
IZVJEŠĆE 

o provedenom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja 

 nacrta prijedloga Proračuna Općine Kali za 2021. godinu i projekcijama proračuna za 2022 i 2023. godinu  

 

Naziv akta o kojem je savjetovanje s javnošću provedeno   
 

 Nacrt prijedloga Proračuna Općine Kali za 2021. godinu i 
projekcijama proračuna za 2022 i 2023. godinu  

 

Naziv  nadležnog tijela za izradu nacrta/provedbu savjetovanje Jedinstveni upravni odjel 

 
Razlozi za donošenje akta i ciljevi kojim se želi postići uz sažetak 
ključnih pitanja 
 
 

Zakon o proračunu uređuje planiranje, izradu i donošenje i izvršavanje 
proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim 
dugom, zaduživanje i jamstva države te jedinica lokalne i 
područne(regionalne) samouprave, proračunske  odnose u javnom 
sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz 
upravljanjem javnim financijama.  
Izvršno tijelo odgovorno je svojem predstavničkom tijelu za planiranje i 
izvršavanje proračuna o čemu ga izvještava na način predpisano 
Zakonom. 
Predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske 
klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine 
ekonomske klasifikacije za slijededeće dvije godine do konca tekuće 
godine. 

 Razdoblje provedbe savjetovanja Internetsko savjetovanje od 22.10. do 22.11.2020. godine 

Objava dokumenta za savjetovanje 
 

http://opcina-kali.hr/index.php?page=priprema 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću 
 

/ 

Troškovi provedbe savjetovanja  Provedba savjetovanja nije iziskivala financijske troškove 

  

 

 



 

 

 

 

 

Pregled zaprimljenih primjedbi i prijedloga odnosno prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

 

 

 

Red.br. Naziv sudionika 
savjetovanja 
(ime i prezime)  
 

Članak ili 
drugi dio 

nacrta na koji 
se prijedlog ili 

mišljenje 
odnosi 

Tekst zaprimljenog prijedloga ili 
mišljenja 

Status prijedloga ili 
mišljenja(prihvaćanje/neprihvaćanje 

s obrazloženjem) 

1.  Ksenija Kolega  1.Predlažem da se u Proračun za 2021 uvrsti  
uređenje plaže Kolegini (završiti radove 
započete 2007 g, odvajanjem ogromnog 
kamenja i povećanjem površine plaže ), 
postavljanje tuša na plaži, urediti jedan ulaz u 
more ,odvojiti parking na Ravnici od plaže, 
urediti zelene oaze na šetnici, sanirati rivu 
(pero) na ravnici koja zahtjeva hitnu 
intervenciju. Navedeno uključiti u poziciju 
Održavanje i uređenje komunalne 
infrastrukture po  komunalnom programu 
(Ostale komunalne usluge- održavanje , 
uređenjei čišćenje plaža i oprema, uređenje 
javnih površina, uređenje zelenih površina.Na 

Prijedlog odnosno mišljenje se ne 
prihvaća 

Navedeni dio obale u velikoj mjeri je 
uređen, izgrađena je dvotračna cesta, 
uređena su parkirna mjesta, izrađena je 
zelena površina, sproveden je sustav 
odvodnje i napravljeni su priključi za 
sve kuće u prvom i većinu kuća u 
drugom redu do mora. To je značajno 
više nego u nekim drugim dijelovima 
naselja. Od navedenog područja plaža 
Mul koja je udaljena manje od 50 
metara uređuje se svake godine, a u 



ovoj poziciji dosad planirano kn 250.000 za 
uređenje plaža .Isto uključiti i u Plan 
upravljanja pomorskim dobrom za 2021 god 
održavanja pomorskog dobra ( godišnji prihod 
400.000 kn od koncesija + 80.000 kn od 
koncesijskih odobrenja + kn 100.000 od 
Županije za uređenje plaža) 
Suvišno je više  obrazlagati potrebu 
navedenog uređenja u centru mjesta. U 
prethodnim proračunima  redovito se planiralo 
kn 200.000-250.000 za uređenje plaže Kolegini  
u projekcijama za slijedeću godinu i tako 13 
godina. 
Zakonska regulativa- koja obvezuje na 
provedbu prijedloga: Zakon o komunalnom 
gospodarstvu, Odluka o komunalnom redu, 
Zakon o pomorskom dobru, Zakon o 
građevinskoj inspekciji 
 

 
 

2021 u sklopu navedene plaže planira 
se i uređenje igrališta za djecu. Kako je 
naša obaveza ravnomjerno razvijanje i 
uređenje čitavog mjesta, a veliki dio 
naselja nema niti približno uređenu 
infrastrukturu kao predio Kolegini, 
tako je u prioritetima određeno da se u 
2021 započinje priprema za uređenje 
dijelova Rahorača i Brgačelj, koji 
nemaju niti riješen adekvatan cestovni 
promet, niti uređene zelene površine, a 
o parkiralištima da ne govorimo. 

2.  
Ksenija Kolega 

 2. Predlažem smanjenje naknada članovima 
predstavničkog tijela i predsjedniku Općinskog 
vijeća. Prijedlog je da naknada iznosi kn 
170,00 neto po  održanoj sjednici Općinskog 
vijeća za vijećnike i kn 340,00 neto po 
održanoj sjednici za predsjednika Općinskog 
vijeća . Rashodi za ove izdatke u nacrtu su 
navedeni zbirno sa drugim troškovima kn 
220.000 pozicija 329 ( a stvarni  bruto trošak 
je za 2020 god  kn 68.500 ( kn 57.000 za 
članove vijeća i kn 11.500 za predsjednika 
općinskog vijeća). 
Odluka o isplati vijećnika mjesečno( prethodno 
je uvijek bila po održanoj sjednici ) donešena je 
na sjednici 26.09.2017. Sjednice su se trebale 

Prijedlog odnosno mišljenje se ne 
prihvaća 

Smatram da su obaveze i dužnosti koju 
preuzimaju vijećnici i predsjednik 
vijeća krucijalne u strategiji razvoja 
mjesta, te da je naknada koja se sada 
izdvaja adekvatna uloženom trudu i 
radu svih vijećnika i predsjednika 
vijeća. 



održavati svaki mjesec , to je bila intencija 
predlagatelja . Međutim, sjednice su se 
nastavile održavati u prosjeku svaka dva 
mjeseca tako su se naknade neopravdano 
povećale za duplo.Od primjene  nove Odluke 
od 01.10.2017.održane su 22 sjednice  ( 2017- 
2 sjednice, 2018.- 7 sjednica, 2019 - 7 sjednica, 
2020 -6 sjednica , ukupno 22 sjednice . 
Dok su gotovo sve lokalne i regionalne vlasti 
zbog situacije uzrokovane epidemijom korona 
virusom  rezale troškove naknada i plaća , naši 
vijećnici na to nisu pomišljali. I usvojili su 
rebalans proračuna za 2020 (smanjenje mnogo 
stavci) ali svoje naknade nisu mijenjali. 
Primjer : Općina Pašman 9 sela, 2500 
stanovnika , naknada vijećnika iznosi kn 
170,00 po sjednici od početka mandata. 
Stoga opravdano predlažem istu naknadu po 
sjednici za naše vijećnike, primjereno situaciji 
u kojoj se nalazimo i koja će trajati. 
Ovime bi bruto naknada za vijećnike iznosila 
kn 39.168, a za predsjednika vijeća kn 6.528, 
odnosno ukupno kn 45.700. Uštedom od kn 
22.800 predlažem povećati poziciju 
Humanitarna skrb kroz udruge građana , 
civilno društvo, udruge građana koja u nacrtu 
proračuna iznosi kn 65.000 na iznos kn 87.800 
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Ksenija Kolega 

  Predlažem u nacrt Proračuna uključiti 
izgradnju nogostupa do škole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predlažem da se u Proračun za 2021 ponovno 
uvrsti  rekonstrukcija DOMA   . Ne mogu 
prihvatiti činjenicu da smo se olako odrekli 
odobrenih bespovratnih kn 4,900.000 , a nakon 
što je potrošeno kn 400,000 i više za projekte i 
Vijeće dva puta donijelo Odluku o 
rekonstrukciji. Nedavno je Općina Polača 
dobila suglasnost vlade na dugoročni kredit na 
10 godina za određene rekonstrukcije.  I u 
ovom slučaju trebalo je tražiti slišno 
financiranje a vraćati najmom prostora i slično. 
Stoga molim vijećnike da još jednom razmotre 
situaciju  i pronađu rješenje za rekonstrukciju 
Doma 

U prijedlogu Proračuna Općine Kali za 
2021. godinu kao i u prijedlogu  
Programa građenja komunalne 
infrastrukture na području Općine Kali 
za 2021. godine predviđena su sredstva 
za projektiranje i ishođenja  
građevinske dozvole za izgradnju 
nogostupa do OŠ Valentin Klarin 
područne škole Kali.  
 
 
 

Ne prihvaća se mišljenje odnosno 
prijedlog 

Za navedeni projekt, u današnjem 
obimu, nisu osigurana sredstva. Projekt 
je potrebno preispitati, odrediti 
njegovu financijsku prihvatljivost, 
odrediti stvarne potrebe Općine Kali, 
te ga sukladno tome ponovno, 
najvjerojatnije u dijelovima aplicirati i 
realizirati. U 2021. izraditi će se 
prijedlog realizacije ovog projekta u 
promijenjenom obliku, te od vijeća 
zatražiti suglasnost za daljnje korake. 

 

 

Napomena : Izvješće o provedenom Savjetovanju s javnošću objavljeno je  na internet stranicama Općine Kali dana 14. 12. 2021. 
godine 




