
SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana 23. ožujka 2016. 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 ( ulazi u vijećnicu u 17.10. sati )  
 
Odsutni Općinski vijećnici: 
 
1. Tina Perin Crnošija 
 
Ostali prisutni: 
Načelnik: Duško Vidov dipl. ing. i Pročelnica: Nives Perin 
 
 Predsjednik vijeća utvrđuje da je na sjednici nazočno 9. vijećnika (od ukupno 11), postoji kvorum 
te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže za današnju sjednicu  sljedeći dnevni red: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija  zapisnika  sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane 
dana 14.01.2016. godine, 

2. Polugodišnje izvješće  o radu Općinskog načelnika za razdoblje 1. 07. do 31. 12. 
2015. godine 

3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture   u 
Općini Kali  za 2015. godinu  

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture   u Općini 
Kali  za 2015 godinu , 

5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih općinskih vijećnika u 2016. godini  

6. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o prijevozu pokojnika na 
području Općine Kali  

7. Prijedlog odluke o pristupanju izrade UPU M. LAMNJANA obalni dio, 
8. Prijedlog odluke o naknadi za novorođeno dijete,(1. ČITANJE) 
9. Prijedlog odluke o financiranju radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste, 

Obala kaljskih ribara i pomoraca, dionica Tratica –Artina iz sredstava Fonda 
za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka pri MRRFEU 

10. Davanje Suglasnosti o reprogramiranju kredita Erste banke  ( izgradnja 
kanalizacije) 

11. Prijedlog odluke o prihvaćanju Idejnog rješenja proširenja groblja „Dočić“ 



 
12. VIJEČNIČKA PITANJA 

             NADOPUNA DNEVNOG REDA: Informacija o nerazvrstanoj cesti D-110 – Batalaža     
             u svezi davanja imena ceste. 
 
Predsjednik Milan Pažek daje prijedlog dnevnog reda na glasanje: 
 
S 9  glasova " za " i nijednim glasom protiv i niti jednim SUZDRŽANIM   prihvaćen je prijedlog 
dnevnog reda 27. sjednice Općinskog vijeća. 
 
 
TOČKA 1.  Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane dana  14.       
            siječnja 2016. godine  
 
S  7 glasova " ZA " 2.  "PROTIV " ( Zdenko Vidov i Pero Kolega)  i niti jednim SUZDRŽANIM,  
Veritificiran je  zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća održane dana 14.01.2016. godine 
 
 
TOČKA 2.Polugodišnje izvješće  o radu Općinskog načelnika za razdoblje 1. 07. do 31. 12. 
      2015. godine 
Ulazi dr. Zvonko Mišlov ( u 17.10 ) sati  
S  6 glasova " ZA " i niti jednim "PROTIV " i 4 glasa " SUZDRŽANIM " ( Zdenko Vidov, Mirna 
Longin Neven Vitlov i Zvonko Mišlov )  donosi se slijedeća Odluka: 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br 2/13, 6/14), Općinsko 
vijeće Općine Kali na svojoj 27. sjednici održane dana  23.03. 2016. godine donosi slijedeću: 
 

ODLUKU 
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU  OPĆINSKOG NAČELNIKA  

ZA  RAZDOBLJE OD 01. 07. DO 31. 12. 2015. GODINE 
 
 

Članak 1.  
 

Prihvaća se Izvješće o radu  Općinskog načelnika za razdoblje od 01. 07 do 31.12. 2015. godine . 
 

Članak 2. 
 

Izvješće o radu općinskog načelnika nalazi se u prilogu ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali. 
 
 
TOČKA 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture   u Općini 
Kali  za 2015. godinu  
 
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br:36/95, 
109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 članka 46) Statuta Općine Kali ( 
Službeni glasnik Općine Kali 2/3¸I 6/14), Općinski načelnik, općinskom vijeću podnosi: 



 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
OPĆINE KALI ZA 2015.GODINU 

 
I.Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Kali za 2015. godinu prihvatilo je Općinsko 
vijeće Općine Kali na svojoj 17. sjednici općinskog vijeće održanoj 12.12.2014. godine ( Službeni 
Glasnik Općine Kali br. 13/14  ), I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kali na svojoj 23. sjednici 
općinskog vijeća održane dana 15. 09. 2015.godine , II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kali na 
svojoj 25. sjednici općinskog vijeća održanoj 17. 12. 2015. godine (Službeni Glasnik Općine Kali 
br .: 7/15). 
 
II. Programi obuhvaćaju sljedeće komunalne djelatnosti te su  realizirani  kako slijedi: 
 
RADOVI PROGRAM 

ODRŽAVANJA  
ZA 2015 

I.IZM. I DOP. 
PROGRAMA  
po proračunu 

II. IZM. I DOP. 
PROG. 
Po proračunu  

REALIZIRANO 

UKUPNO 
PLANIRANO 

2.740.725,00 2.766.975,00 1.731.475,00 1.644.381,45 

Odvodnja 
atmosferskih 
voda  

31.250,00 31.250,00 2.000,00      1.175,00 kn 

Održavanje 
čistoće javnih 
površina 

170.000,00 170.000,00 112.000,00   108.010,33 kn 

Održavanje 
javnih površina 

161.475,00 161.475,00 161.475,00  140.066,50 kn 

Održavanje 
nerazvrstanih 
cesta 

343.750,00 343.750,00 224.000,00 190.773,76 kn 

Održavanje 
groblja 

23.750,00 23.750,00 0,00     6.976,13 

Održavanje i 
potrošnja javne 
rasvijete 

262.500,00 262.500,00 197.000,00 207.870,79 

Provedba 
projekata 
učinkovite i 
ekološke javne 
rasvijete 

 
1.566.750,00 

 
1.593.123,00 

 
950.000,00 

 
907.000,00  

Ostale 
komunalne 
djelatnosti 

181.250,00 181.250,00 85.000,00 82.508,94 kn 

 
 
 
S  9 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " 1 . glasom " SUZDRŽANIM "(Zdenko Vidov) 
 Donosi se slijedeće:  
 
:  
Na temelju članka  28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.:  36/95, 
109/95,-Uredba,,21/96-Uredba, 70/97, 128/99,57/00,129/00,59/01, 26/03-proč.tekst,82/04, 
110/04-Uredba , 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 144/12 i 94/13, članka 32. 
Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali 2/13),  Općinsko vijeće na svojoj 27. sjednici 



održane dana 23.03.2016 godine,  donosi:  
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

1. Prihvaća se Izvješće  o  izvršenju Programa  održavanja  komunalne infrastrukture na 
području Općine Kali za 2015. godinu, koje je u privitku ovog Zaključka i čini njegov 
sastavni dio. 

 
 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
TOČKA 4.  Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture   u Općini 
Kali  za 2015 godinu. 
 
S  9 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i  1  glasom " SUZDRŽANIM "(Zdenko Vidov) 
prihvaćeno je slijedeće: 
 
Na temelju članka  30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.:  36/95, 
109/95,-Uredba,,21/96-Uredba, 70/97, 128/99,57/00,129/00,59/01, 26/03-proč.tekst,82/04, 
110/04-Uredba , 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 144/12 i 94/13, članka 46. 
Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali 2/13,6/14), Općinski načelnik  , općinskom 
vijeću podnosi: 
 
 

 
IZVJEŠĆE 

 O IZVRŠENJU  
 PROGRAMA GRADNJE I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI KALI 

ZA 2015. GODINU 
 
I.Program gradnje i uređenja komunalne infrastrukture  u Općini Kali za 2015. godinu prihvatilo je 
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 17. sjednici općinskog vijeće održanoj 12.12.2014. godine ( 
Službeni Glasnik Općine Kali br. 13/14  ), I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kali na svojoj 23. 
sjednici općinskog vijeća održane dana 15. 09. 2015.godine , II. Izmjene i dopune Proračuna 
Općine Kali na svojoj 25. sjednici općinskog vijeća održanoj 17. 12. 2015. godine (Službeni 
Glasnik Općine Kali br .: 7/15). 
 
 

I. Program obuhvaća slijedeće objekte i uređaje, komunalne infrastrukture te je realiziran kako 
slijedi: 

 
I. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA  

 
 
 

  PLANIRANO 

PLANOM 2015. g 

I. Izmjene i dopune 

Proračuna 

II. Izmjene i dopune  

proračuna 

REALIZIRANO U kn S 

NAPOMENOM 



1. Izgradnja djela 

obalnog pojasa, 

Javna plaža 

Tratica sa svim 

sadržajima 

 

1.250.000,00 kn 

 

550.000,00 

 

0,00 kn 

00,00 

Sredstva od Ministarstva 

dobivena 22. 12. 

2015.godine,  

2. Rješavanje 

imovinsko 

pravnih 

odnosa- otkup 

zemljišta za 

izgradnju 

trotoara do 

Osnovne škole 

 

40.000,00 kn 

 

00,00 

 

00,00 

00,0 

Održana dva sastanka s 

vlasnicima zemljišta, te 

nije postignut  dogovor 

odnosno dobivena  

Suglasnost sa vlasnicima  

3.  Izrada 

projektne 

dokumentacije 

DG. Bratski 

dvor 

 

 

30.000,00 kn 

 

30.000,00 

 

00,00 

00,00 Zbog primjedbi na 

nacrt projekta isti je  

Vraćen na doradu te nije 

ni  plaćenu 2015.godini 

4. Izrada idejno 

arhitektonskog 

urbanističkog 

rješenja 

uređenja uvale 

Batalaža 

 

68.750.00 kn 

 

30.000,00 

 

 

30.000,00 

 

30.000,00 

5. Izrada idejno 

arhitektonskog 

urbanističkog 

rješenja 

uređenja Luke 

Kali - Mul 

 

56.250,00 kn 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

6. Izrada 

projektne 

dokumentacije 

za Batalažu ( po 

usvojenom 

idejnom 

rješenju) 

 

60.000,00 kn 

 

00,00 

 

00,00 

 

00,00 

7. Izrada proktne 

dokumentacije 

za Mul po 

usvojenom 

idejnom 

rješenju 

 

30.000,00 kn 

00,00 00,00 00,00 



8. Izgradnja, 

uređenje javnih 

površina oko 

ambulantne 

Hitne pomoći 

 

25.000,00 kn 

 

25.000,00 

 

45.000,00 

 

41.874,35 

9. Nasipavanje 

plaže Kolegini  

250.000,00 kn 50.000,00 00,00 00,00 Nije realizirano 

zbog nemogućnosti 

gradnje Tratica 

10. Rekonstrukcija  

općinskog 

doma –II.Faza 

sanacija 

potpormnog 

zida,uređenje 

općinskog trga  

 

 

750.000,00 

 

 

750.000,00 

 

230.000,00 kn 

 

228.250,60 kn 

 UKUPNO: 2.560.000,00  1.455.000,00 325.000,00 320.124,95 

 
 
NERAZVRSTANE CESTE 
 
 

VRSTA DJELATNOSTI  Planirano 

programom za 2015. 

g 

I. Izmjene i dopune II. Izmjene i dopune  REALIZIRANO 

Rješavanje imovinsko 

pravnih odnosa na 

zem. prema idej. 

Projektu ceste D-110- 

Batalaža, otkup 

zemljišta 

30.000,00 kn 30.000,00 30.000,00 00,00 

Izrada glavnog projekta 

za cestu D110 radi 

ishođenja građevinske i 

uporabne dozvole 

 

15.000,00 kn 

 

15.000,00 

 

15.000,00 

00,00 

Izrada projektne 

dokumentacije Ulica 

Kaljskih ribara i 

pomoraca, Tratica- 

Artina za GD 

 

55.000,00 KN 

 

55.000,00 

 

55.000,00 

00,00 

PD izrađena u 

2016.godini i 

plaćena 

Izgradnja djela ceste 

Ulica Kaljskih ribara i 

pomoraca ( Tratica - 

Artina )  

 

1.000.000,00 kn 

 

500.000,00 

 

00,00 

00,00 

Zbognepostojanja 

građevinske 

dozvole nije 

realizirana 

rekonstrukcija 



Izrada projektne 

dokumentacije, za GD 

prometnice i 

infrastrukture spojene 

ceste OS3 UP11, 

UPU-12 

 

70.000,00 KN 

 

70.000,00 

 

70.000,00 

I. dio  

48.125,00 kn 

Otkup zemljista za 

izgradnju prometnice 

OS-3  

 

170.000.00 KN 

 

170.000,00 

 

00,00 

00,00 U tijeku je 

postupak 

izvlaštenja 

zemljišta 

Izgradnja prometnice 

nerazvrstane ceste OS3 

375.000.00 KN 100.000,00 00,00 00,00 

Izrada idejnih rješenja, 

raskrižja ceste D110 

  82.000,00 82.000,00 82.000,00 75.000,00 

 UKUPNO: 1.797,000,00 1.022.000,00 252.000,00 123.125,00 

 

 

4. IZGRADNJA  JAVNA RASVJETA  

VRSTA DJELATNOSTI Planirano Planom 

2015 KN 

I. Izmjene i dopune II. Izmjene i dopune REALIZIRANO  

Izrada projektne 

dokum,za izg.nove i 

rekonstrukciju stare 

LED rasvjete  

 56.250,00 56.250,00 00,00 00,00 

Izgradnja javne rasvjete 

na Otočkoj cesti u 

dužini cca 850 m  

300.000,00 300.000,00 300.000,00 00,00 

Izgradnja javne rasvjete 

dionice Ulice Kualjskih 

ribara i pomoraca 

140.000,00 kn 140.000,00 00,00 00,00 

UKUPNO  496.250,00 KN 496.250,00 300.000,00 00,00 

 

5. IZGRADNJA GROBLJA  

VRSTA  DJELATNOSTI Planirano 

Planom 2015 

I. Izmjene i 

dopune 

II. Izmjene i dopune REALIZIRANO 

Izrada idejnog projekta za 

dogradnju groblja „Dočić“ 

30.000,00 KN 60.000,00 60.000,00 00,00 . Nacrt Idejni projekt 

Napravljen u 2016. i dio 

plaćen u 2016. godini 



Otkup zemljišta  400.000,00 kn 400.000,00 00,00 00,00 

Izgradnja grobnica I.faza 1.000.000,00 00,00 00,00 00,00 

UKUPNO 1.430.000,00 460.000,00 60.000,00 00,00 

 

6. IZGRADNJA GRAĐEVINA SA GOSPODARENJEM KOMUNALNIM  OTPADOM, RD ZARABANIŽ 

VRSTA  DJELATNOSTI Planirano 

Planom 2015 

I. Izmjene i 

dopune 

II. Izmjene i dopune REALIZIRANO 

Otkup zemljišta,rješavanje 

imovinskopravnih odnosa 

40.000,00 150.000,00 00,00 00,00. Isplata u tijeku 

2016. godine 

Izrada glavnog projekta za 

reciklažno dvorište 

86.250,00 86.250,00 86.000,00 00,00 Nisu riješeni 

imovinsko pravni odnosi u 

ZK 

UKUPNO 126.250,00 kn 236.250,00 86.250,00 00,00 

 

REKAPITULACIJA: 

BVRSTA DJELATNOSTI Planirano Planom 

2015 

I. Izmjene i 

dopune 

II. Izmjene i 

dopune 

REALIZIRANO 

IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA 2.560.000,00 1.455.000,00 325.000,00 320.124,95 

NERAZVRSTANE CESTE 1.797.000,00 1.022.000,00 252.000,00 123.125,00 

JAVNA RASVJETA  496.250,00 496.250,00 300.000,00 00,00 

IZGRADNJA GROBLJA 1.430.000,00 460.000,00  60.000,00 00,00 

GRADNJA  GRAĐEVINA  ZA  

GOSPODARENJE OTPADOM  

 126.250,00 236.250,00 86.250,00 00,00 

 UKUPNO 5.659.500,00 3.669.500,00 1.023.250,00 443.249,95 

 

II. IZVORI FINANCIRANJA 

Za radove  iz točke  I. korištena su sredstva komunalnog doprinosa. 

        

S  9 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i  1  glasom " SUZDRŽANIM "(Zdenko Vidov) 
prihvaćeno je slijedeće: 

 

ZAKLJUČAK 
 
 

3. Prihvaća se Izvješće  o  izvršenju Programa  održavanja  komunalne infrastrukture na 



području Općine Kali za 2015. godinu, koje je u privitku ovog Zaključka i čini njegov 
sastavni dio. 

 
 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
TOČKA 5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih općinskih vijećnika u 2016. godini  
 
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM "  donosi 
se  Odluka: 
 
 Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne pronidžbe 
(Narodne Novine br.: 24/11 i 61/11) i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali 
br.  02/13. 6/14) , Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj 27..sjednici održane dana  23.03.2016. 
godine, donosi:  
 
 
 

ODLUKU 
O raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

općinskih vijećnika u 2016. godini 
 

 
 Članak 1.  

 
Ovom se odlukom raspoređuju sredstva za redovito financiranje političkih stanaka koje imaju 
najmanje jednog općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kali (u daljnjem tekstu: Općinsko 
vijeće) i nezavisnih općinskih vijećnika koji su izabrani s nezavisnih lista, koje se osiguravaju u 
Proračunu Općine Kali za 2016. godinu.  
 

Članak 2. 
 
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih općinskih vijećnika u 
Općinskom vijeću osigurana su u Proračunu Općine Kali za 2016 u iznosu od  13.560,00 kn. 
   Sredstva iz stavka 1. ovog  članka raspoređuju  se tako da se utvrdi jednak iznos sredstava za 
svakog općinskog vijećnika, i da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju 
njezinih općinskih vijećnika u trenutku konstituiranja  Općinskog vijeća.  
 
   Za svakog izabranoga općinskog vijećnika podzastupljenog spola (žena) pripada  i pravo na 
naknadu u visini 10% iznosa predviđenog za svakog općinskog vijećnika.  
 

Članak 3. 
 

 
  Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se jednak iznos sredstava za svakog pojedinog  
vijećnika u Općinskom vijeću u iznosu od  1.200,00 kn godišnje 
     Za svakog općinskog vijećnika podzastupljenog spola utvrđuje se  godišnja naknada u iznosu 
od     1.320,00 kn. 
 
Sredstva se raspoređuju političkim strankama  i nezavisnim općinskim vijećnicima kako slijedi . 
 



1. HDZ  2 općinska vijećnika x  1.200,00 2.400,00 kn 
  1 općinska vijećnica  x 1.320,00 1.320,00 kn 
                                 

UKUPNO: 
3.720,00  kn 

2. HSS  1 općinski vijećnik  x    1.200,00  
                                  

UKUPNO: 
1.200,00  kn 

3. HNS 1 općinski vijećnik x  1.200,00 kn  
                                   

UKUPNO: 
1.200,00  kn 

4. SDP 1općinski vijećnik x 1.200,00 kn  1.200,00 kn 
  1. općinska vijećnica x 1.320,00  1.320,00 kn 
                                     

UKUPNO:                              
 2.520,00 kn 

 NEZ.OP.LISTA Tine 
Perin Crnošija) 

  

5. Tina Perin Crnošija 1 općinska vijećnica X  1.320,00 kn 1.320,00 kn 
6. Tomislav Vidov 1 općinski vijećnik   X   1.200,00 kn 1.200,00 kn 
                                   
 NEZ.OP.LISTA 

Zdenka Vidova 
  

7. Zdenko Vidov 1 općinski vijećnik  X  1.200,00 kn 1.200,00 kn 
8. Berislav Kolega 1 općinski vijećnik  X  1.200,00 kn 1.200,00 kn 

                                      
                  
 SVEUKUPNO  13.560,00  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-nezavisnog općinskog vijećnika,  
uplatom dva puta godišnje   i to  početkom lipnja mjeseca i drugi puta do kraja prosinca 2016. 
godine.  
 
 

Članak 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dane objave u Službenom Glasniku Općine Kali . 
 
 
 
TOČKA 6. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o prijevozu pokojnika na području 
        Općine Kali  
 
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donosi  
se  Odluka o prestanku važenja Odluke o prijevozu pokojnika na području Općine Kali  
 
 
TOČKA 7.  Prijedlog odluke o pristupanju izrade UPU M. LAMNJANA obalni dio, 
S 9  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 1.glasom " SUZDRŽANIM " (Berislav Kolega) 
donosi  se  slijedeće: 



Na temelju članka 86 stavak 2. Zakona o prostornom uređenju  (»Narodne novine« br. 153/13) i 
članka 32. Statuta Općine Kali (“ Službeni glasnik Općine Kali ” br. 2/13, 6/14 ) Općinsko vijeće 
Općine  Kali  na svojoj 27. sjednici održanoj dana   23. 03. 2016 godine donijelo je slijedeću: 
 

ODLUKU 
o  pristupanju  

izrade Urbanističkog plana uređenja  obalnog pojasa  M. Lamjana  u Općini Kali 
 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o pristupanju  izradi Urbanističkog plana uređenja  obalnog pojasa  
M.Lamjana, u daljnjem tekstu: Odluka. 

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA 

Članak 2. 

Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa M. Lamjana u Općini Kali  u daljnjem tekstu: Plan, 
izrađuju se temeljem Zakona o prostornom uređenju  (»Narodne novine« broj 153/13), Prostornog 
plana Zadarske županije (Službeni Glasnik Zadarske županije br.: 02/01, 6/04,2/05, 17/06,3/10, 
15/14, 14/15) odredbama  Prostornog plana uređenja Općine  Kali (Službeni Glasnik Općine Kali 
br.: 1/03, 4/06,4/10, 4/12 10/14 ) 

II. RAZLOZI  DONOŠENJA PLANA 

Članak 3. 

Temeljni razlog za donošenje ove Odluke proizlazi iz potrebe uređenja obalnog pojasa, i 
pripadajućeg morskog dijela predmetne zone, 

 

III. OBUHVAT PLANA 

Članak 4. 

Područje obuhvata Plana  je  slijedeće : 

Južna i zapadna granica Plana sukladna je granici obuhvata UPU-3. Sjeverni dio Plana  obuhvaća  
dio Urbanističkog plana -5  (UPU-5)   područje po PPOK označeno R3 i T4  zaključno  sa 
katastarskim česticama  (čest.zem.11607 i 11608/1, čest. zem,:10626, čest.zem. 10627,  
čest.zem.11606, čest.zem. 11605,  čest.zem.11603,  čest.zem.11604, čest.zem. 11602,  
čest.zem.11601, 

 Čest.zem.11600,  čest.zem. 11599,  čest.zem11598, čest.zem11597,  čest.zem.11596, čest. zem. 
11593, čest.zem. 11594, čest.zem.11595 sve k.o Kali .   Istočna granica formira se s pripadajućom 
površinom mora , a sve u skladu s grafičkim prilogom , koji čini sastavni dio ove Odluke.    

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 

Članak 5. 

Predmetni obuhvat Plana  je cca 8 ha. Područje obuhvata čini  izgrađeni dio građevinskog 
područja naselja Kali s djelomičnom  izvedenom  komunalnom infrastrukturom i neuređenim 
obalnim pojasom.   

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA 

Članak 6. 



Ciljevi i programska polazišta izrade UPU-a obuhvaćaju: 
                   - detaljna razrada uvjeta za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u 
odnosu na njihovu namjenu, položaj i veličinu 

 

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA,STUDIJA  I DRUGIH DOKUMENATA  
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE 
UTVRĐUJU ZAHTIJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA 

Članak 7. 

Za potrebe izrade Plana  potrebno je izraditi  geodetsko-katastarska podlogu 

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA 

Članak 8. 

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz 
područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima potrebno je 
pribaviti u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 
153/13). Odluka o izradi Plana će se proslijediti tijelima i osobama određene posebnim propisima 
radi pribavljanja njihovih zahtjeva na plan. Tijela i osobe određene posebnim propisima će dostaviti 
zahtjeve na Plan (ako se pokaže potrebito) u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke o izradi. 

  

VIII. POPIS  JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU 
ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA  KORISNIKA,KOJI ĆE 
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA 

Članak 10. 

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će se 
zatražiti od:  

 

1. ZADARSKA ŽUPANIJA, Zavod za prostorno uređenje, Braće Vranjina 11,23000 ZADAR 

2.  Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Zadarske, Sektora 
zaštite od požara i civilne zaštite, Andrije Hembraga bb,, 23000 Zadar 

3. MUP  PU  Zadarska– zaštita i spašavanje, Andrije Hembraga bb, 

4.  Vodovod d.o.o Zadar, Šire Brusine  17, 23000 Zadar,23000 Zadar 

5. HRVATSKE VODE, VGO  Split, Vukovarska 35, 21000 Split, 

6.  HEP d.d. »Elektra« Zadar, Kralja Dimitra Zvonimira 8, 23000 Zadar 

7. HAKOM-Hrvatska agencija  za poštu ielektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb 

8. HT – Hrvatski telekom d.d. Regija 2, Vinkovačka 19,21000 Split 

9. Uprava za Županijske ceste 

10.  Županijska lučka uprava, 



11. Lučka uprava Zadar 

12 Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog 
odjela u Zadru, I. Smiljanića 3, 23000 Zadar 

11. i druga tijela s javnim ovlastima ako se ukaže potreba  

X. PLANIRANI  ROK ZA IZRADU PLANA 

Članak 11. 

Za izradu Plana planiraju  se sljedeći rokovi: 

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 
najviše 30  dana,  računajući od dana zaprimljenog zahtijeva, 

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od proteka roka iz 
prethodnog stavka . 

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana, 

-  Izrađivać plana će s nositeljem izrade Plana izraditi Izvješće o javnoj raspravi najkasnije 15 dana  
od dana isteka roka za primanje prijedloga i primjedbi s javne rasprave prema članku 102 Zakona o 
prostornom uređenju 

- izrada  Konačnog prijedloga Plana - u roku od 20 dana od  dana objave izvješća. 

- donošenje Plana ovisno o zakazivanju sjednice Općinskog vijeća  nakon zaprimanja suglasnosti 
Ministarstva.  

 

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA 

Članak 12. 

Troškove izrade Plana osigurava   se iz Općinskog proračuna i Zibon d.o.o Zagreb. 

 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 13. 

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s pratećim grafičkim prikazom tijelima i osobama 
određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje 
se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana. 
Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće 
propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u 
obuhvatu prostornog plana.  
Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni 
posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se 
da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj 
prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti. 
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj. 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Kali«. 



 
 
 
 
TOČKA 8. Prijedlog odluke o naknadi za novorođeno dijete. 
 
S 9 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i niti jednim glasom " SUZDRŽANIM  donosi  
se  slijedeće 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/16 i 4/16), Općinsko vijeće 

Općine Kali na svojoj  27. sjednici održane dana  23. 03. 2016. godine, donosi :  

ODLUKU 

O NOVČANOJ POMOĆI ZA NOVOROĐENO DIJETE 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom  propisuju uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na naknadu za 

novorođeno dijete koju osigurava Općina Kali   na području Općine Kali  te visina naknade i 

postupak njenog ostvarivanja. 

Članak 2. 

Pravo na  isplatu naknade za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti  primatelj naknade: 

1. Ako je dijete rođeno nakon 1. siječnja 2016. godine, 

2. Ako je primatelj naknade državljanin RH , s neprekidnim prebivalištem  jednog  od  

roditelja  na području  Općine Kali najmanje dvije godine prije rođenja djeteta za koje se 

traži  naknada  i pet godina nakon sklapanja ugovora iz članka 7. ove Odluke  

neprekidnog prebivališta na području Općine Kali  što važi i za dijete  za koje se ostvaruje 

naknada sukladno  ovoj Odluci, te ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište na 

području Općine Kali , 

3. Ako dijete  za koje se traži naknada u trenutku podnositelja zahtijeva nije starije od  šest 

mjeseci, 

4. Ako je zahtjev za naknadu podnesen u roku od  šest mjeseci od dana rođenje djeteta. 

Naknada za prvo i drugo  dijete primatelju naknade pripada u jednokratnom iznosu. 

Naknada za novorođeno treće i svako daljnje dijete primatelju naknade pripada godišnje, u 

razdoblju od šest kalendarskih godina sukladno ovoj Odluci. 

 

Članak 3. 

 Sredstva za naknadu za novorođeno dijete osiguravaju se u Proračunu Općine Kali . 

 

Članak 4. 

Visina naknade  iznosi kako slijedi: 



- za prvo dijete :    5.000,00 kn (slovima: pettisuća kuna) 

- za drugo dijete : 7.000,00 kn (slovima: sedam tisuća) 

-za treće dijete   : 30.000,00  kn (slovima: tridesettisuća kuna) 

- za svako  slijedeće: 30.000,00 ( slovima: trideset tisuća kuna) 

 

Naknada za  prvo i drugo novorođeno dijete primatelju naknade pripada u jednokratnom iznosu. 

Naknada za novorođeno treće i svako daljnje dijete primatelju naknade pripada godišnje, u 

razdoblju od šest kalendarskih godina sukladnoj ovoj Odluci. 

Naknada iz stavka 2. ovog članka , za prvo i drugo dijete odnosno prvi dio naknade za treće  i 

svako daljnje dijete isplatiti će se u roku od 30 dana  od dana   sklapanja Ugovora iz članka 8. 

Ove Odluke.  

Ostalih pet dijelova naknade za treće  i svako daljnje dijete isplaćivati će se po  sklapanju 

Ugovora iz članka 8.  iz ovog Ugovora jednokratno godišnje, u razdoblju od pet kalendarskih 

godina  koje slijede kalendarskoj godini  u kojoj je isplaćen  prvi dio naknade, u mjesecu 

rođenja djeteta za koje se ostvaruje pravo na naknadu, uz uvjet da primatelj naknade i dijete za 

koje je ostvarena  naknada sukladno ovoj Odluci za vrijeme primanja naknade prebivaju na 

području Općine Kali . 

 

Članak 5. 

 Postupak ostvarivanja prava na isplatu naknade pokreće se pisanim zahtjevom  primatelja 

naknade, tj. podnositelja zahtijeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali , u roku od šest 

mjeseci  od dana  rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.  

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se na posebnom obrascu koji će biti objavljen na 

službenim stranicama Općine Kali ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali . 

Uz zahtjev  za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći za novorođeno djeteta, 

roditelj  podnositelj zahtijeva dužan je priložiti slijedeću dokumentaciju: 

- dokaz o državljanstvu  RH roditelja  (preslik domovnice), 

- fotokopije osobne iskaznice za oba roditelja  

- dokaz o prebivalištu oba roditelja ( Uvjerenje iz MUP-a), 

- izjava  o zajedničkom domaćinstvu, 

- dokaz o prebivalištu djeteta   za koje se traži novčana pomoć kao i za  ostalu  eventualnu  

djecu  

- rodni list djeteta na osnovu kojeg se traži  novčana pomoć , 

- rodne listove za ostalu djecu ( u koliko  ih roditelji  imaju), 

 



 -  kao  po potrebi i   drugu dokumentaciju -  odgovarajuće  isprave u koliko ih traži  

Povjerenstvo  za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete- tijela   Općine Kali,  a u 

svrhu dokazivanja  određenih činjenica važnih za ostvarivanje određenih prava iz ove Odluke.  

U koliko podnositelj zahtijeva podnese neuredni zahtjev  (nepropisani zahtjev, ne sadrži potrebne 

podatke, nisu priložene potrebne isprave),  Povjerenstvo pozvati će ga da u roku od (8) osam 

dana,  računajući od dana primitka obavijesti ,   uredi zahtjev. 

 Ako podnositelj zahtijeva ne postupi sukladno   traženju  Povjerenstva za ostvarivanje 

prava na naknadu za novorođeno dijete, takav zahtjev će se odbaciti kao neuredan. 

Članak 6. 

Pravo na naknadu za novorođeno  dijete prestaje:  

-  za prvo dijete isplatom prvog obroka, 

-  za drugo dijete  isplatom prvog obroka , 

-  za treće i   svako daljnje dijete isplatom šestog obroka, 

- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno  prebivalište  bilo kojeg  roditelja ili     

  djeteta za koje   je podnesen zahtjev ,  o čemu će se odlučivati po službenoj dužnosti. 

Primatelj naknade za novorođeno treće i svako daljnje dijete dužan je, u roku od 15. dana prijaviti 

Jedinstvenom upravnom odjelu  svaku promjenu činjenica koje utječu na daljnje ostvarivanje 

prava. 

Primatelj naknade dužan je vratiti primljene ne pripadajuće novčane iznose iz članka 4.  ove 

odluke u roku od 3. mjeseca od dana raskida ugovora iz članka 8. ove odluke zbog neispunjenja 

uvjeta  prebivanja, kako primatelja naknade  tako i djeteta temeljem kojeg su se  ostvarila 

prava na naknadu sukladno ovoj Odluci, na području Općine Kali u trajanju u najmanje 5. godina. 

U protivnom Jedinstveni upravni odjel je obvezno povrat ne pripadajućih novčanih iznosa ostvariti 

tužbom pred nadležnim sudom. 

 Na povrat ne pripadajućih novčanih iznosa stavka 3. ove Odluke,  obračunava se zatezna kamata 

koje teku od dana isplate.  

Članak 7. 

O pravu na naknadu za novorođeno dijete i o njezinu iznosu na temelju zahtijeva, a nakon 

provedenog postupka utvrđivanja osnova za isplatu naknade odlučuje  Povjerenstvo  za 

ostvarivanje pravo na naknadu za novorođeno dijete svojim Rješenjem u roku od 30 dana od dana 

podnošenja urednog zahtijeva. 

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastavljeno je od tri člana i to : Pročelnika/ce, 

predsjednika/ce  općinskog vijeća  i   Stručnog suradnik za proračun i financiranje 

 

 



Povjerenstvo  može zahtjev prihvatiti i utvrditi pravo na određenu naknadu sukladno odredbama 

ove Odluke, zahtjev odbiti kao neosnovan zbog neispunjenja uvjeta za isplatu naknade ili zahtjev 

odbaciti od neurednosti. Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka dozvoljena je žalba. 

Žalba se podnosi općinskom načelniku u roku od 15. dana od dana dostav rješenja na žalbu iz 

prethodnog stavka ne plaća se upravna pristojba. 

Odluka općinskog načelnika po žalbi je konačna i izvršna. 

Članak 8. 

Podnositelj zahtijeva i općinski načelnik, na temelju konačnog rješenja iz članka 7.  ove odluke 

sklopiti će Ugovor o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete kojim će se urediti visina 

naknade te način i rok plaćanja iste, kao i povrat isplaćene naknade ukoliko se ne poštuju odredbe 

ugovora odnosno ove Odluke, a u skladu s ovom Odlukom. Prijedlog Ugovora priprema Jedinstveni 

upravni odjel a potpisuje ga Općinski načelnik. 

Jedinstveni upravni odjel pozvati će na dokaziv način, podnositelja zahtijeva na sklapanje Ugovora i 

predočiti mu prijedlog Ugovora, s pozivom na sklapanje istog u roku koji ne može biti kraći od 8 niti 

duži od 15. dana. 

Ako podnositelj zahtijeva kojim je zahtjev usvojen odbije sklopiti Ugovor iz stavke 1. ili ga ne sklopi 

u određenom roku smatrati će se da je odustao od zahtijeva. 

Članak 9. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o  novčanoj pomoći roditeljima za 

novorođeno dijeta(Službeni Glasnik Općine Kali br.: 8/10) i Odluka o Izmjenama i dopunama 

Odluke o novčanoj pomoći roditeljima za novorođeno dijete (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 

12/14) 

Članak 10. 

Ova odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali, a  

primjenjuje se od 01.01. 2016. godine   

 
TOČKA 9. Prijedlog odluke o financiranju radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste,  
        Obala kaljskih ribara i pomoraca, dionica Tratica –Artina iz sredstava Fonda 
          za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka pri      
              MRRFEU 
 
S 9 glasova " ZA "  i 1. glasom  " PROTIV " i niti jednim  " SUZDRŽANIM " donosi  se 
slijedeća  Odluka:  
 
Na temelju  Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata  od interesa za razvoj 

otoka Ugljana , Rivnja , Sestrunja i Ošljaka  broj: 09-I- 70126/02-13 od 21. 11. 2002.godine i  

članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 02/13, 6/14), na svojoj  

27..sjednici održanoj  dana 23.03. 2016. godine, donosi : 

ODLUKU 

O  IZVOĐENJU RADOVA NA  SANACIJI, REKONSTRUKCIJI  I IZGRADNJI NERAZVRSTANE CESTE  



MUL-BATALAŽA U KALIMA 

Članak 1. 

Pristupa se izvođenju radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Obala Kaljskih ribara i pomoraca, 

dionica  Mul -Batalaža,   po čest. zem. 12149 k.o Kali , po Glavnom projektu Z.O.P. 101/15; t.d. 

377/15 izrađenog od tvrtke „Via Factum“ d.o.o. Biograd na moru , po glavnom projektantu  Silvio 

Panović, dipl. ing.građ iz prosinca 2015. godine. 

 

Članak 2. 

Procijenjena vrijednost rekonstrukcije dionice prometnice iz članka 1. ove Odluke iznosi 

1.700.000,00 kn 

Članak 3. 

Općina Kali će za radove iz članka 1.  ove Odluke osigurati sredstva po natječaja MRRFU za pomoć 

JLS na otocima i Ministarstva poljoprivrede u okviru Programa za ruralni razvoj RH mjera 7.2.2 koja 

se najavljuje sredine 2016. godine,  u iznosu od 1.000.000,00 kn i iz sredstava koje se vode na 

računu   Fonda za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (nova pozicija 

proračuna Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije- prije HBOR) u iznosu od 

700.000,00 kn . 

Članak 4. 

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

 
TOČKA 10. Davanje Suglasnosti o reprogramiranju kredita Erste banke  ( izgradnja  
  kanalizacije) 
 
S 5 glasova " ZA " 4 glasom " PROTIV " i 1. glasom " SUZDRŽANIM "  donosi se slijedeći  
Zaključak:  
 
NE DAJE SE SUGLASNOST  ZA  REPROGRAMIRANJE   KREDITA   

PO ZAKLJUČENOM  UGOVORU  O DUGOROČNOM KREDITU IZ 2005 GODINE 

 
TOČKA 11. Prijedlog odluke o prihvaćanju Idejnog rješenja proširenja groblja „Dočić“ 
 
S 9. glasova " ZA " 1  glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " 
Donosi  se  
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kali  (Službeni Glasnik Općine Kali br 02/13, 6/14), 
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj  27. sjednici održane dane  23.03.  2016 godine , donosi : 
 
 
 

ODLUKU 
O PRIHVAĆANJU IDEJNOG PROJEKTA PROŠIRENJA MJESNOG GROBLJA  

„DOČIĆ“ 



 
 

Članak 1. 
 
Prihvaća se  Idejni  projekt proširenja mjesnog groblja „Dočić“    izrađenog  od  strane  
DONAT d.o.o. za projektiranje, nadzor, inženjering Zadar , po glavnom projektantu  Doris 
Smirčić ,dipl.ing.arh., broj projekta : 5277/16 iz veljače 2016. godine. 
 
 

Članak 2. 
 

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

 
 
TOČKA 12.  Informacija o davanju imena ceste D-110-Batalaža  
 
S 10 glasova " ZA " niti jednim  " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je  
 

ZAKLJUČAK: 
 

Ovlašćuje se općinski načelnik da provede sve pripremne radnje  za donošenje Odluke o davanju 
imena nerazvrstanoj cesti D-110- Batalaža imenom : ulica  Dr. Slavko Perović. 
 
 
TOČKA 13. VIJEČNIČKA PITANJA 
 
Nema vijećničkih pitanja. 
 
Završeno u 20,00 sati  
 
 
 
Zapisnik sastavila:  
Nives Perin  
 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća:  
Milan Pažek  




