
 
SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
 
Sa 15. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana  28. svibnja 2019. godine s početkom u 17.00 sati. 
 
 Predsjednik općinskog vijeća pozdravlja sve prisutne te prelazi na utvrđivanje kvoruma. 
 
Prisutni Općinski vijećnici: 
 
1. Milan Pažek 
2. Borivoj Kolega, 
3.Neven Vitlov, 
4. Ante Gobin 
5. Pero  Kolega, 
6. Ricov Mario, 
7. Duško Vidov 
8.Ivona Mišlov, 
9. Lovre Vidov, 
10. Mateja Perin 
11. Marina Kolega 
 
Odsutni Općinski vijećnici: nitko 
 
Ostali prisutni: 
Načelnik  Marko Kolega, dr. med., Pročelnica JUO  Nives Perin, Ines Maštruko- referent za 
računovodstvo. 
 
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 11 vijećnika ( od ukupno 11 vijećnika ) 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže   slijedeći : 
 
 
 

   DNEVNI   RED : 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane dana  20.03. 
2019.godine. 

 
      2.   Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2018 godinu; 
 

3. Izvješće o izvršenju programa  održavanja komunalne infrastrukture Općine Kali za     
    2018. godinu , 
 
4.Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture općine Kali za 2018. 
godinu  

 
     5. Godišnji izvještaj o radu i izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika: za  
 2018.godinu: 

Dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali  
Narodne Knjižnice Kali, 



      6. Financijsko izvješće i izvještaj o radu  komunalne tvrtke HRIPA d.o.o. Kali za 2018.      
         godinu , 

 7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1.07. do 31. 12. 2018. godine  
 
    8..  I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kali za 2019. godinu . 
    9.  Izmjena i dopuna Programa gradnje  za 2019. godinu 
 
  10.. VIJEČNIČKA PITANJA  
 
I 
Nadopuna dnevnog reda:  
- Prijedlog Načelnika:   Ispravak Odluke o pristupanju izrade Urbanističkog plana uređenja 
obalnog pojasa Mala Lamjana. 
 
- Duško Vidov  (SDP) predlaže  nadopunu dnevnog reda i to da se  iza točke  10. uvrsti  pod 
točkom 11. dnevnog reda:   I. Izmjene i dopune Programa održavanja  komunalne 
infrastrukture, s obzirom da se bliži turistička sezona, potrebno je urediti plaže. 
 
Predsjednik vijeća daje na glasovanje Nadopunu Dnevnog reda: 
- Točka 10. Ispravak Odluke o pristupanju izrade Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa 
Mala Lamjana. Tko je za ovaj prijedlog nadopune? 
 
„ZA “ 11 vijećnika  
„PROTIV“ NITKO  
 
Predsjednik  općinskog vijeća konstatira da je    jednoglasno  donijeta  nadopuna  točke 
10.dnevnog reda  : Ispravak Odluke o pristupanju izrade Urbanističkog plana uređenja obalnog 
pojasa Mala Lamjana. 
 
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje drugi prijedlog Duška Vidov za nadopunu 
Dnevnog reda: 
-Točka 11: I. Izmjene i dopune Programa Održavanja komunalne infrastrukture. Tko je ovaj 
prijedlog? 
 
„ZA “ 11 vijećnika  
„PROTIV“ NITKO  
 
Predsjednik  općinskog vijeća konstatira da je    jednoglasno  donijeta  nadopuna dnevnog reda 
pod   točkom 11.dnevnog reda :  I. Izmjene i dopune Programa održavanja  komunalne 
infrastrukture, 
 
te daje na glasovanje u cijelosti predloženi Dnevni red na glasovanje :  
„ZA „ 11 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“ NITKO  
 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je jednoglasno  usvojen  slijedeći Dnevni red s 
nadopunama koji glasi: 

   DNEVNI   RED : 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane dana  20.03. 2019.godine. 
 
     2.   Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2018 godinu; 



 
3. Izvješće o izvršenju programa  održavanja komunalne infrastrukture Općine Kali za     
    2018. godinu , 
 
4.Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture općine Kali za 2018. 
godinu  

 
     5. Godišnji izvještaj o radu i izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika: za  
 2018.godinu: 

Dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali  
Narodne Knjižnice Kali, 

      6. Financijsko izvješće i izvještaj o radu  komunalne tvrtke HRIPA d.o.o. Kali za 2018.      
         godinu , 
 
 7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1.07. do 31. 12. 2018. godine  
 
    8..  I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kali za 2019. godinu . 
    9.  Izmjena i dopuna Programa gradnje  za 2019. godinu 
   10. Ispravak Odluke o pristupanju izrade Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Mala     
         Lamjana. 
   11. I. Izmjene i dopune Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
   12.. VIJEČNIČKA PITANJA  
 
TOČKA 1.  Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane dana 20.  
ožujka  2019. 
Predsjednik općinskog vijeća : Dali ima primjedbi  na skraćeni  Zapisnik sa 14. sjednice 
Općinskog vijeća ?  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje verifikaciju Zapisnika sa 14. 
sjednice općinskog vijeća . 
„ZA“   11 vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s  
11 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " veritificiran je  zapisnik sa 14. sjednice Općinskog 
vijeća održane dana  20.  ožujka 2019.  godine. 
 
TOČKA 2: Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2018 godinu; 
 Uvodno izlaganje podnosi općinski načelnik  Marko Kolega , dr. med.  
Ines Maštruko – referent za računodstvo i financije  dodaje :Prihodi po Proračunu planirani su u 
iznosu 11.611.420,00 kn, a realizirani su u iznosu od 9.074.520,25 kn ili 78,16%. Razlika je 
vidljiva u prihodima od pomoći tj. prihodi od državnog proračuna i fondova. 
Planirani iznos   od države planiran je u iznosu  od 5.260.405,00 kn, a realiziran u iznosu od 
2.881.675,00kn a razlog je da pojedini projekti nisu prošli na natječaju te se nisu mogli 
ralizirati, kao i što pojedine uplate iz proračuna ovise o izvedenim radovima  na projektima koji 
su prošli na natječaju (Tratica- Artina, Dječji vrtić „Srdelica“). 
Rashodi po proračunu planirani su u iznosu 11.611.420,00 kn, a realizirani su u iznosu od 
9.028.396,95 kn ili 77,76%. Razlika je vidljiva u realizaciji projekata- projekata koji nisu prošli 
na natječaju (šetnica Artina, plaža Artina)a planirani su, kao i projekti koji su prošli na natječaju 
a radovi su započeli u drugoj polovici 2018. godine te se nastavljju u 2019. godini (cesta- 
Tratica). 
  
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
 U raspravi su sudjelovali:  Duško Vidov, koji  primjećuje da su Prihodi  „Porez na dohodak“ 



manji u odnosu na 2017. godinu, Rahodi za zaposlene  se povećavaju, a reprezentacija od 
planiranih 30.000,00- narasla je  76.000,00 kn  
Pero Kolega: Iz ovog Izvještaja  proizlazi da se  Materjalni troškovi sve više  povećavaju , a  
ćišćenje, uređenje mjesta odnosno usluge građanima , padaju. 
  
 
 Nakon rasprave Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese  
Godišnji izvještaj  o izvršenju Proračuna za 2018. godinu  ? 
 
 „ZA“………..8 vijećnika 
„PROTIV“…..0 
SUZDRŽAN…3 vijećnika 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 8.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 3 
glasa  " SUZDRŽAN " ( od 11 vijećnika) donijeta odluka o usvajanju: 
 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
OPĆINE  KALI  ZA RAZDOBLJE  OD 

01.01 DO 31. 12. 2018 GODINE 
 
 

Članak 1. 
 

1. UKUPNA SVOTA OSTVARENIH PRIHODA ……………………9.074.570,25 kn       
- TEKUĆI PRIHODI    ………………………………………. 8.432.014,25 kn                                                               
- PRIMCI OD PRODAJE IMOVINE   ……………….                           0,00 kn                                       
- PRIMCI OD FINANCIJSKE IMOVINE  

I ZADUŽIVANJA ………………………………… …………  642.556,00 kn   
 

2. UKUPNA SVOTA IZVRŠENIH RASHODA………………………  9.028.396,95 kn 
- TEKUĆI RASHODI ………………………… ……………..  4.856.379,64 kn                                                            
- RASHODI ZA DUGOTRAJNU IMOVINU ……… ……….. 2.304.728,66 kn                              
- IZDATCI ZA DANA ZAJMOVE I OTPALATU KREDITA  1.867.288,65 kn     

 
3. VIŠAK/MANJAK PRIHODA     ……………………………………        46.173,30 kn                                                              

 
 

4. PRIJENOS  MANJKA OD PROŠLE GODINE ……………………     -115.198,86 kn  
 

Članak 2. 
 
Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kali za 2018 godinu sadrži Izvješće o 
ostvarenju prihoda i izvršenju izdataka proračuna Općine Kali po vrstama prihoda i izdataka, te 
po namjenama , nositeljima i korisnicima. 
 

Članak 3. 
 
Ovaj  Godišnji izvještaj   proračuna Općine Kali za 2018. godinu  stupa na snagu osmog dana 
od dana donošenja , te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Kali . 
 
 



 
TOČKA 3. :  Izvješće o izvršenju programa  održavanja komunalne infrastrukture     
                       Općine     Kali   za   2018. godinu , 

Nives Perin uvodno objašnjava  izvješće o izvršenju Programa.  
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
 U raspravi su sudjelovali općinski vijećnici : Duško Vidov, Pažek Milan. 

Nakon  rasprave  predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se 
prihvati izvješće načelnika o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 
Općine Kali za 2018. godinu ? 

  
„ZA“……11 
„PROTIV“ 0 
SUZDRŽAN 0 
 
Predsjednik općinskog  vijeća konstatira da je s 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV 
" i nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet  slijedeći:  
 
 

                                                ZAKLJUČAK  
 

1. Prihvaća se Izvješće  o  izvršenju Programa   održavanja  komunalne infrastrukture na 
području Općine Kali za 2018. 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 općine            
                      Kali   za 2018. godinu  
Nives Perin uvodno objašnjava izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne 
infrastrukture. 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
U raspravi su sudjelovali Duško Vidov, Pažek Milan 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se prihvati izvješće 
načelnika o izvršenju Programa gradnje kom. infrastrukture za 2018. godinu.?  
 
„ZA“……….11 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 11.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta  slijedeći:  
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Prihvaća se Izvješće  o  izvršenju Programa građenja  komunalne infrastrukture na 
području Općine Kali za 2018. godinu, koje je u privitku ovog Zaključka i čini njegov 
sastavni dio. 

 
 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 



 
 
 
TOČKA  5:   Godišnji izvještaj o radu i izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika: za  
 2018.godinu: 

Dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali  
Narodne Knjižnice Kali, 
 

a) Ines Maštruko  uvodno obrazlaže financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Srdelica“ 
Kali  

 
U raspravi su sudjelovali Milana Pažek, Duško Vidov, 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se  donese  
Zaključak  o prihvaćanju  financijskog izvješća  Dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali   za 2018. 
godinu ?  
 
„ZA“………….11 
„PROTIV“……0 
SUZDRŽAN….0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 11.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta   slijedeći : 
 

ZAKLJUČAK  
O PRIHVAĆANJU   FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA  ZA 2018 GODINU 

PRORAČUNSKOG KORISNIKA 
DJEČJEG VRTIĆA «SRDELICA» KALI 

 
 

Članak 1. 
 
Prihvaća se  Financijsko izvješće  Dječjeg vrtića «SRDELICA» Kali za   2018. godinu . 
 

Članak 2. 
 
 
Ova  Zaključak  stupa na snagu  osmog dana  od dana  objavljivanja  u Službenom Glasniku 
Općine Kali.  
 
b) Ines Maštruko  obrazlaže financijsko izvješće Narodne knjižnice Kali  
    U materjalima se nalazi izvješće o radu knjižnice u 2018. godine od  v.d. ravnateljice  
Narodne knjižnice . 
 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se  donese  
Zaključak  o prihvaćanju  financijskog izvješća   i izvješća o radu Narodne knjižnice Kali   za 
2018. godinu ?  
 
„ZA“………….11 
„PROTIV“……0 
SUZDRŽAN….0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 11.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 



nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta   slijedeći : 
 
 

ZAKLJUČAK 
O PRIHVAĆANJU  IZVJEŠTAJA  O RADU I  FINANCIJSKO IZVJEŠĆE     

PRORAČUNSKOG KORISNIKA 
NARODNE KNJIŽNICE KALI  

                                                       ZA 2018 GODINU 
 

Članak 1. 
 
Prihvaća se  Izvješće o radu i financijsko izvješće Narodne knjižnice Kali  za 2018. godinu . 
 
 

Članak 2. 
 
Ovaj Zaključak  stupa na snagu  osmog dana  od dana  objavljivanja  u Službenom Glasniku 
Općine Kali.  
 
TOČKA  6:  Financijsko izvješće i izvještaj o radu  komunalne tvrtke HRIPA d.o.o. Kali      
                       za    2018.  godinu , 
 
Ivan Ricov , direktor  Hripe d.o.o uvodno  iznosi stanje u tvrtki . Kad je preuzeo tvrtku kao 
direktor 2017. godine, Hripa  d.o.o. je imala  cca 720.000,00 kn duga, to je  ono što se je po 
papirima vidjelo  i duga koji se nije vidio kao npr. cijeli vozni park  našao je u zapuštenom 
stanju , bez registracije  i sl.  
 Firmu smo konsolidirali i  financijska situacija je puno bolja. Danas ne dugujemo poreznoj 
upravi ni kune, sve račune uredno podmirujemo , prvi puta nakon  dužeg vremena radnici su 
dobili božićnicu , nešto malo se je i povećala plaća. Tvrtka je dužna Općini Kali 300.000,00 po 
Ugovoru o pozajmici i nadam se da će se dug u cijelosti podmiriti za 17 mjeseci. 
Lidija Ratković   podnosi  detaljnije  financijsko izvješće .Hripe d.o.o za 2018. godinu. 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
U raspravi su sudjelovali : Pažek Milan, Ante Gobin, Duško Vidov, Neven Vitlov, Pero Kolega 
Marina Kolega. 
 
Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća  izvješćuje Općinsko vijeće da se o financijskom 
izvješću Hripe ne glasuje već se prima na znanju zato de donosi slijedeći  
 

ZAKLJUČAK 
 
1. Prina se na znanje financijsko izvješće Hripe d.o.o Kali za 2018. godinu .  
 
2. U Rujnu mjesecu 2019. godine  obavezno sazvati sjednicu  općinskog vijeća s jednom 
točkom  dnevnog reda :    „ Razvoj i budućnost HRIPE d.o.o Kali „ 
 
 

TOČKA 7: Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1.07. do 31. 12. 2018.      
                    godine 
 
Općinski načelnik podnosi Izvješće o svom radu od 1.07. do 31. 12. 2018. godine, ( a koji se  
u pisanom  obliku nalazi u prilogu ovog zapisnika) 
 Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 



U raspravi su sudjelovali  Duško Vidov, Pero Kolega, Borivoj Kolega. 
 
Nakon rasprave predsjednik vijeća konstatira da se o Izvješću općinskog načelnika ne 
glasuje već sega vijećnici primaju na znanje pa se donosi: 
 

ZAKLJUČAK 
 
1. Prima se na znanje Izvješće o radu  općinskog načelnika Marka Kolega, dr. med. za 
razdoblje 1. 07. do 31.12. 2018. godine. 
 

 
    TOČKA  8..  I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kali za 2019. godinu . 
 
 Općinski Načelnik predlaže I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kali na način: da se 
sredstva iz „  izgradnja plaže Artina“ u iznosu od 500.000,00 kn stavi na poziciju u proračunu 
„šetnica Artina“ i doda još 250.000,00 koje će Općina  dobiti iz  državnih potpora: To bi bilo 
ukupno za izgradnju šetnica Artina 1.250.000,00 kn. 
To je jedina  izmjena  Proračuna te  predlažem  da  općinsko vijeće  usvoji ove predložene   I. 
Izmjene  i dopunama Proračuna Općine Kali za 2019. godinu 
 
Duško Vidov predlaže usvajanje slijedećeg Amandmana :  Da se iz to  točke 32349 
„ODRŽAVANJE I ČIŠČENJE  PLAŽA, OPREME poveća sa 30.000,00 kn tako da se smanji 
stavka „PLAŽA ARTINA“ s 500.000,00 na 470.000,00 i da se uredi plaža Kolegini.“ 
 
Načelnik objašnjava da će se  sve plaže   kao i plaža Kolegini  dohraniti ove godine, a temeljita 
izgradnja Kolegini  biti će u 2020 godini što smo i predvidjeli u projekcijama za slijedeće dvije 
godine po Proračunu općine Kali , a koji su vijećnici donijeli  u prosincu 2018. godine . S 
obzirom na takvo stanje stvari  ne prihvaćam predloženi Amandman Duška Vidova. 
 
Načelnik pita kakav bi bio projektni zadatak? 
Duško Vidov:  Na plaži Kolegini   iz mora otkloniti velika  kamenja   koji radovi bi iznosili  
30.000,00 kn.  
  
Ines Maštruko i Nives Perin opozoravaju na nezakonitost  donošenja takvog amandmana.  
 I upućuju na  mogućnost drugačijeg  rješenja i osiguravanja novca za uređenje plaža Kolegini. 
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je za da se usvoji  prijedlog amandmana 
Duška Vidova? 
„ZA“ ……….. 6 VIJEĆNIKA  
„PROTIV “ 2  VIJEĆNIKA  
„SUZDRŽANO“ 3 VIJEĆNIKA 
 
Predsjednik općinskog vijeća  konstatira da je  s 6 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 3 glasa  
„SUZDRŽAN“ prihvaćen amandman Duška Vidov , koji postaje sastavnim dijelom konačnog 
prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali za 2019. godinu. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da  se  donese Odluka o  
prihvaćanju I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kali za 2019. godinu  s prihvaćenim 
amandmanom Duška Vidov ? 
 
„ZA“ ………11 VIJEĆNIKA  
„PROTIV “ …..0 
„SUZDRŽAN“  0 



 
Predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je  s 11. glasova „ZA“ , niti jednim glasom 
„PROTIV“ i niti jednim glasom „SUZDRŽAN“ donijete  I. Izmjene i dopune Proračuna 
Općine Kali za 2019. godine ( koje se nalaze u prilogu ovog Zapisnika ) 
 
TOČKA 9:   I.   Izmjena i dopuna Programa gradnje  za 2019. godinu 
     
Načelnik: Ono što smo predložili za prve izmjene i dopune proračuna da se osiguraju sredstva 
za gradnju Artine u iznosu 1.250.000,00 kn ,  sukladno tome  predlažemo i  I. Izmjene i dopune 
Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu . 
 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ Predsjednik  općinskog vijeća daje na glasanje 
predložene I. Izmjene i dopune Programa Gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu.  
 
„ZA“ 11 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA  
„SUZDRŽAN“ 0 VIJEĆNIKA  
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 11 glasova „ZA“ , niti jednim glasom PROTIV i 
niti jednim glasom „SUZDRŽAN“ donosi: 
 
 

 I. IZMJENE PROGRAMA 
građenja komunalne infrastrukture 

na području Općine Kali za 2019. godinu 
 
 

Članak 1. 
I. UVOD 
 
Ovim I. Izmjenama i dopunama mijenja se Program gradnje  komunalne infrastrukture na području 
Općine Kali za 2019. godinu (Službeni Glasnik Općine Kali br: 10/18) . 
 

Članak 2. 
 
Prihodi  utvrđenim ovim I. izmjenama i dopunama  Programa gradnje komunalne infrastrukture za 
razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine po dinamici i po vrsti prihoda,  iznose:  
5.816.240,00 kn  
 

VRSTA PRIHODA PLAN za 2019. (kn) RAZLIKA (+/-) I. izmjene i dopune 

Komunalni doprinos 500.000,00 - 500.000,00 
Komunalna naknada 00,00 - 00,00 
Vodni doprinos 20.000,00 - 20.000,00 
Naknada za zadržavanje 
nezakonito izgrađene građevine u 
prostoru 

70.000,00 - 70.000,00 

Ostali proračunski prihodi za 
gradnju komunalne infrastrukture 

376.240,00 - 376.240,00 

UKUPNO 966.240,00  966.240,00 

Ministarstvo regionalnog razvoja  500.000,00 - 500.000,00 
Ministarstvo poljoprivrede 
Agencija za plaćanja 

1.200.000,00 - 1.200.000,00 

Županijska lučka uprava  2.000.000,00 - 2.000.000,00 
Ministarstvo  turizma 500.000,00 - 500.000,00 



Lag Mareta  200.000,00 250.000,00 450.000,00 
Zadarska županija  200.000,00 - 200.000,00 
UKUPNO 4.600.000,00 250.000,00 4.850.000,00 
SVEUKUPNO PRIHODI 5.566.240,00 250.000,00 5.816.240,00 
 
 

Članak 3. 
 
Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne 
infrstrukture, izraženo u kunama, kako slijedi:  
 
1. Nerazvrstane ceste: 
 
r. 

br. 
komunalna infrastruktura 

vrsta 
poslova 

PLAN za 
2019. god 

Razlika (+/-) I. izmjene i 
dopune 

1. 
Otkup zemljišta Batalaža- cesta 
D110 

PE 20.000,00 - 20.000,00 

2. 
Izrada projektne dokumentacije 
prometnice UPU 11 i UPU 12 

PD 21.875,00 - 21.875,00 

3. Izrada projekta Rotora Batalaža  PD 120.000,00 - 120.000,00 

4. Izrada Šetnice Artina  PD        35.000,00 - 35.000,00 

5. 
Rekonstrukcija Kaljskih ribara i 
pomoraca  

G 1.600.000,00 - 1.600.000,00 

6. Izgradnja šetnice Artina  G 500.000,00 750.000,00 1.250.000,00 

7. 
Izrada  geodetskih elaborata 
nerazvrstanih cesta (rješavanje 
imovinsko pravnih  odnosa) 

GE 20.000,00 - 20.000,00 

Ukupno: 2.316.875,00 750.000,00 3.066.875,00 
 
 
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila: 
 

r. 
br. 

komunalna infrastruktura 
vrsta 

poslova 
PLAN za 
2019. god 

Razlika (+/-) I. izmjene i 
dopune 

1. 
Izrada  projektne dokumentacije 
Batalaža   

PD 
190.000,00 - 190.000,00 

2.  Uređenje  i gradnja plaže Artina    G 500.000,00 -500.000,00 00,00 
Ukupno: 690.000,00 -500.000,00 190.000,00 

 
 
3. Javne zelene površine 
 
r. 

br. 
komunalna infrastruktura 

vrsta 
poslova 

PLAN za 
2019. god 

Razlika (+/-) I. izmjene i 
dopune 

1. Nabava i postava podloge 
tratana i opreme za igralište 
„Dražine 

Oprema 50.000,00 - 50.000,00 

   G 300.000,00 - 300.000,00 
2.  Uređenje Parka kod crkve Park 

domovinske zahvalnosti 
G 170.000,00 - 170.000,00 

3.  Projektiranje parka kod crkve  PD 30.000,00 - 30.000,00 
Ukupno: 550.000,00  550.000,00 

 
 
4. Građevine i uređaji javne namjene 



 
r. 

br. 
komunalna infrastruktura 

vrsta 
poslova 

PLAN za 
2019. god 

Razlika (+/-) I. izmjene i 
dopune 

 
Izgradnja morskog  pojasa  za  
Rotor  

G 1.800.000,00 - 1.800.000,00 

Ukupno: 1.800.000,00  1.800.000,00 
 
 
5. Javna rasvjeta 
 
r. 

br. 
komunalna infrastruktura 

vrsta 
poslova 

PLAN za 
2019. god 

Razlika (+/-) I. izmjene i 
dopune 

1. 
Izgradnja  javne rasvjete  Put  
Dolca,  

G 
123.365,00 - 123.000,00 

2. 
Izgradnja javne rasvjete  Put V. 
Luke  - do Hitne medicine 

G 
56.000,00 - 56.000,00 

Ukupno: 179.365,00 - 179.365,00 
 
 
6. Groblja 
 
r. 

br. 
komunalna infrastruktura 

vrsta 
poslova 

PLAN za 
2019. god 

Razlika (+/-) I. izmjene i 
dopune 

1. 
Sređivanje imovinsko-pravnih 
odnosa  

GE 30.000,00 - 30.000,00 

Ukupno: 30.000,00 - 30.000,00 
 
 

REKAPITULACIJA 
 
1. Nerazvrstane ceste  3.066.875,00 
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 
3. Javne zelene površine 
4. Građevine i uređaji javne namjene 
5. Javna rasvjeta 

190.000,00 
550.000,00 

 1.800.000,00 
179.365,00 

6. Groblja   30.000,00 
SVEUKUPNO   5.816.240,00 
 

*Legenda: 
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G- Procjena troškova - gradnja 
N- Procjena troškova - nadzor  izgradnje 
PD- procjena troškova projektiranja  - projektna dokumentacija 
PE- procjena troškova - parcelacijski elaborat 
GE- procjena troškova - geodetski elaborat 
O  - procjena troškova - oprema 
VD- procjena troškova - vodni doprinos 
 

Članak 4. 
 

Planirani prihodi po osnovi: komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, kao i ostalih proračunskih prihoda 
namijenjenih za građenje komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 5.816.240,00,00 kuna namjenski će 
se utrošiti u gradnju  komunalne infrastrutkure iz članka 3. ovog Programa.  
 
Troškovi gradnje  komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih 
objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja 
izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave. 
 

Članak 5. 
 

Provođenje ovog programa u nadležnosti je Općinskog načelnika Općine Kali.  
Općinski načelnik je dužan Općinskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s 
podnošenjem izvješća o izvršenju proračuna za 2019. godinu.  
 

Članak 6. 
 

Ove  I.. Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture stupa na snagu  osmog dana od dana 
objave u Službenom Glasniku Općine Kali  objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kali“, a  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KALI 
 
 
TOČKA 10.:  Odluka o ispravci Odluke o pristupanju izrade Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa      
                         M. Lamnjana.  
       
Perin Nives : Općinsko vijeće Općine  Kali  je na svojoj 7. sjednici održane dana 14. 03. 2018 
godine donijelo Odluku o pristupanju izrade Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa M. 
Lamjana ( Službeni Glasnik Općine Kali 2/18). Nakon što je provedena javna rasprava Jedinstveni . 
upravni odjel zatražio je suglasnost od Ministarstva graditeljstva  na UPU obalni pojas M. Lamjana 
.  Ministarstvo graditeljstva  je dostavilo primjedbe na isti  te    jedna od njih  glasi   da   obuhvat  
UPU-a određen odredbom 4. Odluke o pristupanju  izrade Urbanističkog plana uređenja obalnog 
pojasa M. Lamnjana  nije u skladu s grafičkim dijelom , stoga  da je  potrebno granicu obuhvata 
UPU-a potrebno prikazati sukladno navedenoj Odluci   vodeći računa i o međusobnoj usklađenosti 
iste na svim kartografskim prikazima predmetnog plana.  
Razmatrajući primjedbe Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja , došlo  se je do zaključka 
da je došlo do očite  pogreške prikom pisanja članka 4. Odluke o pristupanju  izrade UPU-a  
obalnog pojasa M. Lamjana, jer  nisu pored ostalih   čestica,  omaškom nije  upisana i čest. zem. 
11592 . Od općinskog vijeća se traži  da  se donese odluka o ispravci odluke o pristupanju izrade 
UPU  M. Lamjana donešena na 7. sjednici općinskog vijeća. 
  
U raspravi su sudjelovali Pero Kolega,  Duško Vidov, 
 
Nakon rasprave Predsjednik općinskog vijeća  daje na glasovanje : Tko je za  da se donese Ispravak 
odluke o pristupanju izrade UPU  obalni pojas  M. Lamjana ? 
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„ZA“ …..10  vijećnika  
„PROTIV“ 0 
„“SUZDRŽAN“ 1 vijećnik  
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova „ZA“ , 0 glasova „PROTIV“ i 1 glas 
„SUZDRŽAN “  donjeta slijedeća  
 

ODLUKA 
O  ISPRAVLJANJU POGREŠKE U ODLUCI  O PRISTUPANJU IZRADE UPU-a 

OBALNI POJAS MALA LAMJANA 
. 
 

Članak 1. 
 
 

Ispravlja se pogreška u Odluci o pristupanju izrade Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa M. 
Lamjana ( Odluka je objavljena u Službenom Glasniku Općine Kali br. 2/18), na način  da članak 
4. iste Odluke sada glasi:  

„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, čest. zem. 11592, čest. 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.“   
 
   
TOČKA 11. :  I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture .  
        
Duško Vidov: predlažem da se  u  Programu održavanja komunalne infrastrukture  za 2019. godini 
u  stavci  OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI   „za održavanje, uređenje, čišćenje, uklanjanje 
žala i oprema plaža „ iznos od 200.000,00 kn poveća na 230.000,00 kn. i to  bi bilo namijenjeno  za 
plažu Kolegini. 
 Nakon rasprave  Predsjednik općinskog vijeća  daje na glasovanje : Tko je za to  da se  donesu I. 
izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture  na način  da se  u  stavci  
OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI   „za održavanje, uređenje, čišćenje, uklanjanje žala i 
oprema plaža „ iznos od 200.000,00 kn poveća na 230.000,00 kn. 
 
„ZA“ 6 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“ 1 VIJEĆNIK  
„SUZDRŽAN“ 4 VIJEĆNIKA 
 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira  da je donesena Odluka o I. izmjenama i dopunama 
Programa Održavanja komunalne infrastrukture  za 2019. godinu. 
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Završeno u 21,30 sati  
 
 
Zapisnik sastavila:  
Nives Perin                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća : 
                                                                                                 Lovre  Vidov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	REKAPITULACIJA



