
SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE KALI

godina XVI      Kali,09.studenoga 2009.          broj 4
SADRŽAJ:
AKTI OPCINSKOG VIJECA
1. ZAKLJUČAK  o  prihvaćanju  financijskog 

izvješća  «Revicon» d.o.o Zadar o obavljenom 
uvidu  u  poslovanje  «HRIPA» d.o.o.  Kali   na 
dan 31. 12. 2008. godine

2. ODLUKA  o  prihvaćanju  izvješće  RH 
DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU – Područni 
ured Zadar  o obavljenom uvidu u Proračun i 
financijske  izvještaje   Općine  Kali  za  2008. 
godinu.

3. ODLUKA  O  IZMJENI  I  DOPUNI  IZJAVE  O 
OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA Hripa 
d.o.o-Kali

4. ODLUKA  O  IMENOVANJU  UPRAVE 
DRUŠTVA-DIREKTORA «HRIPA» d.o.o -Kali

5. ODLUKA  O  IMENOVANJU  STOŽERA 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJAZA OPĆINU  KALI

6. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA 
ZA POPISE BIRAČA

7. ODLUKA  O  NAKNADI  TROŠKOVA  ČLANU 
OPĆINSKOG  VIJEĆA,  PREDSJEDNIKU 
OPĆINSKOG  VIJEĆA,  NAČELNIKA  , 
ZAMJENIKA  NAČELNIKA  ,  STRUČNIH 
SLUŽBI  I  ČLANOVA  OSTALIH  RADNIH 
TIJELA  OSNOVANIH  ODLUKOM 
OPĆINSKOG VIJEĆA

8. ODLUKA o prihvaćanju Društvenog ugovora o 
osnivanju  trgovačkog  društva   d.o.o.  za 
vodoopskrbu i odvodnju Ždrelac

Na temelju članka 30. Statuta Općine 
Kali  (Službeni  Glasnik  Općine  Kali 
br.  02/09)  Općinsko  vijeće  Općine 
Kali  na svojoj 6. sjednici Općinskog 
vijeća Općine Kali održane dana 05. 
11. 2009. godine, donosi: 

Z A K L J U Č A K

Članak 1.
 Prihvaća se financijsko   izvješće 
«Revicon»  d.o.o  Zadar  o  obavljenom 
uvidu  u  poslovanje  «HRIPA»  d.o.o. 
Kali  na dan 31. 12. 2008. godine
Izvješće  «Revicon» d.o.o Zadar  iz 
članka 1. ove Odluke  sastavni je dio 
ove odluke.

Članak 2.
Nalaže se  Nadzornom odboru  i Upravi 
društva  Hripe d.o.o Kali   da se  u 
što kraćem roku otklone nepravilnosti 
utvrđene  u   financijskom  izvješću 
«Revicom» d.o.o. Zadar , kao i hitno 
donijeti Odluku o Osnivanju Komisije 
za  popis  imovine   radi    popisa 
imovine «Hripe d.o.o. Kali.  

Nadzorni  odbor   dužan  je   o 
postignutim rezultatima   izvještiti 
Skupštinu kao i ovo općinsko vijeće. 

Članak 3.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom 
donošenja  te  će  se  objaviti  u 
Službenom Glasniku Općine Kali. 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI
Klasa:  022-06/09-01/06
Ur.br:   2198/14-01-09-1
Kali, dana 05. 11. 2009. godine 

Predsjednik općinskog vijeća: 
Sunajko Končurat

Na temelju članka 30. Statuta Općine 
Kali  (Službeni  Glasnik  Općine  Kali 
br.  02/09)  Općinsko  vijeće  Općine 
Kali  na svojoj 6. sjednici Općinskog 
vijeća Općine Kali održane dana 05. 
11. 2009. godine, donosi: 

ODLUKU 

Članak 1.
Prihvaća  se   izvješće  RH  DRŽAVNOG 
UREDA  ZA  REVIZIJU  –  Područni  ured 
Zadar  o obavljenom uvidu u Proračun 
i financijske izvještaje  Općine Kali 
za 2008. godinu.
Izvješće  Državnog ureda za reviziju 
iz članka 1. ove Odluke  sastavni je 
dio ove odluke.

Članak 2.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom 
donošenja  te  će  se  objaviti  u 
Službenom Glasniku Općine Kali. 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI

Klasa:  022-06/09-01/06
Ur.br:   2198/14-01-09-1
Kali, dana 05. 11. 2009. godine 

Predsjednik općinskog vijeća: 
Sunajko Končurat

Na temelju  članka 30. Statuta Općine 
Kali  (Službeni  Glasnik  Općine  Kali 
br.  02/09)  Općinsko  vijeće  Općine 
Kali na svojoj  6. sjednici održane 
dana  05. 11. 2009. godine, donjelo 
je slijedeću:
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ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI IZJAVE O OSNIVANJU 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA
Hripa d.o.o-Kali

Izjava o osnivanju trgovačkog društva 
HRIPA d.o.o za komunalnu djelatnost 
od  29.  lipnja  2000.  godine   MBS: 
060174199  (  u  daljnjem  tekstu  : 
izjava) , mijenja se kako slijedi:
Brišu se:
članak 10 i članak 11 Izjave –odredbe 
o nadzornom odboru,
članak 12 Izjave – odredbe o upravi 
društva,
članak   13  Izjave  –  odredbe  o 
Skupštini  društva,  te  se  isti 
zamjenjuju novim člancima koji glase: 

Članak 10.
Nadzorni odbor ima  5 (pet ) člana.
Članove  Nadzornog  odbora  bira 
Općinsko vijeće Općine Kali.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 
četiri godine, time da isti članovi 
mogu  biti  ponovno  birani  odnosno 
imenovani.
Na izbor i opoziv članova nadzornog 
odbora primjenjuju se odredbe Zakona 
o trgovačkim društvima.

Članak 11.
Članovi Nadzornog odbora između sebe 
biraju  predsjednika  i  zamjenika 
predsjednika.
Predsjednik Nadzornog odbora saziva, 
predsjedava  i  rukovodi  radom 
sjednice,  koordinira  rad  članova, 
potpisuje akte koji donosi nadzorni 
odbor, nastupa u ime nadzornog odbora 
prema upravi i trećim osobama.
U slučaju spriječenosti predsjednika, 
zamjenik  predsjednika  Nadzornog 
odbora  ima  sva  prava  i  obveze 
predsjednika.

Članak 12.
Nadzorni  odbor  nadzire  vođenja 
poslova  Društva  i  obavlja  druge 
poslove  koji  su  mu  temeljem  zakona 
stavljeni u nadležnost.
Nadzorni  odbor  može  pregledavati  i 
ispitivati  poslovne  knjige  i 
dokumentaciju  Društva,  blagajnu 
,vrijednostne papire, i druge stvari. 
U  tu  svrhu  Nadzorni  odbor   može 
koristiti pojedine svoje članove ili 
vanjske  stručnjake  te  o  obavljenom 
nadzoru  podnosi  pisano  izvješće 
skupštini društva.
Nadzorni  odbor  daje  pismenu 
suglasnost   Upravi  društva  na 
traženje ili odobravanje gotovinskih 
zajmova,  kredita  ili  garancija, 
ugovora ili naruđbi za investicije, 
poslove tekućeg održavanja te nabavke 
osnovnih  sredstava  čija  vrijednost 
prelazi  iznos  od  20.000,00  kn 
(slovima:dvadesettisućakuna).
Nadzorni  odbor  daje  pismenu 
suglasnost  Upravi  društva   na 
zasnivanje radnih odnosa u Društvu i 
na sklapanje ugovora o radu i izmjene 
i dopune ugovora o radu.
Nadzorni  odbor  može  Upravi  društva 
predložiti  mjere  za  poboljšanje 
poslovanja Društva.

Ako  Uprava  Društva  ne  prihvati 
njegovu  inicijativu,  Nadzorni  odbor 
može sazvati Skupštinu društva  ako 
ocijene  da  postoji  potreba  za 
izvanrednim zasjedanjem.
Nadzorni  odbor  dužan  je  Skupštini 
podnijeti  pismeno  izvješće  o 
financijskom poslovanju Društva i o 
svom radu, najmanje dva puta godišnje 
prigodom  razmatranja  godišnjeg 
financijskog poslovanja društva.

Članak 13.
Članovi  Nadzornog  odbora   usvajaju 
odluke na svojim sjednicama većinom 
glasova.  Odsutni  član  može 
sudjelovati  u donošenju odluka tako 
da svoj glas dade pisanim putem.
Članovima  nadzornog  odbora  može  se 
isplatiti   nagrada  za  njihov  rad. 
Odluku o tome donosi Općinsko vijeće 
Općine Kali.

Članak 14.
Zastupanje i poslovanje društva vodi 
Uprava društva.
Uprava društva sastoji se od jednog 
člana –direktora, kojeg svojom 
odlukom imenuje i opoziva Općinsko 
vijeće Općine Kali.
Uprava društva dužna je  najmanje dva 
puta godišnje izvijestiti Nadzorni 
odbor  o poslovima društva.
Uprava društva je ovlaštena 
samostalno preuzimati radnje vođenja 
poslova društva u vrijednosti do 
iznosa od 20.000,00 kn (slovima: 
dvadesettisućakuna), a preko tog 
iznosa samo uz pismenu suglasnost 
Nadzornog odbora.

Članak 15.
Ovlaštenja  i  nadležnosti  Uprave 
Društva jesu:
- organizira   i  rukovodi  procesom 

rada i poslovanja Društva,
- zastupa  društvo  prema  trećima  u 

svim  poslovima  u  zemlji  i 
inozemstvu,

- odgovorna  je  za  zakonitost  rada 
Društva,

- izvršava  odluke   Skupštine 
Društva,

- predlaže   poslovnu  politiku 
Društva,

- predlaže  unutarnju  politiku 
Društva,

- predlaže  unutarnju  organizaciju 
Društva,

- u  skladu  s  posebnim  propisima 
odlučuje  o  pitanjima  iz  radnih 
odnosa zaposlenih,

- podnosi  izvještaje  o  rezultatima 
rada Društva Skupštini društva,

- donosi  pravilnik  o  radu  za 
zaposlene,

- obavlja  sve  druge   poslove 
sukladno važećim propisima

- zaključuje  Ugovore  o  radu  sa 
zaposlenima u Društvu.

Članak 16.
Jedinog  člana  društva  u  Skupštini 
predstavlja  općinski  načelnik,  koji 
je dužan sve odluke koje su temeljem 
zakona  o  trgovačkim  društvima  u 
nadležnosti  Skupštine,  donositi 
sukladno  odlukama,  uputama  I 
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smjernicama  Općinskog  vijeća  Opčine 
Kali.
Skupština se održava prema potrebi, a 
najmanje jednom godišnje, a održava 
se u sjedištu društva.
Skupštinu saziva uprava društva, a po 
potrebi  i  druge  osobe  sukladno 
odredbama  Zakona  o  trgovačkim 
društvima.

Članak 17.
Dosadašnji  članak  14.,  članak  15., 
članak  16.  i  članak.  17.  postaju 
članak  17.,  članak18.,  članak  19  i 
članak 20.

Članak 18.
Sve ostale odredbe Izjave ostaju ne 
promijenjene.
Na temelju izmjena učinjenih ovom 
odluko sačini će se pročišćeni tekst 
Izjave.

OPĆINSKO VIJEĆE -OPĆINE KALI
Klasa:022-06/09-01/06
Ur.br.: 2198/14-01-09-01
Kali, dana  05. 11. 2009. godine

Predsjednik općinskog vijeća
Sunajko Končurat

Na  temelju  članka   423.  Zakona  o 
trgovačkim  društvima  (NN 
.br.111/93,34/99,52/00,118/03  i 
107/07  ),  članka   12.Odluke  o 
osnivanju  trgovačkog  društva  Hripa 
d.o.o. Kali (Službeni Glasnik Općine 
Kali  br.  1/2000)  i  članak   30. 
Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik 
Općine  Kali  br.  02/09),  Općinsko 
vijeće  općine  Kali  na  svojoj   6. 
sjednici održane dana  05. 11. 2009. 
godine, donosi: 

O D L U K UO IMENOVANJU    UPRAVE DRUŠTVA-DIREKTORA«HRIPA» d.o.o -Kali
I

Za člana  Uprave  – direktora 
društva HRIPA  d.o.o. Kali imenuje se 
:
Gosp. IVAN RICOV, dipl. ing., rođen 
03. 08. 1956 godine, OIB: 18952963906 
iz  Kali , ul. Sv. Lovre 79, osobna 
iskaznica  br.: 100844051 PU 
Zadarska, s danom  01. 12. 2009. 
godine,
zastupa  društvo samostalno i 
pojedinačno

II
Mandat  imenovanom  članu  uprave 
temeljem ove  Odluke počinje teći s 
danom  01.  prosinca  2009.  godine  i 
traje    četiri godine  .

III
Ovlast  u  zastupanju  člana  uprave-
društva ograničava se na zastupanje 
društva u svim poslovima i radnjama 
čija vrijednost ne premašuje kunsku 
vrijednost  od  20.000,00  kn 
(dvadesettisuća  )  a  u  poslovima  i 
radnjama  iznad  tog  iznosa,  samo  uz 
pisanu suglasnost Nadzornog odbora.

IV
Prekoračenje  ovlasti  člana  uprave 
nema  značaja  prema  trećima,  osim 
ukoliko su za ta prekoračenja znali. 
Član uprave koji bi postupio protivno 
postavljenom  ograničenju  odgovara 
društvu za nastalu štetu.

V
Član uprave društva u svom radu mora 
poštivati ograničenja u ovlastima za 
zastupanje postavljena ovom Odlukom, 
Izjavom  o  osnivanju  društva,  kao  i 
poštovati Odluke, upute i smjernice 
Nadzornog odbora i skupštine Društva.

VI
Ova  odluka  stupa  na  snagu  danom 
donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE –OPĆINE KALI
Klasa: 022-06/09-01/06
Ur.br: 2198/14-01-09-05
Kali, dana  05.11. 2009. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća: 
Sunajko Končurat

Na  temelju  Zakona  o  zaštiti  i 
spašavanju  (Nar.Nov. br. 174/04) i 
članka  6.  Zakona  o  izmjenama  i 
dopunama  Zakona  o  zaštiti  i 
spašavanju  (Nar.  Nov.  79/07),  te 
Pravilnika   o  mobilizaciji   i 
djelovanju operativnih snaga zaštite 
i spašavanja  (Nar. Nov. 40/08) a  na 
prijedlog  općinskog  načelnika  Tina 
Vidov, Općinsko vijeće općine Kali na 
svojoj   6.sjednici,  održane  dana 
05.11. 2009., donosi: 

ODLUKU
O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA
ZA OPĆINU  KALI

Članak 1. 
U Stožer zaštite i spašavanja Općine 
Kali imenuju se slijedeći članovi: 

-  Mirko  Longin, donačelnik, 
-  Ivan Ricov, HRIPA d.o.o Kali
- Vidov Slavko, zapovjednik 

vatrogasne postrojbe DVD  Kali,
- Alen Halilović,  djelatnik 

«Hripe» d.o.o. Kali,
- Dr. Silvestra Kolega, 

Članak 2.
Stožer  zaštite  i  spašavanja  je 
stručno,  operativno  i  koordinativno 
tijelo  koje  pruža  stručnu  pomoć  i 
priprema akcije zaštite i spašavanja, 
kojima rukovodi načelnik. 
Stožer zaštite i spašavanja  aktivira 
se kada se proglasi stanje neposredne 
prijetnje,  katastrofe  ili  velike 
nesreće. 

Članak 3..
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  te  će  se  objaviti  u 
Službenom glasniku Općine Kali. 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI
Klasa: 022-06/09-01/6
Ur.br.: 2198/14-01-09-1
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Kali, dana  05. 11. 2009. godine 
Predsjednik općinskog vijeća: 

Sunajko Končurat

 Na  temelju  članka  34.  Zakona  o 
popisima birača (Narodne Novine br. 
19/07)  te   temeljem  članka   30. 
Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik 
Općine  Kali  br.:  02/09)  Općinsko 
vijeće  Općine  Kali  na  svojoj  6. 
sjednici  održane  dana   05.  06. 
2009.donosi slijedeću: 

ODLUKU O
IMENOVANJU

POVJERENSTVA ZA POPISE BIRAČA
Članak 1. 

U Povjerenstvo  za popise birača 
imenuju se : 
1.Tina Perin,  za  predsjednika
2.Vitlov Neven, za člana 
3.Đenko Perin, za člana  
1.Sunajko Končurat, za zamjenika 
predsjednika 
2.Lidija Ratković, za zamjenika člana 
3.Stanko Jurin, za zamjenika člana ,

Članak 2.
Ova  odluka  stupa  na  snagu   danom 
donošenja  ,  a  objaviti  će  se   u 
Službenom glasniku Općine Kali. 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI
Klasa: 022-06/09-01/09
Ur. br.: 2198/14-01-09-1
Kali, dana  05.11.2009. godine

Predsjednik općinskog vijeća: 
Sunajko Končurat

Na  temelju  članka  31.   Zakona  o 
lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj) 
samoupravi(Narodne Novine br. 33/01, 
60/01,  129/05,  109/07,  125/08  i 
36/09) te Članka  30.  Statuta Općine 
Kali  (Službeni  Glasnik  Općine  Kali 
br.  02/09),  Općinsko  vijeće  Općine 
Kali  je  na  svojoj   6.  sjednici 
održane dana  05. 11. 2009. godine, 
donosi: 

ODLUKA 
O NAKNADI TROŠKOVA ČLANU OPĆINSKOG 

VIJEĆA, PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG 
VIJEĆA, NAČELNIKA , ZAMJENIKA 

NAČELNIKA , STRUČNIH SLUŽBI I ČLANOVA 
OSTALIH RADNIH TIJELA OSNOVANIH 

ODLUKOM OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 1. 

Ovom  Odlukom   utvrđuje  se  naknada 
troškova  za   rad   na  sjednicama 
općinskog  vijeća   i  to  općinskog 
vijećnika,  predsjednika  općinskog 
vijeća,   općinskog  načelnika  , 
zamjenika načelnika , stručnih službi 
kao  i  radnih  tijela  osnovanim 
posebnom odlukom općinskog vijeća.

Članak 2.
 Općinskom  vijećniku   kao  i 
načelniku,  zamjeniku  načelnika 

stručnim  službama  i  radnih  tijela 
osnovanim posebnom odlukom općinskog 
vijeća  , naknada troškova za rad u 
općinskom vijeću općine Kali  iznosi 
neto  300,00 Kn  po prisustvu  na 
sjednici,
Naknada troškova za rad predsjedniku 
općinskog vijeća iznosi neto 1.500,00 
kn mjesečno.
U  ovu  naknadu  uračunat  je   rad  i 
prisustvo  predsjednika  općinskog 
vijeća  na sjednici općinskog vijeća.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u Službenom Glasniku 
Općine Kali, a primjenjivati će se od 
01. 01. 2010 godine.

Članak 4.
S danom primjene ove Odluke prestaje 
važiti  odluka   o  naknadi  troškova 
članovima  općinskog  vijeća   i  dr. 
(Klasa:  022-06/05-01/02;  Ur.br: 
2198/14-05-1)  od  24.  06.  2005. 
godine.

Klasa: 022-06/09-01/06
Ur. br.: 2198/14-01-09-1
Kali, dana 05. 11. 2009. godine

Predsjednik općinskog vijeća: 
Sunajko Končurat

Na  temelju  članka  387.  stavak  1. 
Zakona  o  trgovačkim  društvima 
(Narodne  Novine  br.  111/93,  34/99, 
121/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07 
i 146/08) i članka 30. Statuta Općine 
Kali  (Službeni  Glasnik  Općine  Kali 
br.  02/09),  Općinsko  vijeće  Općine 
Kali  na  svojoj  6.  sjednici  održane 
dana  05. 11. 2009. godine ,donosi : 

ODLUKU
I.

Prihvaća  se  Društveni  ugovor  o 
osnivanju trgovačkog društva  d.o.o. 
za  vodoopskrbu  i  odvodnju  Ždrelac, 
koji čini sastavni dio ove Odluke. 

II.
Općina Kali preuzima temeljni ulog u 
iznosu  5.000,00 (slovima:pettisuća) 
kuna.

III.
Sredstva  za  uplatu  temeljnog  uloga 
Općine  Kali  isplatiti  će  se  iz 
Proračuna Općine Kali.

IV.
Ovom  Odlukom  ovlašćuje  se  načelnik 
Općine  Kali  da  potpiše  Društveni 
ugovor iz točke I. ove Odluke.

OPĆINSKO  VIJEĆE – OPĆINE KALI
Klasa: 022-06/09-01/06
Ur.br: 2198/14-01-09-1
Kali, dana  05. 11. 2009. godine

Predsjednik općinskog vijeća 
Sunajko Končurat 


