
1 
 

 
SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
 
Sa 16. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana  11. 6. 2019 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. Pero  Kolega, 
6. Ricov Mario, 
7. Duško Vidov 
8.Ivona Mišlov, 
9. Lovre Vidov, 
10. Mateja Perin 
11. Marina Kolega 
 
Odsutni Općinski vijećnici: nitko 
 
Ostali prisutni: 
Načelnik  Marko Kolega, dr. med., Pročelnica JUO  Nives Perin, Ines  Maštruko referent za 
proračun i financije 
 
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 11 vijećnika ( od ukupno 11 vijećnika ) 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže   slijedeći : 
 
 
 

   DNEVNI   RED : 
 

 
1.    Prijedlog   poništenja  Odluke: 
           -  I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali za 2019. godine i 
           -  I. Izmjena i dopuna Programa  održavanja komunalne infrastrukture Općine Kali za      
              2019. godinu.,  donijete na 15. sjednici općinskog vijeća dana 28. 05. 2019. godine. 
 
 2. . Prijedlog   općinskog  načelnika  I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali za 2019. godinu. 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
Duško Vidov:  ima primjedbu  na obrazloženje u pozivu za  16. sjednicu vijeća. 
 
S obzirom da nema daljnih primjedbi ili pitanja Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : 
„Tko je za to da se prihvati predloženi Dnevni red za današnju sjednicu općinskog vijeća? 
 „ZA „ 11 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“ NITKO  
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Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je jednoglasno  usvojen  Dnevni red . 
 
 
 
 
TOČKA 1.  .    Prijedlog   poništenja  Odluke: 
           -  I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali za 2019. godine i 
           -  I. Izmjena i dopuna Programa  održavanja komunalne infrastrukture Općine Kali za      
              2019. godinu.,  donijete na 15. sjednici općinskog vijeća dana 28. 05. 2019. godine. 
 
Načelnik :   Odmah nakon završetka  sjednice Općinskog vijeća   donio sam Odluku o obustavi od 
primjene općeg akata općinskog vijeća  i to:  Odluku o  I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine 
Kali za 2019. godinu KLASA: 021-05/19-01/15, URBROJ: 2198/14-01-19-8  od  28. 05.  2019. 
godine kao i I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture  Općine Kali za 
2019. godine  koje su na 15. sjednici od  28. 05. 2019 godine ,usvojene na općinskom vijeću Općine 
Kali, jer  su s naprijed navedenim   Odlukama  povrijeđen  Zakon o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu ,kao i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kali.  Svi 
ste dobili Odluku o obustavi  od primjene općeg akta predstavničkog tijela u kojem su detaljno 
obrazloženi  razlozi za obustavu od  primjene, te predlažem da se donese Odluka o poništenju I. 
Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali  za 2019. godinu  i I. Izmjene i dopune  programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 
Otvara se rasprava.  
U raspravi je sudjelovao Duško Vidov i Lovre Vidov 
 
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je za to da se donese Odluka 
o poništenju  : 
           -  I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali za 2019. godine i 
           -  I. Izmjena i dopuna Programa  održavanja komunalne infrastrukture Općine Kali za      
              2019. godinu.,  donijete na 15. sjednici općinskog vijeća dana 28. 05. 2019. godine? 
 
„ZA“   8 vijećnika 
„PROTIV“ 3 vijećnika 
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika  
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s  
8 glasova " ZA "  3 glasa "PROTIV " i niti jednim „SUZDRŽAN“   
 Donijeta  Odluka o poništenju  : 
           -  I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali za 2019. godine i 
           -  I. Izmjena i dopuna Programa  održavanja komunalne infrastrukture Općine Kali za      
              2019. godinu.,  donijete na 15. sjednici općinskog vijeća dana 28. 05. 2019. godine. 
 
 
TOČKA 2:  Donošenje  Odluke  o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali za     
                     2019. godinu. 
 
Načelnik: Predlaže I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kali na način: da se sredstva iz „  
izgradnja plaže Artina“ u iznosu od 500.000,00 kn stavi na poziciju u proračunu „šetnica Artina“ i 
doda još 250.000,00 koje će Općina  dobiti iz  državnih  potpora . To bi   za izgradnju „šetnica 
Artina „ iznosilo  ukupno 1.250.000,00 kn. 
To je jedina  izmjena  Proračuna te  predlažem  da  općinsko vijeće  usvoji ove predložene   I. 
Izmjene  i dopunama Proračuna Općine Kali za 2019. godinu. 
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Otvara se rasprava . 
U raspravi su sudjelovali Duško Vidov, koji  na kraju postavlja pitanje načelniku: Dali ima rješenje 
za plažu u Kolegini? 
Načelnik ponavlja  kao i na prošloj sjednici  općinskog vijeća. Dohrana  plaže u ovoj godini ide za 
sve plaže, a u 2020 godini će mo po projekcijama  općinskog  proračuna potrošiti za plažu Kolegini  
200.000,00 kn. 
 
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati  
prijedlog načelnika   o donošenju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kali za 2019. godinu? 
 
 „ZA“…………..8 vijećnika  
„PROTIV“……..1 vijećnik 
„SUZDRŽAN“   2 vijećnika 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 8.  glasova " ZA "  jednim glasom " PROTIV "  dva glasa  " 
SUZDRŽAN " ( od 11 vijećnika) donijeta Odluka o donošenju  I. Izmjena i dopuna  Proračuna 
Općine Kali za 2019. godinu. ( I. Izmjene i dopune  Proračuna za 2019. godinu nalaze se u prilogu 
ovog zapisnika). 
 
 
Završeno u 19,00 sati  
 
 
 
Zapisnik sastavila:  
Nives Perin                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća : 
                                                                                                 Lovre  Vidov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




