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SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana  10.12.2019. 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, 
7. Ricov Mario, 
8.Ivona Mišlov, 
9. Lovre Vidov, 
10. Mateja Perin 
11. Marina Kolega 
 
Odsutni Općinski vijećnici: Duško Vidov  
 
Ostali prisutni: 
Načelnik  Marko Kolega, dr. med.,  zamjenik načelnika Zvonko Mišlov, Pročelnica JUO  Nives 
Perin, Ines Maštruko –stručni suradnik računovodstva u Općini Kali  
 
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 10 vijećnika ( od ukupno 11 vijećnika ) 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže   slijedeći : 
 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća održane dana 5. 11.2019.g.  
2.   Prijedlog Proračuna za 2020. godinu sa projekcijama za 2021– 2022. i Plan razvojnih     
      programa  za 2020 i projekcijama za 2021 i 2022 godinu  
 
2.1.  Prijedlog  Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2020. godinu  

     2.2   Prijedlog  Programa  održavanja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.     
  Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Kali za 2020. godinu, 

     2.3.  Prijedlog  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.  
     2.4.  Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade  za zadržavanje nezakonito    

        izgrađenih  zgrada u prostoru na području Općine Kali  za 2020-. godinu 
    2.5.   Prijedlog  Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu 
    2.6.   Prijedlog Programa  javnih potreba u športu za 2020. godinu, 
    2.7.   Prijedlog  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2020.     

        godinu, 
   2.8.   Prijedlog  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2020. godini, 
   2.9.   Prijedlog  Odluke o  raspoređivanju sredstava za  redovito financiranje  političkih      
             stranaka i članova  općinskog vijeća  općine Kali  s liste grupe birača  za   2020.g   
  2.10.  Prijedlog Odluke o utrošku boravišne pristojbe 

3.   VIJEČNIČKA PITANJA 
 

Predsjednik općinskog vijeća  otvara raspravu. 
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S  obzirom  da  se nitko ne javlja za riječ Predsjednik Lovre Vidov  daje prijedlog    DNEVNOG 
reda na glasanje: 

 
„ZA “ 10 vijećnika 
„PROTIV “.0 nitko  
„SUZDRŽAN“  0  nitko 
 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je : 
S  10 glasova " ZA " i niti jednim  glasom „ PROTIV i niti jednim glasom „SUZDRŽAN“ 
prihvaćen je prijedlog   dnevnog reda  za današnju sjednicu 
 
 TOČKA 1.  Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća održane dana 5.11.2019  
Predsjednik općinskog vijeća : Dali ima primjedbi  na skraćeni  Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog 
vijeća . 
 
Pero Kolega: – na prošloj sjednici smo glasali za proglašenje statusa nerazvrstanih cesta u čl.1  
prijedloga odluke  napisane su bile 2 čestice, sad smo u verifikaciji  dobili odluku sa 15 čestica. 
Primjedba je da ova odluka nije usklađena sa prošlom odlukom. 
Načelnik – na slijedećoj sjednici ćemo donijeti ispravak odluke. 
 
 Pero Kolega:  kao  drugo: Na prošloj sjednici donijeli smo odluku da će odvoz  smeća preuzeti  
„Čistoća“ s 1.1. 2020 godine, a sad čujem da  se to neće moći izvesti s 1.1..  Vjerovatno će o tome 
više reći načelnik. 
 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ dajem na glasovanje verifikaciju Zapisnika sa 18. sjednice 
općinskog vijeća s primjedbom Pera Kolege . 
„ZA“   10 vijećnika 
„PROTIV“ 0 vijećnika 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s  
10 glasova " ZA " niti jednim "PROTIV " verificiran je  zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 5.11.2019 godine, s primjedbom Pere Kolege , te će se  o  Odluci  o proglašenju  
statusa nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi od čest. zem. 12059 i do čest. zem. 12095 
k.o Kali, ponovno raspravljati i odlučivati na slijedećoj sjednici. 
 
 
TOČKA 2: Prijedlog  Odluke o prihvaćanju  Proračuna za 2020. godinu sa projekcijama za 
2021 – 2022.,  i s Planom razvojnih programa za 2020.godinu sa projekcijama za 2021 -2022 . 
 
 Načelnik Marko Kolega iznosi uvodno izlaganje Proračuna za 2020 s projekcijama za 2021 i 2022 
s Plan razvojnog programa za  2020 , 2021 i 2022. godinu 
 Nadalje, navodi  da  je ovu godinu stavljen  prijedlog Proračuna za 2020 godinu na e- savjetovanje  
te su mogli građani i stranke napisati svoje prijedloge, primjedbe , mišljenja na prijedlog Proračuna. 
Pristigli  su amandmani od  Udruge Matice Umirovljenika i općinskih vijećnika odnosno  političkih 
stranaka  Na dostavljene amandmane  općinski načelnik  odgovorio u pismenom obliku koji su 
općinski vijećnici dobili u svojim materijalima. 
 
  Nakon obrazloženja  načelnika o prijedlogu  proračuna  za 2020 godinu , s projekcijama  
predsjednik općinskog vijeća predlaže  da se  raspravi o proračunu , nakon toga će se  glasati o 
dostavljenim amandmanima  a nakon toga  će se u cijelosti glasati  za općinski proračun.  

 
U raspravi su sudjelovali Mario Ricov, Milan Pažek, Pero Kolega, 



3 
 

 
 Nakon rasprave Predsjednik općinskog vijeća predlaže da se pristupi glasovanju o pristiglim 
amandmanima. 
 

1. AMANDMAN Matice umirovljenika Općine Kali 
 

a.) Prijedlog: smanjiti program javnih potreba u kulturi u visini od 50.000,00 kn te za navedeni 
iznos povećati socijalni program. 

 
 Načelnik: Amandman se prihvaća djelomično, te se smanjuje iznos za 20.000,00 kn a za navedeni 
iznos se povećava socijalni program. 
Navedena promjena nalazi se u prijedlogu proračuna. 
Predsjednik općinskog vijeća: Tko je za to da se prihvati   amandman Matice umirovljenika Kali  
„ZA“ NITKO 
„PROTIV“  10  vijećnika 
„SUZDRŽAN 0  
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da se ne prihvaća amandman Matice umirovljenika u 
iznosu od 50.000,00 kn. 
 
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : 
AMANDMANI Kluba vijećnika SDP-a, zajedno sa osobom ovlaštenom za njihovo predstravljanje 
Ksenijom Kolega 

 
I. Sanacija oborinskih voda u ulici Sv. Lovre, ispred  Parka branitelja domovine, od kuće 
gosp. Eugena Vitlov- Đena do ulaza u crkvu Sv. Lovre u iznosu od 30.000,00 kn 

 Obrazloženje: Pokušaj sanacije atmosferskih voda  na navedenoj poziciji nije dao  rezultate tako 
da je ostalo sve po starom.  Oborinske vode teku ćitavom širinom ceste i  nisu odvedene sa površine 
kojom se koriste pješaci pogotovo prilikom ulaska i izlaska  iz crkve Sv. Lovre kad pada kiša tako 
da su mještanima,a pogotovo starijim osobama redovito mokre cipele i noge.                                                                       
Sanaciji oborinskih voda treba pristupiti ozbiljnije, pogledati-snimiti situaciju ispred ulaza u crkvu 
kad pada malo jača kiša, a vodu na cesti treba skrenuti rešetkom preko ceste kod kuće navedenog 
gospodina te cijevima uz park prema mulu  kako je  i predviđrno                                                                                                               
troškovnikom  za ovu sanaciju oborinskih voda.  Sredstva za ovaj amandman mogu se naći 
umanjenjem nabave i postave nadstrešnica na autobusnim stajalištima iz Programa održavanja 
komunalne infrastrukture. 
Izmjena krova od lexana, za dvije nadstrešnice, ne mogu više doći od 20.000,00 kn, a u proračunu 
je predviđeno 50.000,kn 

 

 Načelnik : Amandman se ne prihvaća. 
Obrazloženje: Oborinska odvodnja nije riješena na cijeloj ulici sv. Lovre. Smatramo da rješenje 
ovog problema treba biti intergralno a ne paušalno i djelomično. Postavljena rešetka riješila je smo 
problem skupljanja vode ispred stepenice za ulazak u crkvu, a nije rješila proble u cijelosti. Naime 
rješenje na navedenom području samo bi prebacio problem na dio ulice paraleno s crkvom i ispod 
nje. Nažalost takav zahvat iziskuje značajno veče ulaganje i značajno je veći od predloženog. S 
obzirom da se u sklopu Aglomeracije u navedenu ulicu postavlja magistralni cjevovod, navedeni 
problem riješiti ćemo u sklopu projekta Aglomeracije i iskopa cijele ulice. Mislim da bi kopanje 
ulice sv. Lovre i postavljanje rešetki i kanala odvodnje oborinske vode danas, te njezino ponovno 
prekapanje u kratkom periodu bilo primjer lošeg upravljanja sredstvima i uzaludno trošenje novaca. 
Stoga ovaj amandman ne prihvaćam. 
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Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati   I.  Amandman ?  
 
„ZA“  2 vijećnika  
„PROTIV“  8  vijećnika 
„SUZDRŽAN 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da  s 0 glasova  „ZA“, 8  glasova  „PROTIV“ , i  0 glasova 
„SUZDRŽANIH“  , ne prihvaća   se I. Amandman  kluba vijećmika SDP 
 
 
II. Postavljanje ormarića za napajanje brodica električnom strujom i vodom u Lukama  
otvorenim za javni promet, Mul-vitlova riva, Batalaža i Mala Lamjana. 

Obrazloženje: Obzirom da su Luke otvorene za javni promet u nadležnosti Županijske lučke 
uprave glavni trošak ovih izvedbi bio bi na njihov račun, a Općina Kali treba da to inicira učešćem 
sa vrlo malim sredstvima iz proračuna za 2020 g. u iznosu od  10.000,00kn 
Sredstva za ovaj amandman mogu se naći u Programu održavanja komunalne infrastrukture. 
 

 Načelnik  II.  Amandman  kluba vijećnika SDP , ne prihvaća. 
Obrazloženje: U luci Mul postoje 2 ormarića (jedan ugrađen prošle godine), u luci Batalaža postoje 
2 ormarića, a u sklopu projekta uređenje luke predviđaja se još 6 ormarića. Za ormarić u Luci Mala 
Lamjana podnesen je zahtjev ŽLU. Napon njihovog očitovanja, te učešću Općine Kali, odlučiti 
ćemo o ugradnji ormarića za struju i vodu.  
 Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati   II.  Amandman ?  
 
„ZA“ 2 vijećnika  
„“„PROTIV“  8  vijećnika 
„SUZDRŽAN 0 vijećnika 
 
  Predsjednik općinskog vijeća konstatira da  s 0 glasova  „ZA“, 8  glasova  „PROTIV“ , i  0 glasova 
„SUZDRŽANIH“  , ne prihvaća   se II. Amandman kluba vijećnika SDP-a. 
 
III.   Izgradnja-uređenje plaže Kolegini sukladno DPU Obalnog pojasa mjesta Kali u iznosu 
300.000,00kn za 2020.g. i u projekciji za 2021.g. 400.000,00 kn. 
 
Obrazloženje: 
U prijedlogu proračuna  iskazan je Prihod od koncesije na Pomorskom dobru u iznosu od 
400.000,00kn koja se trebaju namjenski utrošiti te predlažemo da se utroše u izgradnju plaže 
„Kolegini“. Važno je napomenuti da su sredstva za uređenje u iznosu od 200.000,00kn stavljena u 
projekcije za 2020.g kod donošenja proračuna za 2019.g     Plaža se nalazi u centru mjesta i 
pristupačna je mještanima i turistima koji su smješteni u gornjim djelovima mjesta do crkve Sv. 
Lovre.     Ovakva kakva je sada predstavlja opasnost za djecu jer je odvojena visokim zidom sa vrlo 
oštrim kamenjem.          Isto tako od magazina pa dalje je neugledni dio obalnog pojasa koji treba 
što prije urediti pogotovo jer postoji Građevinska dozvola koja proizlazi iz DPU-a. 
U prilogu vam dostavljamo Peticiju 92.mještana sela Kali koja traži uređenje plaže Kolegini i 
prema kojoj ne možete biti ravnodušni. 
  
 
Načelnik III.  Amandman ne prihvaća. 
Priorite i rješenje obalnog pojasa Općine Kali već su više puta razmatrani. Zadatak načelnika, 
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vijećnika i svih zaposlenika Općine Kali je ravnomjerni razvoj svih dijelova mjesta. Smatram da se 
u prošlosti na uređenje ovog dijela mjesta, u svakom pogledu, infrastrukturnom, prometnom, i svim 
ostalima, uložilo značajno više nego u neke druge dijelove, koji su nepravedno zapušteni. Najbolji 
primjer je dio Rahorače i Brgačelja. U blizini Koleginih nalaze se 2 uređene plaže, na malo većoj 
udaljenosti nalazi se plaža Tratica, sve su to mjesta gdje gravitiraju obitelji koji se nalaze na popisu 
koji je priložen uz Amandman. Priorite i izvođenje obalnog pojasa općine Kali određujemo 
rukovodeći se gore navedenim činjenicama. 
Što se tiče građevinske dozvole i DPU-a, te njihove usklađenosti i sami znate da to nije učinjeno, pa 
prema tome treba mijenjati jedno ili drugo. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za to da se prihvati   III.  Amandman ?  
 
„ZA“ 2 vijećnika  
„“„PROTIV“  8  vijećnika 
„SUZDRŽAN 0 vijećnika 
 
  Predsjednik općinskog vijeća konstatira da  s 0 glasova  „ZA“, 8  glasova  „PROTIV“ , i  0 glasova 
„SUZDRŽANIH“  , ne prihvaća   se III. Amandman kluba vijećnika SDP-a. 
 
 
Nakon obrade svih predloženih amandmana od strane  Udruge umirovljenika, vijećnika političkih 
stranaka i  građana i provedene rasprave, 
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje : Tko je za prijedlog Proračuna za 2020 godinu 
projekcijama za 2021 i 2022 godinu kao i za Plana razvojnih programa za 2020, 2021 i 2022. 
godinu ? 
 
 „ZA“…………8 vijećnika 
„PROTIV“ ……0 
„SUZDRŽAN“  2 vijećnika 
 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira  da je  s  8 glasova " ZA " i niti jednim glasom  
"PROTIV " i 2( dva )   glasa " SUZDRŽANA "( Ivona Mišlov i Mario Ricov) donosi se 
Proračun Općine Kali za 2020. godinu  s projekcijama za 2021 i 2022 godine kao i Plan 
razvojnih programa za 2020. godinu sa projekcijama za 2021-2022.  
 
 
 TOČKA 2.1. Donošenje Odluke o Izvršenju Općinskog proračuna  za 2020. godinu  
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
Pero Kolega: predlaže da se u članku 22.   iza stavka 1. doda rečenica: „ Za kratkoročno 
zaduživanje preko 500.000,00 kn  potrebna je nova odluka Općinskog vijeća“ 
S obzirom da se nitko dalje  ne javlja za riječ. Predsjednik op. Vijeća daje na glasovanje prijedlog 
Odluke s amandmanom Pera Kolega. 
„ZA“…10 vijećnika 
„PROTIV“0 
SUZDRŽAN“0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da s 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
niti jednim glasom  " SUZDRŽAN "  donijeta je  Odluka o Izvršenju Općinskog proračuna  za 
2020. godinu. 
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TOČKA :2.2 . Donošenje programa  održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Kali za      
                        2020. 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,Općine Kali za 2020 godinu   
 
„ZA“………..10 vijećnika 
„PROTIV“……0 vijećnika 
„SUZDRŽAN“..0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s  10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet je  Program  održavanja  komunalne infrastrukture u 
Općini Kali za 2020. godinu 
 
TOČKA 2.3. .  Donošenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za     
                         2020. godinu. 
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 2020. godinu?  
„ZA“………..10 vijećnika  
„PROTIV“……0 viječnika  
„SUZDRŽAN“ 0 vijećnika 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira  da je s 10  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i  s  niti 
jednim glasom  " SUZDRŽAN "   donosi se    Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2020 godinu.  
 
TOČKA 2.4. :  Donošenje Programa korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području   Općine Kali za   2020. godinu. 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ daje na glasovanje Program. 
„ZA“……….. 10 vijećnika  
„PROTIV“…....0 vijećnika  
SUZDRŽAN“…0 vijećnika 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 10. 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   2020. 
godinu ( a koji se nalazi u privitku ovog zapisnika) 
 
 
TOČKA 2.5 :  Donošenje Programa  javnih potreba u  KULTURI  za 2020. 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 2020. godinu? 
 
„ZA“………..10 vijećnika 
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„PROTIV“……0 
SUZDRŽAN…0 
 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je  Programa  javnih potreba u  KULTURI  za 2020. 
godinu ( a koji se nalazi u privitku ovog zapisnika) 
 
TOČKA 2.6. :  Donošenje Programa  javnih potreba u  SPORTU   za 2020. 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 2020. godinu ?  
 
„ZA“………..10 
„PROTIV“…..0 
SUZDRŽAN…0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 10.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet je  Programa  javnih potreba u  SPORTU   za 2020. 
godinu 
 
TOČKA 2.7. : Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2020. 
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 2020. godinu? 
  
„ZA“……….10 vijećnika  
„PROTIV“ ….0 vijećnika 
SUZDRŽAN.. 0 vijećnika 
 
Predsjednik općinskog  vijeća konstatira da je s 10 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽANIM " donijet je  Program javnih potreba u predškolskom odgoju i 
školstvu za 2020. godinu.( a koji se nalazi u privitku ovog Zapisnika) 
 
TOČKA 2.8 : Donošenje  Programa socijalnih potreba u Općini Kali za 2020. 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 2020. godinu ?  
 
„ZA“………..10 vijećnika  
„PROTIV“…...0 vijećnika  
SUZDRŽAN…0 vijećnika 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 10.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet je  Socijalni program  Općine Kali  za 2020. godinu. 
(Program se nalazi u privitku ovog  Zapisnika) 
 
TOČKA 2.9.. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 
političkih stranaka i članova općinskih vijećnika Općine Kali  s liste grupe  birača za 2020 
 
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  
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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 2020. godinu ?  
 
„ZA“……….10 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 10.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijeta  Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito 
financiranje političkih stranaka i članova općinskih vijećnika Općine Kali  s liste grupe  birača za 
2020. godinu . 
 
 
TOČKA 2.10.: Donošenje Odluke o  Programu utroška boravišne pristojbe u Općini Kali za 
2020 
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 2020. godinu 
 
„ZA“……….10 
„PROTIV“….0 
SUZDRŽAN..0 
 
Predsjednik op. Vijeća konstatira da je s 10.  glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i 
nijednim glasom " SUZDRŽAN " donijet  Program utroška boravišne pristojbe u Općini Kali za 
2020. godine(Program se nalazi u privitku ovog Zapisnika) 
     
 
TOČKA 3. :  VIJEČNIĆKA PITANJA  
 
 

Neven Vitlov : što se tiče organizacije Adventa Turistička zajednica bi trebala biti ključ 
organizacije a Općina da joj bude potpora. 

 
Pero Kolega :Načelniče, Kolega Ksenija je dobila kaznu jer je stavila ispred kuće pletare 

koje ne smetaju nikomu, a takvih situacija ima na puno mjesta pa nisu dobili kaznu 
od 1500,00 kn. Koja je to poruka građanima kad ne možeš staviti pletar isprid kuće? 

3. Isprid Mladena Kolege kuće nogostup ispada da je njegov, a dio moga zemljišta ispada da 
je Općine. Ljudi ni ne znaju da su im privatna zemljišta stavljena u javnu površinu. 

 
Načelnik: gospođa Ksenija Kolega svašta traži u Općini i zagorčava nam posao, tako i mi 

njoj što god možemo ćemo joj poslati., sukladno zakonu. 
Što se tiče nogostupa ispred kuće Mladena nisam znao, a što se tiče tvoje parcele provjeriti 

ćemo. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje  sjednicu, te svim vijećnicima želi sretan Božić i Novu 
2020. godinu. 
 
Završeno u 19,00 sati  
 
 
Zapisnik sastavila:  
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Nives Perin                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća : 
                                                                                                 Lovre  Vidov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




