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SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
 
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana  10. 09. 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. Ante Gobin 
4. Pero  Kolega, 
5. Ricov Mario, 
6. Duško Vidov 
7.Ivona Mišlov, 
8. Lovre Vidov, 
9.. Mateja Perin 
10. Marina Kolega 
 
Odsutni Općinski vijećnici: Neven Vitlov 
 
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 10 vijećnika ( od ukupno 11 vijećnika ) 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže   slijedeći : 
 
 
 

   DNEVNI   RED : 
 

1.  Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane dana 28.05. 2019. g 
2. Verifikacija zapisnika sa 16.  sjednice Općinskog vijeća održane dana  11.06.2019. godine. 
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine  
4.  Polugodišnje financijsko izvješće Općine Kali od 01.01. do 30.06.2019. godine 
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana  Narodne Knjižnice Kali 
6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Srdelica“- Kali 
7. Izmjena i dopuna odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali ( Usklađivanje s Uredbom o klasifikaciji 
radnih mjesta u JLP(R)S) 

8. Donošenje Odluke o  kratkoročnom zaduženju novčanih sredstava kod Erste banke d.d. u 
iznosu od 1.300.000,00 kn 

9. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kali. 
10. Donošenje  Izmjene i dopune Programa  javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu 

u Općini Kali  za 2019. godinu. 
11. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi  

na nekretnini groblje „Dočić“, 
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12. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi  
na nekretnini  športski i rekreacijski prostor-sportsko igralište „Dražine“  

13. Prijedlog odluke o  stavljanju van snage Odluke o potrebi rekonstrukcije i dogradnje 
groblja „DOČIČ“ u  Općini Kali donijeta na 34. sjednici općinskog vijeća Općine Kali 
dana 15. 03. 2017. godine. 

14. Prijedlog Odluke  o pristupanju rekonstrukcije groblja “Dočić“ Općina Kali . 
15. Odluka o pristupanju izrade    dio UPU-2. 
16. VIJEĆNIČKA PITANJA  

 
 
Otvara se rasprava. 
Pero Kolega predlaže da se sa  Dnevnog reda  izuzmu  točka 8.,  točka 13., i  točka 14., jer je  
dnevni red  predugačak 
 Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se iz  predloženog Dnevnog reda 
izuzme točka 8., 13., i 14.,? 
„ZA“- 1 vijećnik 
„PROTIV“-9 vijećnika 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da prijedlog Pera Kolega  s 1  glasom  „ZA“  i 9 glasa 
„PROTIV“, nije prošao. 
S obzirom da nema daljnih primjedbi i pitanja Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : 
„Tko je za to da se prihvati predloženi Dnevni red za današnju sjednicu općinskog vijeća? 
 „ZA „ 9 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“  1 vijećnik  
 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je  s 9 glasova  „ZA “  i 1 glas  „PROTIV“ usvojen  
Dnevni red . 
 
 
TOČKA 1: Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane dana 28.05. 2019. 
g. 
 
Predsjednik općinskog vijeća : Dali ima primjedbi  na skraćeni  Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog 
vijeća ?  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje verifikaciju Zapisnika sa 15. sjednice 
općinskog vijeća . 
„ZA“   10 vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " verificiran 
je  zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane dana  28.05.  2019.  godine. 
 
TOČKA 2: Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća održane dana 11. 06. 2019. 
g. 
 
Predsjednik općinskog vijeća : Dali ima primjedbi  na skraćeni  Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog 
vijeća ?  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje verifikaciju Zapisnika sa 16. sjednice 
općinskog vijeća . 
„ZA“   10 vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " verificiran 
je  zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća održane dana  11.06.  2019.  godine. 
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TOČKA 3: Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine  
 
 Načelnik  Marko Kolega, dr. med. podnosi izvješće o svom radu ( u pisanom obliku nalazi se u 
privitku ovog  zapisnika). 
 
Nakon podnošenja izvješća, predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
U raspravi su sudjelovali Duško Vidov,  koji traži da  se podnese detaljno izvješće o gradnji igrališta 
na „Dražinama“. 
 Ines Maštruko napominje da je financijski dio za Dražine  detaljno obrazloženo  u  Izvješću 
proračuna u točki 6. 
Nadalje su u raspravi sudjelovali Pero Kolega,  Milan Pažek, Borivoj Kolega  
 
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća konstatira da se  donosi slijedeći: 
 

ZAKLJUČAK  
 IZVJEŠĆA O RADU  OPĆINSKOG NAČELNIKA  

ZA  RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 30. 6.. 2019. GODINE 
 

Članak 1.  
 
 

 Prima se na znanje   Izvješće o radu  Općinskog načelnika za razdoblje od 01. 01. do 30.6. 2019. 
godine . 
 

Članak 2. 
 

Izvješće o radu općinskog načelnika nalazi se u prilogu ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom Glasniku Općine Kali.  
 
 
 
 TOČKA 4: Polugodišnje financijsko izvješće Općine Kali od 01.01. do 30.06.2019. godine 
 
Načelnik  Marko Kolega i Ines Maštruko podnosu polugodišnje financijsko izvješće. 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
U raspravi su sudjelovali:  Duško Vidov  koji  navodi  da   po  financijskom izvješću   realizacija 
održavanje komunalne infrastrukture  i gradnja komunalne infrastrukture,  je jako mala. 
Nadalje su u raspravi sudjelovali Marina Kolega, Milan Pažek. 
 
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje:  
Tko je za to da se prihvati  polugodišnje financijsko izviješće  Općine Kali od 1.01. do 30. 06. 2019. 
godine ?  
„ZA“ 10 vijećnika  
„PROTIV“ 0  
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je  s 10 glasova  „ZA“  0 glasova „PROTIV“ I 0 glasova 
„SUZDRŽANO“ donjeta slijedeća : 



4 
 

 
 

ODLUKA  
O DONOŠENJU  POLUGODIŠNJIEG IZVJEŠTAJA 

 O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
OD 01. 01. DO 30. 06. 2019. GODINE 

 
Članak 1. 

 
 Donosi se polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kali  za razdoblje od 1.01. do 30. 
06. 2019. godine  
 

Članak 2. 
 
Izvješće o izvršenju proračuna  iz članka 1. ove odluke sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog   dana   od dana objave  u Službenom Glasniku Općine Kali.  
 
 
TOČKA 5: Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana  Narodne Knjižnice Kali 
 
 Ines Maštruko podnosi   Polugodišnje financijsko izvješće. 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ da je na glasovanje: Tko je za to da se prihvati polugodišnje 
financijsko izvješće Narodne Knjižnice Kali? 
 
„ZA“ 10 vijećnika 
„PROTIV“ nitko 
„SUZDRŽAN“ NITKO  
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je  s 10 glasova  „za“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova  
„SUZDRŽAN“,   donijeta: 
 

ODLUKA 
O PRIHVAĆANJU   POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA  FINANCIJSKOG PLANA   

OD 01.01.DO 30.06. 2019.GODINE 
PRORAČUNSKOG KORISNIKA 

NARODNE KNJIŽNICE KALI  
 

 
Članak 1. 

 
Prihvaća se  polugodišnji   Izvještaj  financijskog plana  Narodne knjižnice Kali  za razdoblje 01. 
01. do 30. 06. 2019. godine . 
 

Članak 2. 
 
Izvještaj o prihodima i rashodima Narodne Knjižnice Kali   iz članka 1. ove odluke sastavni je dio 
ove Odluke.  
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Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana  od dana  objavljivanja  u Službenom Glasniku Općine 
Kali.  
 
 
 
TOČKA 6: Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Srdelica“-      
                    Kali 
Ines Maštruko podnosi   Polugodišnje financijsko izvješće. 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ da je na glasovanje: Tko je za to da se prihvati polugodišnje 
financijsko izvješće Dječjeg vrtića“Srdelica“ –Kali ? 
 
„ZA“ 10 vijećnika 
„PROTIV“ nitko 
„SUZDRŽAN“ NITKO  
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je  s 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽAN“  
donijeta  
 

ODLUKA 
O PRIHVAĆANJU   POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA  FINANCIJSKOG PLANA   

OD 01.01.DO 30.06. 2019.GODINE 
PRORAČUNSKOG KORISNIKA 

DJEČJEG VRTIĆA „SRDELICA“ KALI  
 

Članak 1. 
 
Prihvaća se  polugodišnji   Izvještaj  financijskog plana  Dječjeg vrtića „Srdelica“ Kali  za razdoblje 
01. 01. do 30. 06. 2019. godine . 
 

Članak 2. 
 
Izvještaj o prihodima i rashodima   iz članka 1. ove odluke sastavni je dio ove Odluke.  
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana  od dana  objavljivanja  u Službenom Glasniku Općine 
Kali.  
 
 TOČKA 7: Izmjena i dopuna odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali ( Usklađivanje s Uredbom o 
klasifikaciji radnih mjesta u JLP(R)S) 
 
Načelnik:  Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kali 
donijeta 2010 godine i Odluke o Izmjenama i dopunama Odluka o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika Općine Kali donijete  2017. godine  za  radno mjesto  stručni suradnik za  
računovodstvo i financije  pretpisan je  Koeficijent 1,60 (radno mjesto Ines) a za radno mjesto Viši 
stručni suradnik za provedbu projekata EU, isto tako  određen je  Koeficijent 1,60,(radno mjesto 
Petra).   Radno mjesto  „Viši stručni suradnik za provedbu projekta EU“ prema Uredbi i  Odluci 
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spada u II. Kategoriju , a radno mjesto   „STRUČNI SURADNIK“   prema Uredbi  spada u  III. 
kategoriju radnog mjesta.    
  Odredbom članka 9. stavka 5. Uredbe o  klasifikaciji radnih mjesta propisano je  kako radna 
mjesta s klasifikacijskim rangom višeg rednog broja ne mogu biti vrednovana jednako  od radnih 
mjesta s klasifikacijskim rangom nižeg rednog broja. 
 S obzirom na rečeno   predlaže  se općinskom vijeću da  donese odluku  na način  za  radno mjesto 
Viši stručni suradnik za provedbu projekata  EU  umjesto koeficijent 1,60 odredi    novi koeficijent 
1,61.    
  
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 za radno mjesto VIŠI STRUČNI  SURADNIK ZA PROVEDBU PROJEKATA EU umjesto 
koeficijent 1,60 odredi novi koeficijent 1,61.? 
„ZA“ 10 vijećnika  
„PROTIV“ nitko  
„SUZDRŽAN“ nitko 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova „ZA“ , 0 glasova „PROTIV“ I 0 glasova 
„SUZDRŽAN“  donjeta 
 

ODLUKA O  
IZMJENI I DOPUNI  ODLUKE  

O  KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE  SLUŽBENIKA  I NAMJEŠTENIKA U  
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU  OPĆINE KALI . 

 
Članak 1. 

Odluka  o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Kali (Službeni Glasnik br. 7/10, 7/17) u članku 2. u Tabelarnom pregledu 
koeficijenata  mijenjaju  se  koeficijenti za radno mjesto: 1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA 
PROVEDBU PROJEKTA EU ,  i  glasi: 
  
      
NAZIV RADNOG 
MJESTA 

KLASIFIKACIJSKI 
RANG 

KOEFICIJENT 
(Sl.gl. Op. Kali 7/17 

  IZMJ. I  DOP. 
koeficijenta    

                     
  RADNA MJESTA   II. KATEGORIJE  
Viši stručni suradnik 
za provedbu 
projekta EU 

              
 6. 

       
        1,60  

          
         1,61 

 
Članak 2. 

 Ostale odredbe osnovne Odluke ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 3. 
Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Kali“ 

Članak 4. 
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da izradi pročišćeni tekst Odluke o koeficijentima za obračun 
plače službenika i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali. 
 

Članak 5. 
U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke osobe ovlaštene za donošenje rješenja o 
pravima i obvezama službenika i namještenika donijeti će pojedinačna rješenja o plaći službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali  
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Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je sjednicu općinskog vijeća napustio Duško Vidov. 
Na sjednici je prisutno 9 vijećnika (od 11) , postoji kvorum i mogu se donositi pravovaljane odluke. 
 
TOČKA 8:  Donošenje Odluke o  kratkoročnom zaduženju novčanih sredstava kod Erste       
                     banke d.d. u iznosu od 1.300.000,00 kn 
 
Načelnik  predlaže da općinsko vijeće donese odluku o kratkoročnom zaduživanju Općine u visini 
1.300.000,00 kn jer općini nisu stigli novci iz Agencije za plaćanja  za izgradnju dijela ulice 
kaljskih ribara i pomoraca .  Nerazvrstana cesta je  u cijelosti izgrađena  i dobila je uporabnu 
dozvolu .  Agencija je općini Kali uplatila 50%  sredstava , a ostalih 50%  će općina Kali dobiti  kad  
se pregleda sva Dokumentacija, a to se  prema praksi  očekuje u prosincu mjesecu ove godine. 
Kako općini Kali istječe rok za zaduživanje ( po prvoj odluci) krajem mjeseca  listopada 2019, traži 
se nova Odluka. 
Predsjednik otvara raspravu.  
 U raspravi su sudjelovali Pero Kolega, Milan Pažek,  
Nakon rasprave  predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Odluka 
o kratkoročnom zaduživanju  u iznosu od  1.300.000,00 kn.? 
 
„ZA“ 8 vijećnika  
„PROTIV“ 1 vijećnik 
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnik 
 
Predsjednik vijeća konstatira da je  s 8 glasova „ZA “ i jednim glasom „PROTIV“( Pero Kolega) 
donjeta slijedeća: 

ODLUKA 
O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU 

NOVČANIH SREDSTAVA KOD ERSTE BANKE D.D  
 

Članak 1. 
 
Odobrava se kratkoročno zaduženje  za obrtna  sredstava kod Erste Banke d.d.  i to kako slijedi: 
- iznos kredita: 1.300.000,00 kuna, 
-valuta : HRK, 
- rok vraćanja: : 12 mjeseci, mjesečne rate 
- instrument osiguranja: izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica) 
 
      Sredstva iz stavka 1. ovog članka koristiti će se za djelomično pokrivanje troškova nastalih  za  
uređenje obalne prometnice po DPU-mjesta Kali u iznosu 1.013.000,00 kn , 
- za davanje pozajmice HRIPI d.o.o.  Kali  radi  povrata duga poreznoj upravi  Ministarstvu 
financija u iznosu od  287.000,00 kn  
 

Članak 2. 
 

Međusobna prava i obveze između Općine Kali i  Erste banke d.d. za realizaciju kratkoročne 
pozajmice  iz članka 1. ove Odluke biti će regulirani Ugovorom. 
 

Članak 3. 
 
Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpisivanje svih akata u svezi potrebe aktivnosti iz članka 1. ove 
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Odluke kao i instrumente osiguranja. 
 
 
 
TOČKA 9: Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kali. 
 
Perin Nives  uvodno izlaže o promjenama  Odluke o komunalnim djelatnostima  i usklađivanje s 
Novim zakonom o komunalnom gospodarstvu . 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu .  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, daje se na glasovanje: Tko je za to da se donese Odluka o 
obavljanju komunalnih  djelatnostima  na području Općine Kali ? 
„ZA“ 9 vijećnika 
„PROTIV“ 0  vijećnika  
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća  konstatira da je s 9 glasova „ZA“ i 0 glasova „ PROTIV“ i  0 glasova  
„SUZDRŽAN“ donijeta: 
 
 

ODLUKA 
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE KALI ( koja se nalazi u 

privitku ovog zapisnika) 
 
  
 
TOČKA  10: Donošenje  Izmjene i dopune Programa  javnih potreba u predškolskom odgoju i       
                       školstvu u Općini Kali  za 2019. godinu. 
 
Načelnik: U prošloj godini s Proračunom  donijelo je općinsko vijeće  Odluku  o  dodjeli novčane 
pomoći roditeljima za nabavku knjiga učenicima od 1-8. razreda osnovne škole. 
S obzirom da je ove godine država financirala nabavku knjiga za osnovnoškolce predlažem da se 
Program izmjeni na način da“ da se da novčana pomoć roditeljima  za  financiranje troškova 
školovanja od 1-8 . razreda osnovne škole. 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
U raspravi su sudjelovali Ante Gobin koji predlaže da se s novim proračunom predvidi i pomoć 
roditeljima za  nabavu knjiga ili troškove školovanja za srednjoškolce. 
 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za 
to da se  donese Izmjena i dopuna odluke na način da se umjesto „nabavke knjiga“ promjeni  „za 
financiranje troškove školovanja od 1-8 . razreda osnovne škole“ 
 
 
„ZA“ 9 VIJEĆNNIKA  
„protiv“ 0 vijećnika  
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“ , 0  glasova „PROTIV“,  i 0 glasova 
„SUZDRŽAN“ donijeta slijedeća: 
 

ODLUKA 
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
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JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU 
U Općini Kali za 2019. godinu 

 
 

Članak 1.  
 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Općini Kali za 2019. godinu donijete 
na 12. sjednici Općinskog vijeća održane dana 13. 12. 2019. godine (Službeni glasnik Općine Kali 
br.: 10/18)  u članku 2. stavak 1. u tablici pod brojem 3.   tekst mijenja se i  pravilno glasi: „Pomoč 
roditeljima za financiranje troškova školovanja  od 1-8. razreda osnovne škole“  
 
 

Članak 2. 
 
Sve ostale odredbe Programa javnih potreba u predškolskom odgoju o školstvu ostaju na snazi u 
koliko nisu u suprotnosti s ovim Izmjenama i dopunama. 
 

Članak 3. 
 
Ove izmjene i dopune Programa  javnih potreba u predškolskom odgoju o školstvu stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali . 
 

 
 

TOČKA  11:  Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnog dobra u 
općoj  uporabi  na nekretnini groblje „Dočić“ 
 
 Načelnik:  
Temeljem  Zakona o komunalnom gospodarstvu  određeno je:  - Komunalna infrastruktura 
(nerazvrstane ceste , groblja športska igrališta i dr.) stječe status javnog dobra  u općoj uporabi 
danom njene izgradnje odnosno  stupanjem na snagu odluke o proglašenju javnog dobra  u općoj 
uporabi te se  evidentira u katastar  i upisuje  u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi  
kao vlasništvo jedinice lokalne samouprave  na čijem se području nalazi, neovisno  o postojanju 
upisa  vlasništva i ili drugih stvarnih prava treće osobe . 
 Zakonom je  određeno  da se komunalna infrastruktura izgrađena do dana stupanja na snagu 
Zakona o komunalnom gospodarstvu koja nije evidentirana u katastru ili nije evidentirano stvarno 
stanje evidentira se u katastru na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne 
infrastrukture  i  potvrde  Općinskog vijeća  da se radi o komunalnoj infrastrukturi. 
Predlažem da općinsko vijeće donese odluku o proglašenju komunalne infrastrukture groblje 
“Dočić“  javnim dobrom  u općoj uporabi. 
 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom  da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje: Tko je za to da se donese Odluka  
o proglašenju komunalne infrastrukture  groblje „Dočić“ javnim dobrom u općoj uporabi ? 
 
„ZA“ 9 VIJEĆNNIKA  
„PROTIV“ 0 vijećnika  
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“ , 0  glasova „PROTIV“,  i 0 glasova 
„SUZDRŽAN“ donijeta slijedeća: 
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ODLUKA 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 
 
 
 

Članak 1. 
      Utvrđuje se svojstvo komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini 
oznake: 
   - k.č. 7746, 7809, 7810, 7811 k.o. Kali 

 
Članak 2. 

 
         Komunalna infrastruktura iz članka 1. ove Odluke u naravi  je groblje u Kalima. 
 
         Primjenom članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, izraditi će se   Geodetski 
elaborat  izvedenog stanja komunalne infrastrukture, evidentirati će se stvarno stanje komunalne 
infrastrukture iz članka 1. ove Odluke, odnosno nekretnine iz članka 1. ove Odluke koje nose 
oznaku k.č. 7746, 7809, 7810, 7811  k.o. Kali, te će se u novo stanje upisati  na ime Javno dobro u općoj 
uporabi, u neotuđivom vlasništvu Općine Kali, Trg Marnjiva 23, Kali, OIB: 33591752539 
 

Članak 3. 
 
       Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar 
Zadar, Odjel za katastar nekretnina Zadar  i Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar. 
 

Članak 4. 
 

      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kali“. 
 
 
 
TOČKA 12:  Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 
uporabi  na nekretnini javni športski i rekreacijski prostor, športsko igralište Dražine. 

 
Načelnik : Što sam rekao u prethodnoj točki to vrijedi i za ovu točku dnevnog reda ,  pa predlažem da se 
javna zelena površina javni športski i rekreacijski prostor, športsko igralište na Dražinama proglasi 
komunalnom infrastrukturom javnim dobrom u općoj uporabi .   
Predsjednik Općinskog vijeća  otvara raspravu . 
S obzirom  da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje: Tko je za to da se donese Odluka  
o proglašenju komunalne infrastrukture  javna  zelena površina- javni športski i rekreacijeski prostor – 
sportsko igralište,  Dražine  javnim dobrom u općoj uporabi ? 
 
„ZA“ 9 VIJEĆNNIKA  
„PROTIV“ 0 vijećnika  
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“ , 0  glasova „PROTIV“,  i 0 glasova 
„SUZDRŽAN“ donijeta slijedeća: 
 

 
ODLUKU 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 
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Članak 1. 
      Utvrđuje se svojstvo komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini 
oznake: 
   - k.č. 10398 k.o. Kali 

 
Članak 2. 

 
         Komunalna infrastruktura iz članka 1. ove Odluke u naravi  je javna  zelena površina- javni športski i 
rekreacijeski prostor – sportsko igralište, u Kalima. 
 
         Primjenom članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, izraditi će se   Geodetski 
elaborat  izvedenog stanja komunalne infrastrukture, evidentirati će se stvarno stanje komunalne 
infrastrukture iz članka 1. ove Odluke, odnosno nekretnine iz članka 1. ove Odluke koje nose 
oznaku k.č. 10398  k.o. Kali, te će se u novo stanje upisati  na ime Javno dobro u općoj uporabi, u 
neotuđivom vlasništvu Općine Kali, Trg Marnjiva 23, Kali, OIB: 33591752539 
 

Članak 3. 
 
       Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar 
Zadar, Odjel za katastar nekretnina Zadar  i Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar. 
 
 
TOČKA 13: Prijedlog odluke o  stavljanju van snage Odluke o potrebi rekonstrukcije i 
dogradnje groblja „DOČIČ“ u  Općini Kali donijeta na 34. sjednici općinskog vijeća Općine 
Kali dana 15. 03. 2017. godine. 
 
Načelnik :  U prošlom sazivu općinskog vijeća donesena je odluka o rekonstrukciji i dogradnji 
groblja „Dočić“. 
Predlažem da ovu odluku stavimo van snage  , jer unutar sadašnjeg groblja  ima mjesta za izgradnju  
cca 35 grobnih mjesta ( sa 6 polica i sa 3 police) . U koliko bude to malo i  bude  još zainteresiranih  
za otkup grobnica , općinsko vijeće može  u svako doba  donijeti odluku o  proširenju groblja.  
 
 Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
 U raspravi su sudjelovali Pero Kolega, Gobin  Ante te predlažu da se   u cijenu grobnice obračuna i  
zemlja (parcela) na kojoj  će biti izgrađena grobnica . 
S obzirom da  se nitko ne javlja za riječ daje se na glasovanje prijedlog Odluke o  stavljanju van 
snage Odluke o potrebi rekonstrukcije i dogradnje groblja „DOČIČ“ u  Općini Kali donijeta na 34. 
sjednici općinskog vijeća Općine Kali dana 15. 03. 2017. godine. 
„ZA“ 9 VIJEĆNNIKA  
„PROTIV“ 0 vijećnika  
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“ , 0  glasova „PROTIV“,  i 0 glasova 
„SUZDRŽAN“ donijeta slijedeća: 
 

ODLUKU 
O stavljanju van snage Odluke o potrebi rekonstrukcije i dogradnje groblja 

„Dočić“ u Općini Kali 
 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom stavlja se  van snage Odluka o potrebi rekonstrukcije i dogradnje groblja„Dočić“ u 
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Općini Kali  donijete na 34. sjednici  Općinskog vijeća Općine Kali  
održane dana 15. 03.2017. godine (Službeni glasnik Općine Kali br.: 2/17) 

 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali  
 
 
 TOČKA 14: Prijedlog Odluke  o pristupanju rekonstrukcije groblja “Dočić“ Općina Kali . 
 
Načelnik : Mislim da sam sve obrazložio u prethodnoj točki dnevnog reda te predlažem općinskom 
vijeću da donese odluku o pristupanju rekonstrukcije groblja ( izgradnja cca 35  grobnih mjesta) u 
zadanim granicama  groblja „Dočić 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje prijedlog Odluke  o pristupanju 
rekonstrukcije groblja “Dočić“ Općina Kali . 
„ZA“ 9 VIJEĆNNIKA  
„PROTIV“ 0 vijećnika  
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 9 glasova „ZA“ , 0  glasova „PROTIV“,  i 0 glasova 
„SUZDRŽAN“ donijeta slijedeća 
 

ODLUKA 
O  pristupanju rekonstrukciji groblja „Dočić“ u Općini Kali  

 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom  utvrđuje se potreba za rekonstrukciju groblja „Dočić“  u Općini Kali  na 
dijelu č.z.  7746 k.o Kali . 
 
 

Članak 2. 
 
 U svrhu rekonstrukcije groblja iz članka 1. ove odluke  pristupiti će se sređivanju imovinsko 
pravnih odnosa  te izradi ažuriranog idejnog projekta i izrade glavnog projekta. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali 
 
 
TOČKA 15:  Prijedlog Odluke o pristupanju izrade    dio UPU-2.- Rahorača 
Načelnik:  Prema prostornom planu Općine Kali predviđeno je izrada UPU – 2. Rahorača.  
Imamo zainteresirane investitore za izgradnju vila na  predjelu   Rahorače to je iznad otočke ceste . 
Zakon je omogučio  da se izradi  jedan dio UPU-a, pa predlažem da općinsko vijeće donese Odluku 
o pristupanju  izrade Urbanističkog plana uređenja  I.dio – Rahorača onako kako je  prikazano na 
skici koju su vijećnici dobili u materjalima. 
 
Otvara se rasprava.  
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U raspravi su sudjelovali Mateja Perin ,Ante Gobin, 
Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasanje: Tko je za to da se prihvati prijedlog 
Odluke o pristupanju izrade UPU-2  I. dio – Rahorača? 
„ZA“ 8 VIJEĆNNIKA  
„PROTIV“ 0 vijećnika  
„SUZDRŽAN“ 1 vijećnik  
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 8 glasova „ZA“ , 0  glasova „PROTIV“,  i 1 
glas„SUZDRŽAN“ (Mateja Perin) donijeta slijedeća: 
 

ODLUKA 
O PRISTUPANJU IZRADE UPU-2  RAHORAČA 1. DIO 

(koja se nalazi u privitku ovog zapisnika) 
 
 
TOČKA 16:VIJEĆNIČKA PITANJA  
Marina Kolega – Da li postoji mogućnost da se na cesti „Kokotini“  kamenja sa strane ograde žicom 
ili da se to nekako sanira? 

Načelnik: da, trebalo bi ograditi žicom. 
 
Pero Kolega: u udruzi je pukla cijev za vodu pa je PZ Maslini došao veliki račun, obavijestio sam 
sve nadležne pa me zanima kad se to misli popraviti? 
 
 
Završeno u 20,30 sati  
 
 
 
Zapisnik sastavila:  
Nives Perin                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća : 
                                                                                                 Lovre  Vidov 
 
 
 
 




