
 
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA KALI 

 

KLASA: 021-05/20-01/27 

URBROJ: 2198/14-01-20/1 

KALI, dana 12. 02. 2021. godine   

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjiva 23, dana 12.2.2021. godine s početkom u 17:00 sati. 
 
 
Prisutni Općinski vijećnici: 
   
1. Lovre Vidov  
2. Neven Vitlov 
3. Milan Pažek  
4. Marina Kolega 
5. Mario Ricov  
6. Ivona Mišlov  
7. Đenko Perin 
8. Borivoj Kolega 
9. Mateja Perin 
     
Odsutni:  Duško Vidov, i Ante Gobin koji  su svoju odsutnost sa današnje sjednice opravdali.  
Ostali prisutni: 
Načelnik Marko Kolega dr. med., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela Nives Perin, dipl. 
iur. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da prema članku 35. Statuta Općine Kali (Službeni 
Glasnik Općine Kali br. 2/13, 6/14, 1/18, 2/20, 5/20-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće ima 11 
vijećnika.  
Na današnjoj sjednici prisutno je 9 vijećnika, postoji kvorum te se mogu donositi 
pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže za današnju sjednicu Općinskog vijeća slijedeći: 
  
 

DNEVNI RED: 
 

1.  Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane dana      
      14.12. 2020. godine, 
 



2.  Prijedlog Odluke  o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na razješenje  dužnosti 
predsjednika Općinskog vijeća , Lovre Vidov . 
    
3. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali 
 
4. Donošenje Odluke  o pokretanju postupka za  provođenje i organiziranje  produženog      
    boravka  u Osnovnoj školi „Valentin Klarin“ za područnu školu Kali. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
Đenko Perin predlaže da se pod točkom 5 uvrsti  „Viječnička pitanja“ 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća   sukladno Poslovniku predlaže da se najprije glasuje o 
nadopuni dnevnog reda.  

 
Tko je za  nadopunu dnevnog reda : Prijedlog   da se pod točkom 5. Dnevnog reda stavi 
„Viječnička pitanja“ 
 
„ZA“   9 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“    0 VIJEĆNIKA  

 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova  „ZA“, 0  glasova PROTIV  usvaja 
se nadopuna dnevnog reda  „Viječnička pitanja „ 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje u cijelosti dnevni red  za današnju sjednicu:  

 
„ZA“    9  VIJEĆNIKA  
„PROTIV“    0 VIJEĆNIKA 

 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova  „ZA“ 0 glasova  PROTIV  utvrđuje  
slijedeći : 
 

DNEVNI RED: 
 

1.  Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane dana      
      14.12. 2020. godine, 
 
2.  Prijedlog Odluke  o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na razješenje  dužnosti 
predsjednika Općinskog vijeća , Lovre Vidov . 
    
3. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali 
 
4. Donošenje Odluke  o pokretanju postupka za  provođenje i organiziranje  produženog      
    boravka  u Osnovnoj školi „Valentin Klarin“ za područnu školu Kali. 
 
5. Viječnička pitanja 
 
 
 
 



TOČKA 1.:  Verifikacija  zapisnika sa 26. sjednice  Općinskog vijeća održane      
                     dana      14.12.2020. godine.  
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje verifikaciju Zapisnika sa 26. 
sjednice općinskog vijeća . 
„ZA“   9 vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " 
verificiran je  zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane dana 14.12..2020.godine  
 

 
TOČKA 2.: Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke  na dužnost   
predsjednika općinskog vijeća  Općine Kali   
 
Lovre Vidov, predsjednik Općinskog vijeća:  
Dana 15. 01. 2021. godine podnio sam u pismenom formi ostavku na  dužnost predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Kali . Moja ostavka se nalazi u materijalima za sjednicu vijeća.  
 
Sukladno  članku 91. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )samoupravi   činjenicu  
podnošenja  ostavke na dužnost  utvrđuje predstavničko tijelo   s  Odlukom   o razrješenju 
zbog podnošenja ostavke.  
 
 Ostavka predstavlja osobni čin te o njoj Općinsko vijeće  ne raspravlja, već je prima na 
znanje slijedom čega razrješuje predsjednika od dužnosti na temelju podnijete ostavke. 
 
 S obzirom na navedeno  donosi se slijedeće: 
 
Temeljem članka  91. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi ( Narodne 
Novine  br. 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 125/2008., 36/2009., 150/2011., 
144/2012., 19/2013. – pročišćeni tekst, 137/2015. – ispravak, 123/2017. i 98/2019.), 
 članka 32. Statuta Općine Kali („Službeni glasnik Općine Kali“ broj: 2/13, 6/14,1/18, 
2/20,5/20-pročišćeeni tekst), i članka 78. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kali , 
Općinsko vijeće Općine Kali  na svojoj  27. sjednici održanoj dana 12.02.2021  godine,  
   donijelo je:   
 
 

ODLUKU    
o razrješenju dužnosti  predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali 

 
 

Članak 1 
LOVRE VIDOV, razrješuje se dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali , zbog 
podnošenja ostavke , s  danom 12. 02. 2021. godine. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka  objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kali“. 
 



Sukladno  članku 78. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kali  Predsjednik općinskog vijeća  
koji je podnio ostavku  dužnost prestaje  danom izbora novog predsjednika općinskog vijeća , 
te temeljem te odredbe Lovre Vidov nastavlja s vođenjem sjednice Općinskog vijeća. 
 
TOČKA 3:  
 
 Predsjednik općinskog vijeća:  
Temeljem članka 42. Statuta Općine Kali prijedlog za izbor predsjednika Općinskog vijeća  
Općine Kali daje Povjerenstvo za izbor i imenovanje.  
 Prijedlog može dati i vijećnik u pisanom obliku i potvrđen potpisom 1/3 vijećnika ( 4 
vijećnika) 
Poziva se  Predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanje Marina Kolega da sukladno 
Statutu i Poslovnika općinskog vijeća  podnese prijedlog za predsjednika Općinskog vijeća.  .  
 
Predsjednica  povjerenstva za izbor i imenovanja , Marina  Kolega  predlaže:  
 
- za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kali  gosp. MILAN PAŽEK 
 
Pisani prijedlog Povjerenstva za izbor  i imenovanja dostavlja se predsjedniku općinskog 
vijeća. 
 
S obzirom da nema daljnjih prijedloga Lovre Vidov daje na glasovanje prijedlog Povjerenstva 
za izbor i imenovanje, da se za Predsjednika Općinskog vijeća  Općine Kali bira Milan Pažek 
 
„ZA“8 VIJEĆNIKA 
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA  
„SUZDRŽAN“ 1 VIJEĆNIK (Milan Pažek) 
 
 Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 8 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " i 1 
glasom „SUZDRŽAN“  donesena slijedeće:    
 
Temeljem članka  32. Statuta Općine Kali («Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13, 6/14, 
1/18, 2/20, 5/20- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj    27. sjednici  
održanoj dana  12. 02. 2021. godine , donosi: 
 

ODLUKU 
O IZBORU  PREDSJEDNIKA   OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE KALI  
 

Članak 1. 
 

MILAN PAŽEK  , bira se za predsjednika   Općinskog vijeća Općine Kali. 
 
Milan Pažek zahvaljuje na iskazanom povjerenju , te preuzima vođenje sjednice.  
 
TOČKA 4.  Prijedlog Odluke o pokretanju  postupka za provođenje i organiziranje 
produženog boravka  u Osnovnoj školi “Valentin Klarin „ područnoj školi u Kalima. 

 
Načelnik: Prije nekoliko mjeseci pokrenuta je inicijativa od strane roditelja školske djece u 
Kalima za organiziranje produženog boravka školske djeca do 16:00 sati. 



Nakon razgovora s ravnateljem škole u Preku i sastanaka s roditeljima i učiteljicama u školi, 
nakon provjere tehničkih mogućnosti predlažem da se ide u realizaciju ove inicijative. Za 
njezino formalno pokretanje trebati će nam nekoliko mjeseci pripreme te se očekuje da bi 
program produženog boravka krenuo na jesen sa novom školskom godinom. 
Formalni koraci su slijedeći: 

1. Napraviti popis djece koja bi bila uključena u produženi boravak (učinjeno, za 
sada ima 16 djeca iako je za očekivati da će broj narasto do 20 tak, jer u ovom 
trenutku ima nekoliko neodlučnih roditelja) 

2. Donijeti odluku (formalnu) na vijeću da se pokrene postupak ishođenja svih 
potrebnih dozvola 

3. Uputiti formalni zahtjev prema Županiji i Ministarstvu obrazovanja 
4. Nakon dobivanja dozvola organizirati rad učiteljica i toplog obroka 

Trošak produljenog boravka bi većinom snosila Općina Kali. Potrebno je zaposliti jednu novu 
djelatnicu. Ovdje možemo računati na potporu Županije. Preedvidivi trošak iznosio bi 
10.000,00 kn mjesečno tj. 120.000,00 kn na razini godine. 
Trošak toplog obroka snosili bi dijelom roditelji a dijelom općina Kali. Predvidiva cijena 
toplog obroka je 25,00 kn dnevno tj. 500,00 mjesečno. Roditelji bi snosili polovicu troška a 
općina Kali polovicu. Na godišnjoj razini to bi bilo dodatnih 40.000,00 kn. 
U slučaju rješenja svih potrebitih suglasnosti, na jesen bi se rebalasnom predvidio navedeni 
iznos tj u 2021. godini on bi iznosio predvidivo 52.000,00 kn. 
 
S obzirom da nema daljnjih pitanja  i rasprave Predsjednik daje na glasovanje   Prijedlog.  
 
„ZA- 9 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“ 0 VIJEĆNIKA  
„SUZDRŽAN“  NITKO 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " i 0 
glasom „SUZDRŽAN“  donesena slijedeće:    
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br 2/13, 6/14, 
1/18,2/20 Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 27. sjednici  održane dana  12.02.2021. 
godine, donosi : 
 

ODLUKU 
O POKRETANJU POSTUPKA ZA PROVOĐENJE I ORGANIZIRANJE 

PRODUŽENOG BORAVKA 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o pokretanju postupka za provođenje i organiziranje produženog boravka u 
Osnovnoj školi „Valentin Klarin  Preko „ područnoj školi u Kalima. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu  prvog  dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali. 
 
 
5. VIJEČNIČKA PITANJA:  
 



Đenko Perin:  Ja sam cijelo vrijeme čekao ali vidim da nitko ne reagira. Zbog ove „corona -
19“ krize moramo  sjesti i  raspravljati . Mislim da su privrednici dosta ugroženi . Neki objekti 
su dosta vremena  zatvoreni i mislim da mi kao Općina moramo nešto poduzeti. Moramo 
vidjeti  mogućnosti za   smanjenje komunalne naknade ili  smanjenje  plaćanja zakupnine- 
najma tarasa. 
 
Načelnik : Na idućoj sjednici općinskog vijeća staviti će se  i ta problematika na dnevni red.  
 
 
Završeno u 20.00 sati 
 
Zapisnik sastavila      Predsjednik Općinskog vijeća 
Nives Perin       Lovre Vidov  
 
 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća:  
Milan Pažek 

 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 




