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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KALI 
 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana  13.12.2018. 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. Berislav Kolega, 
6. Duško Vidov, 
7. Ricov Mario, 
8.Ivona Mišlov, 
9. Lovre Vidov, 
10. Mateja Perin 
11. Marina Kolega 
 
Odsutni Općinski vijećnici: nitko  
 
Ostali prisutni: 
Načelnik  Marko Kolega, dr. med.,  zamjenik načelnika Zvonko Mišlov, Pročelnica JUO  Nives 
Perin, 
 
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 11 vijećnika ( od ukupno 11 vijećnika ) 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže   slijedeći : 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane dana 30.11.2018.  
2.   Prijedlog Proračuna za 2019. godinu sa projekcijama za 2020– 2021. i Plan razvojnih     
      programa  za 2019 i projekcijama za 2020 i 2021 godinu  
 
2.1.  Prijedlog  Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2019. godinu  

     2.2   Prijedlog  Programa  održavanja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.     
  Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Kali za 2019. godinu, 

     2.3.  Prijedlog  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.  
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     2.4.  Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade  za zadržavanje nezakonito    
        izgrađenih  zgrada u prostoru na području Općine Kali  za 2019-. godinu 

    2.5.   Prijedlog  Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 
    2.6.   Prijedlog Programa  javnih potreba u športu za 2019. godinu, 
    2.7.   Prijedlog  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2019.     

        godinu, 
   2.8.   Prijedlog  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2019. godini, 
   2.9.   Prijedlog  Odluke o  raspoređivanju sredstava za  redovito financiranje  političkih      
             stranaka i članova  općinskog vijeća  općine Kali  s liste grupe birača  za   2019. 
 

3.   Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu ( sukladno Zakonu o kom. gospodarstvu NN 
68/18 )   

 
4.   VIJEČNIČKA PITANJA 

 
 

i 
 

NADOPUNA DNEVNOG REDA : 
 
 1. IZA TOČKE 2.9. PREDLAŽE SE  
TOČKA 2. 10.:  
 Prijedlog Odluke o Programu utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu.  
 ( Obrazloženje : Ovaj  prijedlog programa  vijećnici su dobili na prošloj sjednici općinskog vijeća u 
materjalima , samo smo omaškom propustili staviti  u prijedlog Dnevnog reda za današnju 12. 
sjednicu  općinskog vijeća.) 
 
2. IZA TOČKE 3. PREDLAŽE SE  
TOČKA 4.: 
 Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezanih sa javnom uslugom na 
području Općine Kali.  
 
Obrazloženje: Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj 6. sjednici održanoj dana 23. 1. 2018 
godine donijela Odluku  o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kali te je u članku 5. određeno  je  
„ d a je   davatelj javne usluge  prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada trgovačko društvo Hripa d.o.o. Kali“. 
 
Prilikom REDOVNOG NADZORA DRŽAVNE INSPETORICE ZAŠTITE OKOLIŠA 
NALOŽENO JE Općini Kali da donese pojedinačnu Odluku  o dodjeli obavljanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada……..  
(prijedlog Odluke u prilogu) 
 
3. IZA TOČKE 4. PREDLAŽE SE 
 TOČKA 5.: Prijedlog Odluke  o proglašenju statusa nerazvrstane ceste naziva Šetalište     
                       Brgačelj. 
 
Obrazloženje : 
Tvrtka Navigator d.o.o. iz Zadra zatražila  je da ovu točku stavimo čim prije na dnevne red sjednice  
vijeća  kako bi mogli raditi dalje na sređivanju  imovinsko pravnih odnosa to jest  upisa 
nerazvrstane ceste u katastar i Zemljišnu knjigu.  
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 Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu. 
S  obzirom  da  se nitko ne javlja za riječ Predsjednik Lovre Vidov  daje prijedlog   
NADOPUNA DNEVNOG reda na glasanje: 

 
„ZA “ 11 
„PROTIV “..0  
 
 
 Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s  11 glasova " ZA " i  niti jednim  glasom „ 
PROTIV“ prihvaćena   NADOPUNA dnevnog reda  12.  sjednice Općinskog vijeća. 
 
 Nadalje, predsjednik  Lovre Vidov daje na glasovanje  prijedlog CIJELOG  Dnevnog  reda  s 
nadopuna dnevnog reda na glasanje  
„ZA“ 11 vijećnika  
 „PROTIV“ 0 nitko  
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je : 
S  11 glasova " ZA " i niti jednim  glasom „ PROTIV“ prihvaćen je prijedlog   dnevnog reda. 
 
 Predsjednik općinskog vijeća  utvrđuje   slijedeći dnevni red   za današnju sjednicu općinskog 
vijeća: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane dana 30.11.2018.  
2.   Prijedlog Proračuna za 2019. godinu sa projekcijama za 2020– 2021. i Plan razvojnih     
      programa  za 2019 i projekcijama za 2020 i 2021 godinu  
 
2.1.  Prijedlog  Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2019. godinu  

     2.2   Prijedlog  Programa  održavanja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.     
  Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Kali za 2019. godinu, 

     2.3.  Prijedlog  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.  
     2.4.  Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade  za zadržavanje nezakonito    

        izgrađenih  zgrada u prostoru na području Općine Kali  za 2019-. godinu 
    2.5.   Prijedlog  Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 
    2.6.   Prijedlog Programa  javnih potreba u športu za 2019. godinu, 
    2.7.   Prijedlog  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2019.     

        godinu, 
   2.8.   Prijedlog  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2019. godini, 
   2.9.   Prijedlog  Odluke o  raspoređivanju sredstava za  redovito financiranje  političkih      
             stranaka i članova  općinskog vijeća  općine Kali  s liste grupe birača  za   2019. 
   2.10. Prijedlog Odluke o Programu utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu 
   3.   Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu ( sukladno Zakonu o kom. gospodarstvu NN 
   4. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog           
       otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezanih sa javnom uslugom na     
       području Općine Kali.  
  5. Prijedlog Odluke  o proglašenju statusa nerazvrstane ceste naziva Šetalište     
                       Brgačelj. 
  6. VIJEČNIČKA PITANJA 
 
 
TOČKA 1.  Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane dana 30.11.2018  
Predsjednik općinskog vijeća : Dali ima primjedbi  na skraćeni  Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog 
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vijeća .  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje verifikaciju Zapisnika sa 11. 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 11. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 30.11.2018 godine 
 
 
TOČKA 2: Prijedlog  Odluke o prihvaćanju  Proračuna za 2019. godinu sa projekcijama za 
2020 – 2021.,  i s Planom razvojnih programa za 2019.godinu sa projekcijama za 2020 -2021 . 
 
 
 Načelnik Marko Kolega iznosi uvodno izlaganje Proračuna za 2019 s projekcijama za 2020 i 2021 
s Plan razvojnog programa za 2019 , 2020 i 2021. godinu 
Sukladno dogovoru na prošloj sjednici  općinskog vijeća  do 5. 12. 2018. godine do 15,00 sati 
pristigli  su amandmani od  općinskih vijećnika odnosno  političkih stranaka i nezavisnih  lista  Na 
dostavljene amandmane  općinski načelnik  odgovorio u pismenom obliku koji su općinski vijećnici 
dobili u svojim materijalima. 
 
Amandmani nezavisnog vijećnika Berislava Kolega 
 

1. Prijedlog amandmana: projekt Šijanje: 

 
Predlažem da se u 2019. godini alocira 50 000,00 kn za izradu idejnog projekta i istraživanje javnog 
mijenja u Kalima kako bi saznali što Kaljani žele napraviti i na koji način. Ne alociranjem sredstava 
ka projektu Šijanje imamo vrijedan kapital koji nam stoji i ne koristi ničemu.  
 
 Općinski načelnik Na prihvaća se amandman. 
Obrazloženje: 
Izrada idejnog projekta zahtijeva odluke koje je potrebno predhodno donijeti. U mom izlaganju sa 
prošle sjednice moglo se isčitati da bi trebalo donijeto koncenzus na razini svij ili velike većine 
vijećnika, o smjernici i budućnosti projekta Šijuanje. Stoga smatram da je potrebno održati 
tematsku sjednicu ili radni sastanak vijećnika, na kojem bi se odredile smjernice projekta, tek tada 
može se pristupiti izradi idejnog projekta. Naime da bi se idejni projekt napravio potrebno je 
definirati projektni zadatak. Stoga smatram da za taj dio netreba alocirati sredstva u 2019. godini. 
 
 

2. Prijedlog Amandmana: Stvaranje turističkog branda Kali „Mjesto ribe i ribarenja“ 
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Stvaranje turističkog branda za Kali jedna je od 3 najvažnije stavke Strategije razvoja turizma u 

koju smo nedavno napravili. Ostale dvije su uređenje mjesta  i uređenje plaža. Osim što je 

brandiranje jedina točka po kojoj nismo ništa konkretno napravili ona je najvažnija i najjeftija 

stavka spomenute strategije.  Nebi sad o tome zašto je to tako nego bi radije da se usredotočimo 

na to kako to promijeniti i ne dozvoliti da nam se ikada više ponovi 2018 godina koja po pitanju 

izgradnje branda nije donijela ništa, a mnogi će reći da je oranizacija događaja bila toliko loša 

da je naštetila imageu Kali. 

 

Kali je ribarsko mjesto. To znamo mi, većina ljudi iz Preka i Kukljice, neki Zadrani i to je to. 

Pokažimo to svima tako da kvalitetno organiziramo događaje koji su povezani sa ribarstvom i 

dovedemo što više ljudi da to vidi i okusi. Napravimo to nekoliko godina za redom i sa time 

ćemo popstaviti kvalitetne temelje izgradnje branda „'Mjesto ribe i ribarenja'“ 

Prijedlog projekta :  

Uzmimo sve događaje koje radimo u Kalima:   

1. Kaljske ribarske noći 

2. Gastro festival 

3. Orada cup 

4. Znanstveni ribarski skup 

dodajmo nove npr: 

5. Big game fishing turnir 

6. Lignjolov 

7. Sajam ribarske opreme 

8. Kulturni događaji vezani za ribarsku tradiciju 

9. ostali 

10. Dokumentiranje, snimanje i mediska popraćenost svih događanja. (Tradicionalni mediji: TV i novine ali 

poseban naglasak na nove medije: YouTube, Facebook, Instagram i ostale) 

odradimo to kao jedan kvalitetan projekt koji će od početka do kraja provesti jedan tim ljudi.  

Procjenjena vrijednost projekta: 230 000,00 kn 
 
Financiranje moguće preko FLAG-a; Mjera 10, Mjera 11, Mjera 19 
Prijedlog alokacije sredstava u proračunu sa: 
32999 Troškovi znanstvenog ribarskog skupa- 3 000,00 kn 
32349 Sanacija nerazvrstanih cesta – 30 000,00 kn 
32349 Održavanje poljskih puteva – 20 000,00 kn 
32349 Održavanje zelenih površina – 30 000,00 kn 
32349  Održavanje plaža – 40 000,00 kn 
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42130 Plaža  Artina – 100 000,00 kn 
32999 Marketinške usluge i ostali projekti TZ Kali – 75 000,00 kn 
38119 Donacije za udruge u kulturi – 45 000,00 kn 
 Općinski načelnik Na prihvaća se amandman. 
Obrazloženje: 
Kod ovog amandmana, ako ga možemo tako smatrati, postoje dva fundamentalna problema.  
Prvi problem da ova skupina aktivnosti definirana u strateškom razvoju općine podrazumijeva niz 
aktivnosti od koji veliki dio nema direktnog dodira s Općinom i ne pokriva se općinskom 
proračunom. 
Jedan dio aktivnosti trebala bi odraditi TZ, a jedan dio Udruge i druge organizacije. Zatim dio 
aktivnosti predložen ovim prijedlogom već se radi (izrada audio i vizuelnog materijala), stavljanje 
na internetske portale i sl. Jedan dio zahtjeva i formalnu pripremu da bi se organizirao i nije ga 
moguće sprovesti u 2019. godini (big game fishing) 
Drugi problem odnosi se na alokaciju sredstava iz pojedinih stavki prijedloga proračuna. U tom 
slučaju u velikoj mjeri ugrozile bi se predviđene aktivnosti iz navedenih stavki (kultura, sanacija 
cesta održavanje plaža i puteva, ako i zelenih površina). 
Mišljenja sam da je ovo dobar prijedlog, koji je uostalom sastavni dio strategije razvoja turizma, ali 
da bi njegova realizacijai operativni dio priče trebalo započeti drukčije. Odabirom radne skupine i 
definiranjem zadataka, izradom plana aktivnost, financijskom konstrukcijom, razradom eventualnih 
financiranja izvan proračuna, a tek onda uvrštavanjem u prijedlog proračuna. 
 
 Nakon rasprave Berislav Kolega odustaje od oba postavljenja amandmana. 
 Načelnik se obvezuje u  siječnju mjesecu 2019. godine  organizirati tematsku sjednicu vijeća  „za 
projekt Šijanje“  i  Stvaranje turističkog brenda Kali „ Mjesto ribe i ribarenja“.  
 
Amandmani Kluba vijećnika SDP-a i HNS-a 
 

1. Prijedlog Amandmana: Sanacija atmosferskih voda u ulici Sv. Lovre ispred  Parka branitelja 

domovine do ulaza u crkvu Sv. Lovre u iznosu od 40.000,00 kn 

 
 Općinski načelnik Na prihvaća se amandman. 
Obrazloženje: 
Sanacija će se izvesti u 2018. godini.  
 
 

2. Prijedlog Amandmana: Postavljanje ormarića za napajanje brodica električnom strujom i vodom 

u lukama otvorenim za javni promet, Mul, Batalaža i Mala Lamjana u iznosu od 10.000,00kn 

 
 Općinski načelnik :Ne prihvaća se amandman. 
Obrazloženje: 
Radi se o valjanom i legitimnom prijedlogu, ali se sredstva za njegovu realizaciju ne trebaju 
stavljati u prijedlog proračuna 2019. godine.  
Naime vlasništvo navedenih riva, tj. luka je od starne ŽLU. U njihovom proračunu za 2019. godinu 
za opremanje Nove luke u Batalaži i Luke i M. Lamjani predviđena su sredstva za realizaciju 
izgradnje ormarića sa priključkom za vodu, struju i rasvjeta. 
Za rivu u batalaži taj dio realizirati će se bez projekta,a za dio u Lamjani dogovor je da se radi 
projekt uređenja cijele luke uključivo i realizaciju ovog dijela, koji bi išao u 2019. 
Navedene stavke koštaju značajno više od 10.000,00 kn i nije racionalno koristiti sredstva Općina 
Kali. 
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- Duško Vidov ( u ime SDP  i HNS)) odustaje od postavljenih amandmana  s  
 obzirom da se kod Crkve Sv. Lovre obavljaju poslovi sanacije atmosferskih voda , te da  načelnik 
vodi  pregovore s ZUC  oko financiranja. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira   da se o postavljenim amandmana  neće glasati., jer  su  
Berislav Kolega  (NL)i Duško Vidov (SDP I HNS) odustali  od postavljeni amandmana. 
 
 
 
 
 
 
 
Nakon obrade svih predloženih amandmana od strane vijećnika političkih stranaka i nezavisnih lista 
i provedene rasprave, 
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za prijedlog Proračuna za 2019. godinu 
projekcijama za 2020 i 2021godinu kao i za Plana razvojnih programa za 2018 2020 i 2021. godinu 
? 
 „ZA“…………8 vijećnika 
„PROTIV“ ……0 
„SUZDRŽAN“  3 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira  da je  s  11 glasova " ZA " i niti jednim glasom  
"PROTIV " i 3( tri )   glasa " SUZDRŽANA "( Duško Vidov, Ivona Mišlov i Mario Ricov) 
donosi se Proračun Općine Kali za 2019. godinu  s projekcijama za 2020 i 2021 godine kao i 
Plan razvojnih programa za 2019. godinu sa projekcijama za 2020-2021.  
 
 
 TOČKA 2.1. Donošenje Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2019. godinu  
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ. Predsjednik op. Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke. 
„ZA“…11 
„PROTIV“0 
SUZDRŽAN“0 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da s 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽANIM "  donijeta je  Odluka o Izvršenju Općinskog proračuna  za 
2019. godinu 
 
 
TOČKA :2.2 . Donošenje programa  održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Kali za      
                        2019. godinu. 
 
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: 
Tko je za to da se donese odluka o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture,  
 
„ZA“…11 
„PROTIV“0 
SUZDRŽAN“0 
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Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s  11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je  Program  održavanja  komunalne infrastrukture u 
Općini Kali za 2019. godinu 
 
TOČKA 2.3. .  Donošenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2019.  
Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik daje na glasovanje : Tko je za to da se donese o 
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu?  
ZA“…….8 vijećnika  
„PROTIV“…0 viječnika  
SUZDRŽAN“3 vijećnika 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira  da je s 8 (osam ) glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i  s 
3 glasa " SUZDRŽAN " Duško Vidov, Ivona Mišlov, i Mario Ricov)  donosi se    Program gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019 g. .  
 
TOČKA 2.4. :  Donošenje Programa korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području   Općine Kali za   2019. godinu. 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje Program. 
„ZA“… 11 
„PROTIV“…..0 
SUZDRŽAN“..0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 11. glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN "  donijet  Programa korištenja sredstva naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području   Općine Kali za   2019. 
godinu 
 
 
TOČKA 2.5. :  Donošenje Programa  javnih potreba u  KULTURI  za 2019. godinu 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ , daje na glasovanje : Tko je za to da se donese predloženi 
Program javnih potreba u  kulturi   za 2019. 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 je  Programa  javnih potreba u  KULTURI  za 2019. 
godinu. 
 
TOČKA 2.6. :  Donošenje Programa  javnih potreba u  SPORTU   za 2019. godinu 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ , daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predloženi 
Program javnih potreba u sportu  za 2019. godinu ?  
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„ZA“………..11 
„PROTIV“…..0 
SUZDRŽAN…0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 11.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet je  Programa  javnih potreba u  SPORTU   za 2019. 
godinu. 
 
 
 
 
 
TOČKA 2.7. : Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2019. 
godinu. 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ , daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predloženi 
Program  javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2019. 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 je  Program javnih potreba u predškolskom odgoju i 
školstvu za 2019. godinu. 
 
TOČKA 2.8 : Donošenje  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2019. godinu. 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predloženi  
Socijalni program  za 2019. godinu ?  
 
„ZA“………..11 
„PROTIV“…..0 
SUZDRŽAN…0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 11.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet je  Socijalni program  za 2019. godinu. 
 
 
TOČKA 2.9.. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 
političkih stranaka i članova općinskih vijećnika Općine Kali  s liste grupe  birača za 2019 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predložena 
Odluka o financiranju političkih stranaka   za 2019. godinu ?  
 
„ZA“……….11 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 11.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
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nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta  Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito 
financiranje političkih stranaka i članova općinskih vijećnika Općine Kali  s liste grupe  birača za 
2019. godinu . 
 
 
TOČKA 2.10. Donošenje Odluke o  Programu utroška boravišne pristojbe u Općini Kali za 
2019 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predložen  
Programu utroška boravišne pristojbe u Općini Kali za 2019 
 
„ZA“……….11 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 11.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet  Program utroška boravišne pristojbe u Općini Kali za 
2019. godine 
     
 
TOČKA 3. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU U OPĆINI KALI  
 
Nives Perin – Pročelnica JUO  u kratkom objašnjava prijedlog Odluke o  komunalnom doprinosu 
koja je usklađena s novim Zakonom o komunalnom  gospodarstvu (Narodne Novine br.: 68/18) 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Duško Vidov, Milan Pažek, Vitlov Neven 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predložena 
Odluka o  KOMUNALNOM DOPRINOSU  ?  
 
„ZA“……….11 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 11.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta  ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU . 
 
 
TOČKA 4.    Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog   otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezanih sa javnom 
uslugom na    području Općine Kali.  
  
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predložena 
Odluka ?  
 
„ZA“……….11 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 11.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta  Odluka o  dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja 
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miješanog komunalnog   otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezanih sa 
javnom uslugom na    području Općine Kali.  za 2019. godinu . 
 
 
TOČKA  5. Prijedlog Odluke  o proglašenju statusa nerazvrstane ceste naziva Šetalište     
                       Brgačelj. 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje: Tko je za to da se donese predložena 
Odluka  ?  
 
„ZA“……….11 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 11.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta  Odluka  o proglašenju statusa nerazvrstane ceste naziva 
Šetališta    Brgačelj. 
 
 
 
 
TOČKA 6. :.  VIJEČNIĆKA PITANJA  
 
Vijećnik  Berislav  Kolega   komentira da nema javne rasvjete  u Sigetu. 
Načelnik: Dobio sam obavijest o tome. Redovna je procedura da se  o kvaru obavijesti mene ili 
komunalnog redara. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje  sjednicu, te svim vijećnicima želi sretan Božić i Novu 
2019. godinu. 
 
Završeno u 19,00 sati  
 
 
Zapisnik sastavila:  
Nives Perin                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća : 
                                                                                                 Lovre  Vidov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




