ prijedlog., već imamo  5: 5 , te smatram da  nije prihvaćen prijedlog Odluke  o smanjenju 

koeficijenata za obraĉun plaće sluţbenika  u  Jedinstvenom upravnom odjelu i djelatnika u 

Djeĉjem vetiĉu „Sredelica“ Kali i Narodnoj knjiţnici Kali.  

 



Neven Vitlov: Kako nemamo većinu kad je 5 vijećnika glasovalo „za“, a 3 vijećnika  

„protiv“? 

Nives Perin: To se tako  po zakonu ne  tumaĉi.   Zatraţiti ću  tumaĉenje Ministarstva Uprave.  

 

 

TOĈKA 9: SUGLASNOST NA  STATUT DJEĈJEG VRTIĆA SRDELICA KALI 

 

Nives Perin  : U srpnju mjesecu 2013. godine stupio je na snagu Zakon  o izmjenama i 

dopunama Zakona o predškolskom odgoju  i naobrazbi, te je sukladno ĉlanku 23. Zakona 

potrebno Statut djeĉjeg vrtića uskladiti  s Zakonom .  Predlaţe se  Izmjene u ĉlanku 2. , ĉlanku 

9 te ĉlanku  15 i ĉlanku 16 . Statuta Djeĉjeg vrtića „Srdelica“. TakoĊer  u ĉlanku 14.  stavku 1  

alineji 2 trebalo bi umjesto „40.000,00 kn“ pravilno stajati :“ 5.000,00 kn“.  

 

S obzirom da se nitko ne javlja za rijeĉ dajem na glasovanje tko je za to da se da 

predhodnaSuglasnost  na  Statuta  Djeĉjeg vrtića „Srdelica „ Kali ? 

 

S 10 glasova „ZA“ , 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdrţan“, donosi se slijedeće:  

 

 Na temelju Zakona  o  o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne Novine br 10/97 i 

107/07) i Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 

(Narodne Novine br.: 94/13) , ĉlanka 32. Statuta Općine Kali (Sluţbeni Glasnik Općine Kali  

br 02/13),  Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj  10..sjednici odrţane dana 16. 04. 2014. 

godine, donosi:  

 

ODLUKU 

O DAVANJU PREDHODNE SUGLASNOSTI 

NA   STATUT 

DJEĈJEG VRTIĆA „SRDELICA“KALI 

 

Ĉlanak 1.  

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut  Djeĉjeg vrtića  „Srdelica“ Kali . 

 

Ĉlanak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u sluţbenom Glasniku Općine 

Kali.  

 

TOĈKA  10: VIJEĆNIĈKA PITANJA  

 

 Zvonko Mišlov:  Da li je osnivanje Mjesnih odbora obvezno ili  je fakultativno?  

Nives Perin :  Prema  Statuta Općine Kali  ne moraju se obvezno osnovati Mjestni odbori  ali 

se mogu .Prema Statutu  Općine Kali MO  se osnivaju za pojedina naseljaili više meĊusobno 

povezanih naselja koji ĉine zasebnu razgraniĉenu cjelinu. Podruĉje  i granice mjesnih odbora 

odreĊuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Kali . Inicijativu i prijedlog za 

osnivanje MO moţe dati 10% graĊana upisanih u popis biraĉa za podruĉje za koje se predlaţe 

osnivanje MO, te Općinski naĉelnik   i td…  

 

Tina Perin Crnošija: Na prošloj sjednici  općinskog  vijeća saznali smo da je  Borivoj Kolega 

zaposlen u HRIPA d,.o.o. pa bi postavila slijedeća pitanja:   



Ţelimo vas posjetiti da je B.K. u prošlom mandatu kao direktor tvrtke (2005 – 2009) 

odgovoran za poslovanje  tvrtke Hripa d.o.o. (bez obzira što će te vi njegove poteze pravdati 

da je to on radio po nalogu bivšeg naĉelnika). 

Iz izvještaja sjednica  Nadzornog odbora Hripa d.o.o. (u mandatu 2009-2013) koje je 

analiziralo poslovanje Hripe u razdoblju dok je B.K. bio direktor društva vidljivo je da je B.K. 

društvo vodio nesavjesno, neodgovorno, ĉak i pri tome  kršeći zakon. Takvim poslovanjem 

direktora društvo je 2009. godine dovedeno pred blokadu da je ĉak i u jednom  trenutku bilo 

upitan nastavak rada društva. 

U prilog ovoj izjavi navodimo nekoliko ĉinjenica koje opravdavaju naš stav: 

 Nakon izbora 2009 g., i sastava novog Nadzornog odbora, direktor (B.K) se uporno 

odbijao sastati sa novim nadzornim i podnjeti im izvješće, direktor se ĉak u posljednja 

3 mjeseca na poslu nije ni pojavio (a za to je uredno primao plaću) 
 Nadzorni odbor unutar poduzeća zatekao je kaos kao npr: 

o Nebriga oko imovine društva, koja se neovlašteno koristila u privatne svrhe 

o Nepostojanje popisa imovine koju društvo posjeduje 

o Nebriga oko naplate potraţivanja koje je društvo imalo prema pravnim i fiziĉkim 

osobama. 

o Netransparentno voĊenje raĉuna obveza (drţanje pojedinih raĉuna u ladici) koji su 

kasnije dolazili na naplatu. (poslovanje sa firmom Lucija d.o.o.) 

o Kupovina vozila i komunalne opreme koji nikad nisu ispunili svrhu za koju su 

kupljeni već predstavljaju promašenu investiciju. Konkretno se misli na kupnju  

'narandţastog kamiona' koji je koštao 128 tisuća eura  (cc. 974.000 HRK). 

o Nesvjesno voĊenje firme vidi se i u plaćenim kaznama, tako da je Hripa d.o.o. 2011 g. 

platila 50.100 HRK, a 2012. g. 20.100 HRK  kazne za radnje koje je prouzroĉio i za 

njih je direktno odgovoran B.K. Za te radnje B.K. je i kaţnjen kao fiziĉka osoba (pa 

bar provjerite da li su te kazne plaćene ili će ih za njega platiti Hripa). 

  

 Molimo vas da se izjasnite da li je B.K. kao direktor društva B.K. potpisao dokumentaciju o 

primopredaji kanalizacije i istu pohranio u arhivi društva (ili je dokumentacija o primopredaji 

kanalizacije nestala). 

 Molim vas da opravdate zaposlenje B.K. u društvu Hripa d.o.o. analizom troškova i koristi, s 

obzirom da je i sadašnji nadzorni odbor razmatrao i donio zakljuĉak da je za društvo jeftinije 

da javnu rasvjetu odrţava privatnik. 

 Molim vas da jasno odgovorite da li je zapošljavanje B.K. u društvu Hripa d.o.o. politiĉko 

uhljebljavanjekoaliciskih partnera, ili vi zaista mislite da ste ga zaposlili na temelju struĉnosti i 

kvalitete i da je nebitno što je dotiĉni prouzroĉio odreĊenu štetu Hripi dok je bio njezin 

direktor. 

 

Tomislav Vidov: Zadnji puta smo na Nadzornom odboru Hripedonjeli odluku da se neće 

zapošljavati u Hripi nitko , već da će javnu rasvjetu odrţavati privatna osoba, jer se gleda 

financijska konstrukcija i  ta varjanta je više isplativa. 

Naĉelnik: O tome ću vas pismeno izvijestiti ali ću ipak reći slijedeće. Ne radi se o politiĉkom 

uhljebljavanju već o odrţavanju kanalizacije. 

Borivoj će imati  plaću od 3.500,00 kn i  raditi će sve što je vezano za odrţavanje javne 

rasvjete i  za odrţavanje  kanalizaciju. Zaposlen je na odreĊeno vrijeme od 6 mjeseci . Borivoj 

ima odreĊenu struĉnu spremu, VKV elektriĉar je ima ispit za vatrogasca.  

 

Tina Perin:  Općina bi smanjivala plaće djelatnicima , a Hripa zapošljava djelatnike.  



Naĉelnik: Općina je Općina, a Hripa je  posebno trgovaĉko društvo. S radom Hripe nisam 

zadovoljan ali ćemo i to dovesti u red. 

 

Dr.ZvonkoMišlov: Da li bi Borivoj Kolega  bio zaposlen u Hripi da nije bio na listi SDP, 

HSLS i dr. ? 

 

Tomislav Vidov: Da li se je Općina Kali prijavila  na Natjeĉaj Fonda za zaštitu okoliša  za 

renoviranje fasada obiteljskih kuća?. 

Naĉelnik:  Po ovom Natjeĉaju  ide se  na sufinanciranje troškova od strane Fonda po kojem  

bi i jedinice lokalne samouprave trebala sufinancirati  u iznosu 10% za tu namjenu i ali  mi to  

u 2014. godini nismo predvidjeli u Proraĉunu.  

 

Neven Vitlov: Na Vitlovoj rivi postoje dva elektriĉna stupa  koja treba ispilati, jer su viška. 

Naĉelnik: Ja mislim da će se to u narednim danima riješiti. 

AnĊelka Vidas:  Kod Pobuka  su bori, koji su opasni za promet. Kako će se to riješiti?  

Naĉelnik.: Razgovarao sam sa vlasnicom zemljišta na kojem rastu ti borovi i dogovorio da 

moţemo ući u  posjed i dobili  smo dozvolu da  ih  ispilamo 

 

 

Tina Perin Crnošija:  Da li se je Općina Kali obratila javnosti  u svezi Brodogradilišta – Kali 

odnosno jeli ostavila pisani trag,  jer je brodogradilište od strateškog interesa za našu Općinu. 

 

Naĉelnik : Ja i bivši steĉajni upravitelj Naute Lamnjane bili smo kod ministra Donĉića u svezi 

škvera.  

Kljuĉna je u brodogradilištu koncesija. Do sada se je koncesija uredno plaćala a kao će biti u 

buduće to se nezna. .  

Ja predlaţem da se poslije Uskrsa  odrţi tematska sjednica općinskog  vijeća  u svezi 

brodogradilišta , te da se pozovu  i novinari.  

 

Predsjednik općinskog vijeća zakljuĉuje današnju sjednicu . 

 

Završeno u 19,15 sati  

 

 

Zapisnik sastavila:  

Nives Perin  

 

Predsjednik općinskog vijeća:  

Milan Paţek 


