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SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
 
Sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana  14. 12.2016. godine s početkom u 17.15 sati. 
 
 
Prisutni Općinski vijećnici: 
 
1. Zvonko Mišlov 
2. Miroslav Longin 
3. Silvia Vitlov 
4. Neven Vitlov 
5. Pero Kolega  
6. Zdenko Vidov 
7. Tomislav Vidov 
8. Milan Pažek 
9. Tina Perin Crnošija 
 
Odsutni Općinski vijećnici:  Mirna Longin Trešin, i Berislav Kolega  
 
 
Ostali prisutni: 
Načelnik Duško Vidov,  Pročelnica Nives Perin, Referent za računovodstvo Ines Maštruko 
 
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 9. vijećnika (od ukupno 11) 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže  za sjednicu slijedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane dana 15.11.2016.  
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali za 2016. godinu, 
3. Prijedlog  Odluke o prihvaćanju  Proračuna za 2017. godinu sa projekcijama za 2018– 2019.  

i s Planom razvojnih programa za 2017.godinu sa projekcijama za 2018 -2019. 
4. Donošenje Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2017. godinu  
5. Donošenje programa  održavanja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Kali za 2017. godinu, 
6. Donošenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.  
7.  Donošenje Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu 
8. Donošenje Programa  javnih potreba u športu za 2017. godinu, 
9. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2017. godinu, 
10. Donošenje  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2017. godini, 
11. Prijedlog Odluke  o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenih na 

području Općine Kali za realizaciju  kapitalnih projekata:  
- Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija  nerazvrstanih cesta u Općini Kali, 
- izgradnja, uređenje i opremanje plaža plažnih objekata ,uređenje šetnice u sklopu plaže u 
skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, 
-  izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete. 

12. VIJEČNIČKA PITANJA 
 
 



2 
 

 
Predsjednik Milan Pažek daje prijedlog dnevnog reda na glasanje: 
 
S 9 glasova " ZA " i nijednim glasom „ PROTIV“ prihvaćen je prijedlog dnevnog reda 33. sjednice 
Općinskog vijeća. 
 
 
TOČKA 1.  Verifikacija zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane dana 15. 11.2016.  
 
S  7  glasova " ZA "  2 glasa  "PROTIV "  (Zdenko Vidov i  Pero Kolega )  Veritificiran je  
zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane dana 15. 11. 2016. godine 
 
TOČKA 2: Prijedlog Odluke o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali za 
2016. godine. 
Na sjednicu općinskog vijeća pristupa Berislav Kolega u 18,25 sati.  
Predsjednik konstatira da je na sjednici prisutno 10 vijećnika ( od ukupno 11) , postoji kvorum te se 
mogu donositi pravovaljane odluke. 
Nakon  objašnjenja načelnika  o prijedlogu  najbitnijih Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu  
 i  provedene rasprave,  predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je za to da se donese 
Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kali za 2016. godinu? 
S 8 glasova " ZA "  niti jednim "PROTIV " i 2 glasa " SUZDRŽANA "( Zvonko Mišlov i Neven 
Vitlov)  donosi se  Odluka o prihvaćanju  I. Izmjena i dopuna  Proračuna za 2016. godinu. 
 
TOČKA 3: Prijedlog  Odluke o prihvaćanju  Proračuna za 2017. godinu sa projekcijama za 
2018 – 2019.  i s Planom razvojnih programa za 2017.godinu sa projekcijama za 2018 -2019 . 
Uvodno objašnjenje podnio je općinski načelnik te nakon provedene rasprave,  
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za prijedlog Proračuna za 2017. godinu 
projekcijama za 2018 i 2019 godinu kao i za Plana razvojnih programa za 2017. godinu ? 
  
S 6 glasova " ZA "  4 glasa "PROTIV " (  Zvonko Mišlov, Vitlov Neven, Zdenko Vidov, i Pero 
Kolega) i  0 glasova " SUZDRŽAN "  donosi se Proračun Općine Kali za 2017. godinu  s 
projekcijama za 2018 i 2019. godine kao i Plan razvojnih programa za 2017. godinu sa 
projekcijama za 2018-2019 godinu.  
 
 
 TOČKA  4. Donošenje Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2016. godinu  
S 8 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i  2 glasa " SUZDRŽAN "  donijeta 
je Odluka o Izvršenju Općinskog proračuna za 2017 godinu.( koja se nalazi u privitku ovog 
zapisnika) 
 
TOČKA 5:  Donošenje programa  održavanja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Kali za 2016. godinu. 
 
Predsjednik općinskog vijeća : Tko je za to da se donese odluka o prihvaćanju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2017. godine ? 
 
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " 
Donijet je  Program  održavanja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu u Općini Kali za 2017. godinu.Program održavanja nalazi se u privitku 
ovog zapisnika) 
 
TOČKA 6.  Donošenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
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2017.  
Predsjednik općinskog vijeća : Tko je za to da se donese odluka o prihvaćanju Programa gradnje 
komunalne infrastrukture  za 2017. godinu? 
 
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " 
Donosi se    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017 g. ( Program 
gradnje nalazi se u privitku ovog zapisnika) 
 
 
TOČKA 7: Donošenje Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu 
 
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je 
Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu. (Program se nalazi u privitku ovog zapisnika) 
 
 
TOČKA 8:  Donošenje Programa  javnih potreba u športu za 2017. godinu 
 
Predsjednik općinskog vijeća: Tko je za to da se donese predloženi Program javnih potreba u sportu 
za 2017. godinu. . (Program se nalazi u privitku ovog zapisnika) 
 
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet je  
Programa  javnih potreba u športu za 2017. godinu .  (Program se nalazi u privitku ovog zapisnika) 
 
TOČKA 9: Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2017. 
godinu. 
 
S 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je  
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2017. godinu. 
 (Program se nalazi u privitku ovog zapisnika) 
 
 
Predsjednik konstatira da su sjednicu općinskog vijeća napustili Zvonko Mišlov,  Silvija Vitlov,  
Tomislav Vidov. 
Konstatira se da je na sjednici općinskog vijeća prisutno 7 vijećnika, postoji kvorum te se mogu 
donositi pravovaljane odluke. 
 
TOČKA 10. Donošenje  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2017. godinu. 
 
S 7 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽANIM "  donijet je 
Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2017. godinu. (Program se nalazi u privitku ovog 
zapisnika) 
 
 
 
TOČKA 11:Prijedlog Odluke  o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenih 
na području Općine Kali za realizaciju  kapitalnih projekata:  

- Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija  nerazvrstanih cesta u Općini Kali, 
- izgradnja, uređenje i opremanje plaža plažnih objekata ,uređenje šetnice u sklopu plaže u     
skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, 
-  izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete. 
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S 7 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN "   donijete su  
Odluke  o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenih na području Općine Kali 
za realizaciju  kapitalnih projekata:  

- Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija  nerazvrstanih cesta u Općini Kali, 
- izgradnja, uređenje i opremanje plaža plažnih objekata ,uređenje šetnice u sklopu plaže u 
skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, 
-  izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete. 

 
TOČKA 12:  VIJEČNIĆKA PITANJA  
 
BERISLAV KOLEGA postavlja pitanje načelniku  kakvo je trenutno stanje u komunalnom 
poduzeću Hripa d.o.o. Kali. 
 
NEVEN VITLOV se nadovezuje na pitanje te traži ako je moguće u pisanom obliku dobiti 
financijsko stanje Hripe d.o.o., prihodi i rashodi i dugovanja koje ima za 2016. godinu. 
 
Načelnik DUŠKO VIDOV odgovara da će financijsko izvješće Hripe d.o.o. biti u redovnoj 
proceduri na Općinskom vijeću nakon završetka poslovne godine, kao što to bude svake godine. To 
je dijelom obveza Hripe d.o.o. i kao trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću. 
 
Načelnik navodi kako što se tiče poslovanja Hripe d.o.o. on ne može točno govoriti u ciframa, ali da 
Hripa ima otežano poslovanje iz razloga što je ostala bez dijela prihoda, naprimjer korištenja 
vezova u lukama Mul i Batalaža. Hripa više ne može naplaćivati vezove u tim lukama, a ako 
naplaćuje radi protupravnu djelatnost. 
 
Druga stvar po načelniku jako bitna je blizu sto tisuća kuna troškova radi kvarova na vozilima Hripe 
d.o.o. i to npr. kvačilo, mjenjačo, popravak starih vozila poput bijelog Mercedes kamiona. 
 
Treća stvar također bitna po kazivanju načelnika, je nastala prilikom ugovaranja nabave dizalice za 
brodove, kada je možda trebalo isplatu dizalice ugovoriti na dvije godine umjesto na godinu dana 
tako da rata bude manja. 
 
Načelnik dodaje da je Hripa d.o.o. neko vrijeme bila i u financijskoj blokadi nakon što je tvrtka koja 
je isporučila dizalicu tražila isplatu. Ali smatra da je Hripa d.o.o. s jučerašnjim datumom izašla iz 
blokade, te da su druge strane Hripa ima i nenaplaćenih potraživanja. 
 
Na kraju načelnik ističe da je još jedan problem Hripe i nedostatak radne snage u Kalima, te da je 
Hripa nedavno ostala bez kvalificiranog vozača sa položenom C kategorijom, kome nije lako naći 
pravu zamjenu. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća MILAN PAŽEK zaključuje sjednicu, te želi članovima Općinskog 
vijeća i ostalim prisutnima sretne blagdane i uspješnu Novu godinu. 
 
SJEDNICA JE ZAVRŠENA U 20:09 h 
 
 
 
Zapisnik sastavila:  
Nives Perin 
 

Predsjednik:  
Milan Pažek 
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