
SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
 
Sa 21. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  
Trg Marnjive 23, dana 25.02.2020. godine s početkom u 18:00 sati. 
 
 
Prisutni Općinski vijećnici: 
 
1. Milan Pažek 
2. Borivoj Kolega 
3. Neven Vitlov 
4. Ante Gobin 
5. Đenko Perin 
6. Duško Vidov 
7. Mario Ricov 
8. Ivona Mišlov  
9. Mateja Perin 
10. Marina Kolega 
11. Lovre Vidov 
 
Ostali prisutni: 
 
Načelnik Marko Kolega dr. med ,   
 
Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 11. vijećnika ( od ukupno 11 ), postoji kvorum te se 
mogu donositi  pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže  za današnju sjednicu općinskog vijeća  slijedeći: 
 
   

DNEVNI RED 
 

 
1. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kali 
 
Predsjednik vijeća: Da li prihvaćate donošenje akta po hitnom postupku? 
 
 
S 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN "  
Predsjednik vijeća konstatira da je s 11  glasova ZA  donesen Akt po hitnom postupku. 
 
Predsjednik vijeća: Tko je za  predloženi dnevni red? 
 
 
S 11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " SUZDRŽAN "  
Predsjednik vijeća konstatira da je donesen je Dnevni red. 
Načelnik obrazlaže prijedlog Odluke  o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada na području Općine Kali . Morali smo sazvati sjednicu  općinskog vijeća 



po hitnom postupku jer nam je Čistoća d.o.o. Zadar tražila ispravak nekih članaka naše 
Odluke  koje je trebalo nadopuniti ili ispraviti da bi mogli početi sa prikupljanjem miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada   s danom  01.03.2020. godine. 
 
Znači, Čistoća Zadar preuzima prikupljanje  miješanog  komunalnog otpada, ljeti 3x tjedno, 
zimi 2x.tjedno. 
Cijene bi trebale biti manje nego sad za domaćinstvo, za privrednike dosta manje. 
Svako kućanstvo će dobiti dvije kante, a umjesto zelenih otoka -  „zvona“. Krenuti će se sa tri 
„zvona“ pa ćemo vidjeti. 
 
Duško Vidov : Što je sa ljudima i opremom? 
 
Načelnik: Četiri radnikaHripe d.o.o. Kali  preuzimaČistoća d.o.o Zadar. Mali kamion ostaje, 
veliki smo dali procijeniti vještaku. Procjena vrijednost kamiona  je 425.000,00kn. Nova 
informaciju koju sam dobio je da bi ga Čistoća iznajmila na 6 mj. jer ga ne mogu kupiti od 
nas. 
 
Duško Vidov: Da li ste spremili nekakvu obavijest? 
 
Načelnik: Čim formalno završimo ovu priču, staviti ćemo obavijest  na stranice Općine i na 
Kalionline. 
 U raspravi je sudjelovao  Pažek Milan. 
 Nakon rasprave  Predsjednik vijeća  daje na glasovanje : Tko je za to da se donese Odluka o 
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Kali. 
 
„ZA“ 11 VIJEĆNIKA 
„PROTIV “  NITKO   
„SUZDRŽAN“ NITKO 
 
 Konstatira se da je s  11 glasova " ZA " nijednim glasom " PROTIV " i nijednim glasom " 
SUZDRŽAN "  donijeta Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na Području Općine Kali. ( a koja se 
nalazi u privitku ovog Zapisnika.) 
 
Sjednica je završena u  18,35  sati  
 
 
Zapisnik sastavila:  
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  
Nives Perin, dipl. iur 
 
 

Predsjednik:  
Lovre Vidov 

 
 




