
SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

 
Sa 22. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana 27. 2015. godine s početkom u 17.00 sati. 
 
Prisutni Općinski vijećnici: 
 
1. Mirna Longin Trešin 
2. Miroslav Longin 
3. Silvia Vitlov 
4. Neven Vitlov 
5. Pero Kolega  
6. Zdenko Vidov 
7. Berislav Kolega  
8. Tomislav Vidov 
9.. Milan Pažek 
10. Zvonko Mišlov  
 
Odsutni Općinski vijećnici: 
 
1. Tina Perin Crnošija 
 
Ostali prisutni: 
-Načelnik Duško Vidov,  
- Pročelnica Nives Perin, 
-  Ines Maštruko –stručni suradnik za računovodstvo, 
- od mještana : Mladen Kolega i Marino Kolega. 
 
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 10. vijećnika (od ukupno 11) 
Postoji kvorum te se mogu donositi pravovaljane Odluke 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Milan Pažek  predlaže sljedeći dnevni red: 

 
 

DNEVNI RED:   
 

1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća održane dana  26. 05. 2015 
2. Donošenje Odluke o  usvajanju  Urbanističkog plana uređenja M. Lamjana u Općini Kali  

(UPU-3); 
3. Donošenje  Odluke o izmjeni i dopune  Odluke o nerazvrstanim cestama u Općini Kali- 

-dodatak Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Kali,  
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti Općine Kali za ulazak u sustav velikog 

urbanog područja Grada Zadra. 
   5. Prijedlog  I.  Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu, 
   6. Prijedlog  Odluke o Izmjena i dopuna  Odluke o Izvršavanju Općinskog proračuna  za     
        2015. godinu , 
   7.Prijedlog  odluke o zaduženju; 

* prvo čitanje- predhodna rasprava (točke 5,6,7,) 
      8. Informacija o podnijetoj peticiji dijela građana vezano za regulaciju prometa i    
          parkiranja od Koleginih do Tratice.  

9. VIJEČNIČKA PITANJA 



 
 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
 
Zdenko Vidov predlaže da se točka 8. predloženog dnevnog reda koja sad glasi : Informacija o 
podnjetoj peticiji dijela građana vezano za regulaciju prometa i parkiranja od Koleginih do Tratice 
promjeni na način  da glasi : Rasprava  o regulaciji prometa  i parkiranja  od Koleginih do 
Tratice  to jest da ta točka ne bude samo Informacija nego da se provede rasprava i donese Odluka 
ili ne. 
 
Predsjednik Milan  Pažek:  
Tu ima puno stvari koje su povezane  i zbog kojih nisam raspravu o prometu stavio na dnevni red 
za današnju sjednicu općinskog vijeća . To sad nikako ne znači da se ne uzimaju u obzir zahtijevi i 
primjedbe mještana.   
Mislim   da je u ovom slučaju materija dosta povezana između nas i Ministarstva unutarnjih 
poslova. Pored toga nemamo nikakvu analizu  situacije u vezi prometa  u mjestu. Između ostalog 
treba u svakom slučaju  dobro proučiti  Projekt regulacije prometa u Kalima, pa sam  imao u 
planu da do naredne sezone svakako predložim  na dnevni red na jednoj od sjednica općinskog 
vijeća  i raspravu o regulaciji prometa u Kalima. Zdenko Vidov najavio je da će za slijedeću 
sjednicu Klub nezavisnih lista dostaviti zahtjev za raspravu po toj točki. 
 
Predsjednik Milan Pažek daje prijedlog dnevnog reda na glasanje: 
 
S 10 glasova " za " i nijednim glasom protiv prihvaćen je prijedlog dnevnog reda 22. sjednice 
Općinskog vijeća, koji glasi:  
 

1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća održane dana  26. 05. 2015 
2. Donošenje Odluke o  usvajanju  Urbanističkog plana uređenja M. Lamjana u Općini Kali  

(UPU-3); 
3. Donošenje  Odluke o izmjeni i dopune  Odluke o nerazvrstanim cestama u Općini Kali- 

-dodatak Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Kali,  
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti Općine Kali za ulazak u sustav velikog 

urbanog područja Grada Zadra. 
* 5. Prijedlog  I.  Izmjena i dopuna  Proračuna za 2015. godinu, 
* 6. Prijedlog  Odluke o Izmjena i dopuna  Odluke o Izvršavanju Općinskog proračuna  za     
        2015. godinu , 
* 7.Prijedlog  odluke o zaduženju; 

* prvo čitanje- predhodna rasprava (točke 5,6,7,) 
      8. Informacija o   podnjetoj peticiji  dijela građana  vezano za regulaciju prometa i    
          parkiranja od Koleginih do Tratice.  

9.VIJEČNIČKA PITANJA 
 
 
TOČKA 1.  Verifikacija  skraćenog zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali, 
           održane dana  26. 05. 2015.. godine 
 
S 10 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " Veritificiran   je zapisnik s 21. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 26.05. 2015. godine 
 
 
TOČKA 2:  Donošenje  Odluke o usvajanju Urbanističkog plana uređenja M. Lamnjana u 
Općini Kali (UPU-3) 



 
S 8 glasova "ZA" ,  jednim  glasom "PROTIV" (Pero Kolega) i s jednim glasom "SUZDRŽANIM 
" (Miroslav Longin)  donosi se Odluka o usvajanju Urbanističkog plana uređenja M. Lamjana u 
Općini Kali (UPU-3). 
 
TOČKA 3:. Donošenje Odluke o izmjeni i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama  u Općini 
Kali – dodatak Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Kali . 
 
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom "SUZDRŽANIM" 
donijeta je Odluka o izmjeni i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama  u Općini Kali – dodatak 
Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Kali 
 
 
TOČKA 4: Donošenje odluke  o davanju predhodne suglasnosti Općine Kali za ulazak  u 
sustav velikog urbanog područja Grada Zadra 
 
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN " 
Donijeta je  odluka  o davanju prethodne suglasnosti Općine Kali za ulazak  u sustav velikog 
urbanog područja Grada Zadra. 
 
 
TOČKA 5. 6. i 7.:  
* 5. Prijedlog  I.  Izmjena i dopuna  Proračuna za 2015. godinu, 
* 6. Prijedlog  Odluke o Izmjena i dopuna  Odluke o Izvršavanju Općinskog proračuna  za     
        2015. godinu , 
* 7.Prijedlog  odluke o zaduženju; 

* prvo čitanje- predhodna rasprava (točke 5,6,7,) 
 
 Nakon rasprave,  predsjednik općinskog vijeća Milan Pažek zaključuje raspravu  
te  napominje da vijećnici mogu podnijeti amandmane na prijedloge iz  točke 5.6 i 7 današnjeg 
dnevnog reda do zaključno 3. 09. 2015. godine, nakon čega će sazvati sjednicu Općinskog vijeća. 
 
TOČKA 8:  Informacija o podnijetoj peticiji dijela građana vezano za regulaciju prometa i 
parkiranja od Koleginih do Tratice. 
    
 
 
TOČKA 9.: VIJEČNIĆKA PITANJA  
 
 
ZDENKO VIDOV navodi kako je na prošloj sjednici bilo dano nekoliko obećanja, što je razvidno i 
iz tonske snimke sjednice. Tomislav Vidov je tako bio postavio pitanje o izvještaju Turističke 
zajednice, pa je bilo obećano da će na idućoj sjednici Vijeća, odnosno ovoj biti izvještaj Turističke 
zajednice. 
 
ZDENKO VIDOV dalje navodi kako je on na prošloj sjednici postavio pitanje gdje je nestalo oko 
400.000,00 kuna od komunalne naknade i komunalnog doprinosa pa je rečeno da će se mu se 
odgovor dostaviti pismeno ili da će Vijeće na ovoj sjednici to raspraviti.  

 
Da ne spominje da mu već dvije godine predsjednik Vijeća, kome su upućeni navedeni 

prigovori, nije dao odgovor gdje je nestalo 100.00,00 kuna od uređenja poljskih puteva. Naglašava 
da mu je predsjednik u nekoliko navrata rekao: riješit ćemo, vidjet ćemo, ali prošle su već dvije 



godine. 
 
Zdenko Vidov kaže kako su to njegova neodgovorena pitanja od ranijih sjednica, a za ovu 

sjednicu ima pitanje o novim uplatnicama za naknadu za groblje - održavanje groblja, koje su 
povećane za 25%. Zanima ga tko je donio odluku o povećanju naknade, te dodaje da je mjesno 
groblje do 7. mjeseca bilo katastrofalno održavano, kada je očišćeno u jednoj akciji. 

 
Zdenko Vidov kao drugo pitanje postavlja pitanje statusa LED rasvjete. Navodi kako je još 

prošle godine bilo najavljeno da je LED rasvjeta riješena, stigao je 9. mjesec ove godine, a nigdje 
nije vidio LED rasvjetu da svijetli. Traži da mu se točno odgovori što je s tim, gdje je to zapelo, 
način na koji je zapelo i da li će uopće biti te LED rasvjete. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da je činjenica da je oko projekta rekonstrukcije LED rasvjete 
bilo problema, ali smatra da su sada riješeni. Prema Ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša taj projekt 
je trebao biti završen u 8. mjesecu. S obzirom da se radi o modelu financiranja koji se prvi put 
provodi u Hrvatskoj, tzv. ESCO model bilo je materijalnih problema, osiguranja, problema oko 
garancije banaka izvođača radova. Načelnik kaže kako su u čestom kontaktu sa Fondom, a prema 
zadnjem e-mailu od Fonda kojeg je načelnik dobio, vjeruje da će dobiti odgodu roka realizacije 
projekta. Projekt nije jednostavan, i dosta zapinje, ali bez obzira što to kasni projekt nije propao, 
nego će se realizirati, navodi načelnik. Prema zadnjim informacijama radovi moraju početi u 9. 
mjesecu.  
 
ZDENKO VIDOV pita da li se otplata LED rasvjete po ESCO modelu sa uštedama računa kao 
kredit. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da s onim što je planirano u uštedama na potrošnji rasvjete, 
financirat će se projekt rekonstrukcije. 
 
ZDENKO VIDOV postavlja pitanje kolika je to suma. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da će nakon provedbe projekta rekonstrukcije rasvjete, rata za 
potrošnju energije za rasvjetu iznositi oko 50 tisuća kuna. Ušteda će biti oko 150 tisuća godina, te 
da će se kroz šest godina koliko traje ugovor, u potpunosti isplatiti dio koji je Općina trebala uložiti 
u projekt rekonstrukcije. 
 
BERISLAV KOLEGA smatra da je pitanje da li se otplata rekonstrukcije rasvjete kroz uštedu tretira 
kao kredit dobro pitanje. Zanima ga kako se to tretira u poslovnim knjigama, jer ako se tretira kao 
zaduženje onda s druge strane smanjuje kreditnu sposobnost. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da bi Općina bez realizacije projekta rekonstrukcije rasvjete i 
dalje izdvajala 200 tisuća kuna godišnje za potrošnju rasvjete. Načelnik navodi kako je LED 
rasvjeta tehnički takva da ona puno više traje, manja je potrošnja energije, te manje održavanja, što 
sve govori u prilog projektu. 
 
ZDENKO VIDOV ponovo postavlja pitanje da li to ulazi u kreditnu obvezu, odnosno da li to spada 
u zaduženje, jer u tom slučaju će Općina prijeći svoj limit zaduženja. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da se to ne tretira kao kredit. 
 
ZVONKO MIŠLOV postavlja pitanje o tijeku priprema i datumu održavanja znanstvenog skupa 
koji bi se uskoro trebao održati, a organizira ga Općina zajedno s Sveučilištem u Zadru. 
 



Kao drugo pitanje ZVONKO MIŠLOV navodi da je neformalno saznao da je novi ravnatelj Zavoda 
za hitnu medicinu sa svojim zamjenikom bio u Kalima, te da li je nešto dogovoreno po pitanju 
uređenja okoliša ambulante. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da mu se novi ravnatelj nažalost nije bio najavio, a da je baš 
taj dan bio odsutan. Načelnik kaže kako planira stupiti s njim u kontakt.  
 
Pročelnica NIVES PERIN kaže kako je točno da je novi ravnatelj bio u Kalima, te da su ona i 
komunalni referent Zdravko Kraljević bili prisutni. Navodi kako je ravnatelja zanimalo uređenje 
okoliša i parkirališta ambulante hitne pomoći, pri čemu mu je Zdravko Kraljević dao odgovore da 
se očekuje troškovnik radova, s čime je ravnatelj bio zadovoljan. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV ponovo ističe da mu je u planu stupiti u kontakt s ravnateljem Zavoda. 
 
Što se tiče znanstvenog skupa načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da se već idući tjedan mora naći 
sa prof. Faričićem sa Zadarskog sveučilišta da dogovore detalje organizacije skupa. Kaže kako se 
skup otvara na Zadarskom sveučilištu, prvi dan u petak i trajat će cijeli dan, a sutradan bi se došlo u 
Kali gdje bi se nastavio skup. Načelnik poziva prisutne vijećnike da se maksimalno uključe i 
pomognu u pripremi skupa, a svaki prijedlog je dobrodošao. Smatra da bi se svi trebali angažirati na 
posjećenosti skupa, da se ne dogodi da budu prisutni samo gosti i predavači, a da nema mještana. 
 
BERISLAV KOLEGA se vraća na raniju temu o zaduživanju, te iznosi stav kako kad se već 
zadužuje, da bi Općinsko vijeće trebalo vidjeti što u Kalima stvarno nedostaje. Navodi primjer 
uređenja okoliša ambulante hitne pomoći i 25 tisuća kuna, te predlaže da se zaduži i više od 
predviđenog iznosa, ako su neki sadržaji zaista potrebni. Da ne bi na kraju godine rekli, - nemamo 
tih 25 tisuća kuna, a to nam je ključno. Smatra da sigurno postoji još pet-šest stvari u mjestu koje su 
zaista ključne. 
 
MIROSLAV LONGIN postavlja pitanje o odobrenoj katastarskoj izmjeri za Općinu Kali, kad će to 
početi i kako će to Općina financirati. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV čita zaprimljeni dopis Državne geodetske uprave u kojem stoji da je 
Državna geodetska uprava započela postupak javne nabave za katastarsku izmjeru za Općinu Kali, a 
procijenjena vrijednost radova je 2 milijuna, 191 tisuću kuna bez PDV-a. Sukladno sporazumu 
omjer sufinanciranja je: Državna geodetska uprava 60%, a Općina Kali 40%. Predviđena dinamika 
poslova je: u 2015. godini cirka 10% ugovorenih poslova, u 2016. godini 40% ugovorenih poslova, 
u 2017. 25% ugovorenih poslova i u 2018. godini 25% ugovorenih poslova.  
 
ZDENKO VIDOV postavlja pitanje da zar nije to isto u pogledu javne nabave za katastarsku 
izmjeru bilo najavljeno i prošle godine, u isto ovo vrijeme sa istim tekstom. 
 
Više vijećnika (M. Longin, N. Vitlov) odgovara da to nije točno i da se nije radilo o istom tekstu. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV podsjeća da na području općine Kali ima oko 12 tisuća katastarskih 
čestica, a Općina je dužna sufinancirati 40% iznosa izmjere. Ako je ukupan iznos oko 3 milijuna 
kuna sa PDV-om, kad se podijeli na broj čestica to je puno isplativije nego provođenje pojedinačnih 
ispravnih postupaka. Dio od 40% koji financira Općina, ustvari će platiti građani koji će dobiti 
riješene čestice za oko 4 do 5 tisuća kuna, odnosno vrlo povoljno. Dodaje kako je to conditio sine 
qua non razvoja Općine. 
 
Pročelnica NIVES PERIN dodaje kako će o svim detaljima financiranja katastarske izmjere 
odlučivati Općinsko vijeće. 



 
PERO KOLEGA postavlja pitanje kako je prošao natječaj Općine Kali za zakup poslovnog prostora 
- caffe bara. 
 

Također ga kao drugo pitanje zanima koliki je bio iznos radova na postavljanju kamenih 
zidova u ulici Put Intrade, da li je točan iznos od 60 tisuća kuna kojeg je spomenuo vijećnik Zdenko 
Vidov. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV smatra da je iznos za kamene zidove koji je spomenuo Zdenko Vidov 
otprilike točan, ali ne zna napamet koliki je točno iznos. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara i na pitanje o zakupu caffe bara, te navodi kako se nitko nije 
javio na natječaj. 
 
TOMISLAV VIDOV postavlja pitanje vezano za problematiku odvoza smeća. Pita da li su u Općini 
svjesni da je nakon saniranja postojećeg deponija niknuo još veći deponij na predjelu Lokve i na 
koji se način planira sanirati taj problem.  
 

Zanima ga radi li se uopće na planu selekcije i reciklaže otpada, kad će se postaviti zeleni 
otoci i kad će se ljudi početi privikavati na novi sustav odvajanja otpada. 
 

Daje primjer kako je pred ljeto bilo organizirano čišćenje podmorja u Brgačelju, napunio se 
kamion smeća, medijski je to bilo lijepo popraćeno, a zatim se to smeće samo preko brda iskrenulo 
na Lokvu i ponovo gurnulo natrag u more. Postavlja pitanje da li je Općina svjesna da netko može 
prijaviti taj slučaj i radi toga Općina platiti ogromnu kaznu. Dodaje kako je promidžba eko-akcije 
bila vrhunska, a sve je opet završilo na Lokvi. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV postavlja pitanje da li je vijećnik T. Vidov siguran u to što tvrdi. 
 
TOMISLAV VIDOV odgovara da je siguran. Kaže da je i privatno čak tri puta direktoru Hripe Z. 
Franovu ukazao na taj problem i rekao mu da stave lanac zabrane na to mjesto. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da je lanac postavljen. 
 
TOMISLAV VIDOV tvrdi da lanca nema već šest mjeseci i pita načelnika kada je zadnji puta tuda 
prolazio. Navodi kako je smeće na putu kojim se prolazi i da se niti autom više ne može normalno 
prolaziti. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da mu je krivo što ga vijećnik T. Vidov na Vijeću napada, a da 
mu je na taj problem mogao ukazati i prije deset-petnaest dana ili prije dva mjeseca i problem bi bio 
riješen. 
 
TOMISLAV VIDOV ističe da je već triput ukazao na problem direktoru Hripe, a da je i na ranijoj 
sjednici vijeća upozorio na taj problem. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da će to sutra biti riješeno. 
 
NEVEN VITLOV dodaje da je i on bio prije tjedan dan na toj lokaciji i sam je bio šokiran brdom 
smeća. Kaže kako je nekad bio lanac i bilo je uredno. 
 
ZDENKO VIDOV upozorava predsjednika M. Pažeka da mu nije odgovorio na postavljeno pitanje 
i pita kad mu misli odgovoriti. 



 
Predsjednik MILAN PAŽEK odgovara da na neke stvari financijske prirode on jednostavno nema 
vremena ulaziti, te da na finacijske stvari odgovarajući odgovor mora dati referent za računovodstvo 
Ines Maštruko. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV smatra kako predsjednik Vijeća mora proslijediti vijećničko pitanje 
njemu kao načelniku, te da on daje odgovor kojeg predsjednik Vijeća zatim prosljeđuje vijećniku 
koji je postavio pitanje. 
 
ZDENKO VIDOV se slaže s navedenim, te podsjeća da mu je rečeno da će mu se pismeno 
odgovoriti na pitanje. 
 
 
 
 
Sjednica je završena u  19,30 sati  
 
 
Zapisnik sastavila:  
Nives Perin 
 
 

Predsjednik:  
Milan Pažek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


