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SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana 12. kolovoza 2020. 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. Neven Vitlov 
3. Ante Gobin 
4. Ricov Mario, 
5. Duško Vidov 
6.Ivona Mišlov, 
7. Lovre Vidov, 
8 . Marina Kolega 
9. Đenko Perin 
Odsutni Općinski vijećnici: Mateja Perin i Borivoj Kolega 
 
Ostali prisutni: 
Načelnik  Marko Kolega, dr. med., Pročelnica JUO  Nives Perin,  
 
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 9 vijećnika ( od ukupno 11 vijećnika ), postoji kvorum te se 
mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže slijedeći: 
 

   DNEVNI   RED : 
    
  1.  Verifikacija skraćenog zapisnika  sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane      
       dana 19. 05.2020 godine, 
 
   2. Odluka o  donošenju  Strateškog razvojnog programa Općine Kali za razdoblje  2018-       
          2023“   
 
   3. Zaključivanje Sporazuma između Općine Kali Općine Kukljica o podjeli udjela u       
       tvrtkama VODOVOD  d.o.o. LIBURNIJA  d.o.o. i ČISTOĆA d.o.o. 
 
  4.  Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje usluge čiščenja septičkih i sabirnih        
        jama   te zbrinjavanja  sadržaja na području Općine Kali .  
 
    5. VIJEČNIČKA PITANJA 

 
  Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
  Nitko se ne javlja za riječ te se prelazi na glasovanje o predloženom Dnevnom redu 
 
 S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je u 
cijelosti za   predloženi Dnevni red ?  
„ZA“- 9 vijećnika 
„PROTIV“- 0 vijećnika 
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Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da  je Dnevni red usvojen za današnju sjednicu općinskog 
vijeća te glasi: 
 
  1.  Verifikacija skraćenog zapisnika  sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane      
       dana 19. 05.2020 godine, 
   2. Odluka o  donošenju  Strateškog razvojnog programa Općine Kali za razdoblje  2018-       
          2023“   
   3. Zaključivanje Sporazuma između Općine Kali Općine Kukljica o podjeli udjela u       
       tvrtkama VODOVOD  d.o.o. LIBURNIJA  d.o.o. i ČISTOĆA d.o.o. 
  4.  Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje usluge čiščenja septičkih i sabirnih        
        jama   te zbrinjavanja  sadržaja na području Općine Kali .  
    5. VIJEČNIČKA PITANJA 
 
TOČKA 1. : VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
A) Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu , dali ima primjedbi na zapisnik sa 22. sjednice 
održane dana 19. 05. 2020. godine, 
S obzirom da  se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje : Tko je za vrerifikaciju skraćenog 
zapisnika sa 20. sjednice općinskog vijeća  ? 
 
„ZA“ 9 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA  
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je verificiran  skraćeni zapisnik sa 22. sjednice 
Općinskog vijeća općine Kali održane dana  19. 05. 2020. godine 
 
TOČKA 2.: PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU STRATEŠKOG RAZVOJNOG 
PROGRAMA OPĆINE KALI ZA RAZDOBLJE 2018-2023. 
 
Općinski načelnik:  Strateški razvojni program Općine Kali predstavlja strateški dokument Općine 
koji je kreiran u svrhu dugoročnog planiranja ekononomskog, društvenog i infrastrukturnog razvoja 
do 2023 godine. 
Dokument se sastoji od tri glavna dijela. Prvi korak predstavlja detaljnu analizu trenutnog stanja 
ključnih resursa na području Općine Kali čijom se valorizacijom  može unaprijediti trenutno 
gospodarsko i ekonomsko stanje. Analiza stanja je napravljena kroz direktnu  komunikaciju svim 
nadležnim institucijama, ustanovama, gospodarskim subjektima i ostalim dionicima s područja 
Općine.  
Prvi dio dokumenta se sastoji od:  
- Analize stanja   
-SWOT  analize. 
Analiza stanja prvi je korak u izradi Strategije razvoja Općine Kali i predstavlja sistematični i 
analitični prikaz zatečenog stanja u ključnim sektorima: gospodarstvo, društvena djelatnost i zaštita 
okoliša i infrastruktura. 
Svi zaključci provedene analize stanja sistematizirani su i grupirani u WOT  analizu kojom su 
prikazane snage i slabosti kao interni faktori Općine, te prilike i pretnje kao eksterni faktori koji 
potencijalno  mogu utjecati na strateški razvoj Općine. 
 
Rezultati provedene analize prezentirane  su na radnim skupinama nositeljima glavnih aktivnosti na 
području Općine poput ustanova, udruga, trgovačkih društava i drugih dionika.  
Na temelju dobivenih podataka kreirani su projektni prijedlozi  koji  za cilj  imaju ojačati 
prepoznate snage i otkloniti ili umanjiti slabosti prepoznate  u analizi. 
Nakon provedene analize stanja i radnih skupina pristupilo se definiranju strateških odrednica. 
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Problemi, potrebe i preferencije  dionika integrirane u su u razvojne ciljeve i prioritete Općine Kali  
te je na temelju njih kreirana razvojna vizija. Vizija predstavlja smjer u kojem se Općina Kali  u 
naznačenom periodu želi razvijati. Dostizanje željenog stanja utemeljeno je na razvojnim 
projektima koji su realni i temeljeni na stvarnim potrebama  lokalnih dionika.  
Usporedno  uz  izradu Strategiju razvoja Općine Kali  temeljem Zakona o zaštiti okoliša , provodio 
se je i postupak Strateške procijene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Kali 
2018-2023.  
  Svi vijećnici ste u materijalima dobili prijedlog Strateškog razvojnog programa Općine Kali.  
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
U raspravi su sudjelovali : Duško Vidov,  Đenko Perin,  Milan Pažek. 
 Predsjednik Općinskog vijeća: S obzirom da se nitko više ne javlja za riječ dajem na glasovanje : 
Tko je za da se donese Odluka o usvajanju STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE 
KALI ZA RAZDOBLJE 2018-2023? 
 
„ZA“ 9 VIJEĆNIKA 
„PROTIV“ 0 NITKO  
„SUZDRŽAN“ NITKO. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „za“ donijeta slijedeća : 
 

ODLUKA 
O USVAJANJU „STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE KALI  ZA            

RAZDOBLJE 2018-2023“ 
 
               

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom usvaja se „Strateški razvojni programa Općine Kali za razdoblje 2018-2023.“ koje 
je izradila tvrtka „MICRO projekt d.o.o.“ Ruđera Boškovića  15 iz Splita. 
 

Članak 2. 
 

Strateški razvojni programa Općine Kali za razdoblje 2018-2023, sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali . 
 
  TOČKA  3: Zaključivanje Sporazuma između Općine Kali Općine Kukljica o podjeli udjela             
                      u    tvrtkama VODOVOD  d.o.o. LIBURNIJA  d.o.o. i ČISTOĆA d.o.o. 
 
 Načelnik:S zakonom  iz 1992 godine okvirom utvrđeno je da se iza bivše Općine Zadar između 
ostalih osniva Općina Kali kojoj pripadaju mjesta Kali i Kukljica sa svom pripadajućom imovinom. 
Komisija Vlade RH za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija svojom Odlukom 
od 1. srpnja 1996. godine utvrdila je raspored imovine pojedine općine, grada i županije, a time 
konkretno i imovinu Općine Kali i to na način da nekretnine-građevinsko zemljište i ostale 
nekretnine preuzimaju se po teritorijalnom načelu na način da Općina Kali preuzima sve nekretnine 
navedene u k.o. Kali, k.o. Kukljica i dio nekretnina k.o. Preko (naselje Kali).  
Isto tako Komisija Vlade RH za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija donijela je 
djelomičnu Odluku dana 15. travnja 1996.godine kojom utvrđuje trgovačka društva osnovana od 
strane bivše Općine Zadar te udjele novonastalih JLS u pojedinim trgovačkim društvima. Tom 
Odlukom Općinu Kali u sljedećim javnim poduzećima preuzima udjele kako slijedi:  Čistoća udio 
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od 2,24 %, Liburnija  udio od 2,28 % i Vodovodi sjeverne Dalmacije udio od 2,05%, a koji postotak 
udjela u društvu Liburnija d.o.o i Čistoća  d.o.o. određuje se prema broju stanovnika na području 
JLS temeljem popisa stanovništva 1991. godine dok je kod određivanja udjela u javnom poduzeću 
Vodovodi sjeverne Dalmacije uzet u obzir broj stanovnika JLS obuhvaćen vodovodnom mrežom u 
vlasništvu Vodovoda.  
 
Donošenjem Zakona o području županija, gradova i općine u Republici Hrvatskoj  (»Narodne 
novine« broj 10/97), 1997 godine  nastaje novo osnovana općina Kukljica koja se izdvaja iz 
dotadašnje općine Kali.  
Nakon izdvajanja JLS trebale su temeljem zakonskog okvira podijeliti nekretnine-građevinsko 
zemljište i ostale nekretnine kao i udjele u trgovačkim društvima što je  i riješeno Sporazumom   
Između općinskih načelnika od 27. veljače 2017. godine  (KLASA: 940-01/17-01/01 ) i Odlukom 
Općinskog vijeća Općine Kali i Općine Kukljica. 
Kriterij o podjeli pokretne i nepokretne imovine uzeti su na isti način kao i u podjeli 1996. godine 
bivše Općine Zadar sa tada nastalim JLS.   
 
Nadalje ,  u  gore navedenom Sporazumu  u članku 2 točki D utvrđeni   su udjeli  u kapitalu javnih 
poduzeća  koji pripadaju  Općini Kali i Općini Kukljica  ali nisu utvrđeni  nominalni iznosi , pa se 
predlaže za današnju sjednicu novi Sporazum    s kojim se vrše podjela udjela u tvrtkama Vodovod 
d.o.o. , Liburnija d.o.o, i Čistoća d.o.o.  kao i  izračuni u nominalnim  iznosima .Prijedlog 
Sporazuma   glasi: 
 
                           
REPUBLIKA HRVATSKA          REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA     ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  KALI I       OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće       Općinsko vijeće 
KLASA: 021-05/20-01/23       KLASA:  
URBROJ: 2198/14-01-20-3                  URBROJ: 2198/22- 
Kali, 12.08.2020. godine         Kukljica,  
  
  
Temeljem članaka 37. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (N.N. 
86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15),Općinsko vijeće Općine 
Kali na svojoj 23. sjednici održane 12. 08. 2020. godine  i Općinsko vijeće Općine Kukljice 
………, prihvaćaju slijedeći  
  
  

SPORAZUM 
 

Članak 1. 
Ovim Sporazumom  sporazumne strane vrše podjelu udjela u tvrtkama VODOVOD d.o.o., 
LIBURNIJA d.o.o. i  ČISTOĆA d.o.o. 
 
 
 

Članak 2. 
Utvrđuje se da Općina Kali ima udjele u tvrtkama iz članka 1.  ovog Sporazuma u slijedećim 
postotcima odnosno iznosima:: 
 
- VODOVOD d.o.o .  2,05   ili   3.269.418,00.kuna 
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- LIBURNIJA d.o.o.  2,28%  ili     520.100,00 kuna 
 
- ČISTOĆA d.o.o.     2,24%   ili    207.300,00 kuna  
 

Članak 3. 
 

Sporazumne strane su suglasne da udjele u tvrtkama iz članka 2. ovog Sporazuma dijela između 
sebe prema kriteriju broja stanovnika prema popisu stanovništva iz 1991. godine. 
Prema kriteriju broja stanovnika udjeli u tvrtkama dijele se na slijedeći način: : 
 

VODOVOD  
                             broj stanovnika                         iznos u kunama       udjel 
 
Općina Kali                2245                                                  2.357.904,25              1,48 % 
Općina Kukljica           868                                                     911.513,75               0,57 % 
 
UKUPNO                   3113                                                 3.269.418,00               2,05%                     
 
 
 
 

LIBURNIJA 
                               broj stanovnika                         iznos u kunama       udjel 
 
Općina Kali                     2245                                                          374.100,00               1,64% 
Općina Kukljica                868                                                          146.000,00               0,64% 
 
UKUPNO                        3113                                                        520.100,00                2,28 % 
 
 
 

ČISTOĆA  
                                broj stanovnika                         iznos u kunama       udjel 
 
Općina Kali                      2245                                                         148.100,00             1,60% 
Općina Kukljica                  868                                                        59.200,00               0,64% 
 
UKUPNO                         3113                                                        207.300,00               2,24% 
 
 

 
Članak 4. 

 
Sporazumne strane suglasno utvrđuju da su podjelu nekretnina izvršili po teritorijalnom principu te 
da jedna prema drugoj nemaju nikakvih drugih potraživanja s osnova podjele imovine, prava i 
obveza. 
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OPĆINA KALI                                                              OPĆINA KUKLJICA 
OPĆINSKO VIJEĆE                                                     OPĆINSKO VIJEĆE  
Predsjednik                                                                    Predsjednik 
 
Lovre Vidov         Milorad Košćica 
 
_________________________    ______________________________ 
 
 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kali : Otvara se rasprava.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje :  Dajem na glasovanje Prijedlog 
Odluke o prihvaćanju sporazuma  o podjeli udjela u tvrtkama vodovod D.O.O. Liburnija d.o.o i 
Čistoća d.o.o. 
 
„ZA“ 9 VIJEĆNIKA  
„PROTIV “ 0  NITKO  
„SUZDRŽAN“ O NITKO  
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV I = „SUZDRŽAN“ 
donijeta slijedeća : 
 
 

ODLUKA  
O PRIHVAČANJU SPORAZUMA O PODJELI  

UDJELA U TVRTKAMA VODOVOD d.o.o LIBURNIJA d.o.o. i  ČISTOĆA d.o.o. 
  

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom  prihvaća se  Sporazum    o podjeli udjela u tvrtkama VODOVOD d.o.o., 
LIBURNIJA d.o.o. i  ČISTOĆA d.o.o. između Općine Kali i Općine Kukljica , a koji Sporazum čini 
sastavni dio  ove Odluke.  
 
TOČKA 4:  Prijedlog  Odluke  o  davanju koncesije za obavljanje javne usluge čišćenja 
septičkih  i sabirnih jama te zbrinjavanja sadržaja na području  Općine Kali  
 
Načelnik:  Temeljem  Odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama te 
zbrinjavanja sadržaja na području Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 7/17  ) općinski 
načelnik   imenovao je Stručno povjerenstvo  za davanje 1 (jedne) koncesije za obavljanje pružanja 
javne usluge čišćenja septičkih jama te zbrinjavanja sadržaja na području Općine Kali . Slijedom 
navedenog  dana  15.06.2020. godine objavljena je  Obavijest o namjeri davanja koncesije za 
obavljanje pružanja javne usluge čišćenja septičkih jama te zbrinjavanja sadržaja na području 
Općine Kali  u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim Novinama  pod brojem 
2020/S 01K-0022211 i na web stranici Općine Kali www.opcina-kali.hr . 
Na  obavijest o namjeri davanja koncesije , u ostavljenom roku od 30 dana    pravovremeno  je 
zaprimljena  1 (jedna) ponuda i to:  
„Dešpoja“ obrt za crpljenje  i odvoz fekalija, Dobropoljana  13a, 23264 Neviđane  
 OIB: 95140249661  
 Analiza i pregled ponude prikazani su u Zapisniku o pregledu i ocijeni ponuda u postupku davanja 

http://www.opcina-kali.hr/
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koncesije  od  17.07.2020. godine  koji  čini sastavni dio ove  Odluke. 
Buduči da je ponuditelj „Dešpoja“ obrt za crpljenje  i odvoz fekalija, Dobropoljana  13a, 23264 
Neviđane , jedini ponuditelj i da ispunjava sve uvjete propisane dokumentacijom za nadmetanje 
sukladno kriterijima za nadmetanje  sukladno kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, 
predlaže  se  donese Odluka o   davanju koncesije za obavljanje javne usluge čišćenja septičkih  i 
sabirnih jama te zbrinjavanja sadržaja na području  Općine Kali  gore navedenom obrtu. 
   
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kali : Otvara se rasprava.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje :  Dajem na glasovanje Prijedlog 
Odluke o davanju koncesije  za obavljanje javne usluge čišćenja septičkih  i sabirnih jama te 
zbrinjavanja sadržaja na području  Općine Kali , daje se obrtu  „Dešpoja“  iz Neviđana. 
 
„ZA“ 9 VIJEĆNIKA  
„PROTIV “ 0  NITKO  
„SUZDRŽAN“ O NITKO  
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ „ 0 SUZDRŽAN“ 
donijeta slijedeća : 
 

ODLUKA 
o  davanju koncesije 

za obavljanje javne usluge čišćenja septičkih  i sabirnih jama te zbrinjavanja sadržaja na 
području  Općine Kali  

 
I. 

Koncesija za obavljanje pružanja javne usluge čišćenja septičkih jama te zbrinjavanja sadržaja na 
području Općine Kali , Općinsko vijeće Općine Kaje daje se :  
    

„DEŠPOJA“ OBRT ZA CRPLJENJE I ODVOZ FEKALIJA, 
DOBROPOLJANA 13 a, 23264 NEVIĐANE OIB: 95140249661 

 
II. 

Koncesija se daje na  vrijeme  od 2 godine od dana potpisivanja Ugovora. 
 
                                                                    III. 

Naknada za koncesiju iznosi 15.000,00 kn godišnje i uplaćuje se u Proračun Općine Kali  
     Cijena za pruženu uslugu crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih 
jama na području Općine Kali  utvrđena je cjenikom koncesionara koji je sastavni dio ponude. 
 

IV. 
Sastavni dio ove odluke  čini Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda u postupku davanja koncesije za 
obavljanje pružanja javne usluge čišćenja septičkih jama te zbrinjavanja sadržaja na području 
Općine Kali od  17.07.2020. godine,  koji nije predmet  objave u Službenom glasniku Općine Kali. 

V. 
Ova Odluka objaviti će se u Službenom Glasniku Općine Kali „ i na standardnom obrascu 
Obavijesti o dodjeli koncesije u Elektroničkom  oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  
 
5. VIJEČNIČKA PITANJA: 
 
Duško Vidov: 1. Tvrtka u vlasništvu Općine Kali – Odvodnja  - Kali d.o.o. nema direktora, a znamo 
da je to radno mjesto u toj tvrtki najveće financijsko opterećenje, stoga me zanima kakvo je sada 
financijsko stanje, da li postoji mogućnost da nadzorni odbor donese odluku u svezi naknade za 
uređenje voda . Ta naknada je  relativno visoka i stižu  veliki  računi za vodu . 
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2. Prostorni plan – primjedbe u smislu, Javna rasprava i javni uvid na prijedlog Izmjena i dopuna PP 
organiziran je u vremenu od  14. 07 do  15. 08. 2020. godine. Treba voditi računa da se javna 
rasprava na prijedlog Prostornog plana održi kad je  užba, jer su tada ribari doma. Htio sam 
predložiti da se produži  javna rasprava, ali ne može, može jedino da se ponovi,  jer je prostorni plan   
rješava krucijalne stvari za naše mjesto. 
 
Načelnik:  
1. Veći dio financijskih sredstava ide na održavanje, nije to neka velika stavka na računima. 
2. Javne rasprave ne budu baš konstruktivne, to je samo vika, galama, bolje da dođu kod mene pa da 
im ja objasnim.  
 
Đenko Perin: 
 1. Za Lovrinju se smeće pokupilo tek u 20h, cijelo selo je smrdilo. 
  2. Na cesti u Dolcu tamo prema ribarnici su   vise grane masline k na cestu pa otežavaju 
prometovanje vozila, 
3. Rasvjeta, ljudi se tuže da ne radi na nekim mjestima 
4. na ovom vijeću trebalo je razmotriti situaciju kako pomoći poduzetnicima koji su pogođeni 
korona krizom  
 
Načelnik:  
 Svaka pomoć gospodarstvenicima je još veći manjak za Općinu, na sljedećem vijeću vijećnici će 
odlučiti za daljnje projekte, koje ćemo realizirati a koje ne. 
2. Pata je otkinu grane maslina  pokraj njegove kuće i ošišali  smo granje smo kod kuće  Anđelke 
Mišlov, 
3. Čistoća prazni smeće u dvije smjene, Kali je u drugoj smjeni stoga smeće kupe popodne. 
4. Rasvjeta – ja točno znam koja svjetla rade, a koja ne jer mi na kompjuteru gori lampica koje rade 
a koje ne, nikad manje rasvjetnih tijela nije bilo u kvaru 
 
Marina Kolega:  
1. primjedbe za koševe na plažama, premale su kante 
 2. pohvalila bi novu plažu, lijepa je uz jednu primjedbu, tamo parking koriste određeni ljudi 
uglavnom turisti koji su došli kod nekog u apartman i tamo stoje i po 2,3 tjedna tako da nismo puno 
s tim dobili. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća: S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ , zaključujem današnju 
sjednicu Općinskog vijeća. 
 
Završeno u 20,30 sati  
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća: 
                                                                                                           Lovre Vidov 
Nives Perin  




