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Mandatno povjerenstvo, temeljem članka 44. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/13, 6/14), 

na  20. sjednici Općinskog vijeća Općine Kali održane dana 4. veljače 2020. godine,  podnosi: 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

 

 

1.  PERO KOLEGA,  koji je počeo obnašati dužnost općinskog vijećnika  Općine Kali  danom 29.1. 2019. 

godine  s Nezavisne liste  grupe birača (nositelja liste: Zdenka Vidov) , podnio  je dana 23. 01. 2020. 

godine ovjerenu ostavku  predsjedniku općinskog vijeća , ostavku  temeljem članka 80. Zakona o 

lokalnim izborima (Narodne Novine  144/ 12, 121/16). 

 

2. Temeljem  stavka 2. članka 81. Zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine  144/ 12, 121/16)  

utvrđuje se da je zamjenik ĐENKO PERIN, prvi slijedeći neizabrani kanditat sa Nezavisne liste grupe 

birača (nositelja liste: Zdenka Vidova). 

 

3.  Polazeći od navedenog , Mandatno povjerenstvo  izvješćuje  da su se stekli  svi zakonom  predviđeni 

uvjeti  za prestanak mandata  PERU KOLEGA  i početak mandata, ĐENKU PERIN. 

 

MANDATNO  POVJERENSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KALI 

 

Predsjednica mandatnog povjerenstva: 

Mateja Perin 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 80. Zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine br.: 144/12, 121/16) i članka 32. 

Statuta Općine Kali  (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13, 6/14), Općinsko vijeće Općine Kali je na 

svojoj 20. sjednici održane dana 4.02.2020. godine, donio slijedeći  

 

 

ZAKLJUČAK 

prima se k znanju Izvješće Mandatnog  povjerenstva 

Općinskog vijeća Općine Kali 

 

 

I. Prima  se k znanju Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Kali. 

 

II. Na temelju izvješća iz točke I. ovog Zaključka utvrđuje se: 

 

1. Da  su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti za prestanak mandata  vijećnika PERI KOLEGA 

2. Da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika ĐENKU PERIN. 

 

KLASA: 021-05/20-01/20 

URBROJ: 2198/14-01-20-1 

Kali, dana 4.02.2020. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:  

Lovre Vidov 

________________________________________________________________________________ 
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Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 

137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 62. stavka 

1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i članka 32. Statuta Općine Kali 

(„Službeni glasnik Općine Kali“ broj 2/13, 6/14 i 1/18), na 20. sjednici održanoj dana 04.02.2020. godine, 

potvrdilo/donijelo je : 

 

O D L U K U  

o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta- javnog dobra u općoj uporabi   

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom proglašava se status nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivanom 

vlasništvu OPĆINE KALI  nekretnine označene kao čest. zem.:  

 k.č. 12051, 12059, 4061, 2326, 2344, 2327, 2328 2332/1, 2329, 12081, 12082/2, 12087, 2322, 12088/1, 

12089, 2320/2, 2312, 2313, 12093, 2311/1, 12095 k.o. Kali u naravi nerazvrstana cesta naziva 

Dužmorje Zaglavić-odvojak 

 

Članak 2. 

 

Temeljem ove Odluke na nekretninama iz članka 1. ove Odluke provest će se upis u katastarskom operatu kao i 

uknjižba prava vlasništva u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižnog odjela za k.o. Kali, 

kao javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, u neotuđivanom vlasništvu Općine Kali, Trg Marnjiva 23, 

OIB: 33591752539.  

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kali“.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI 

 

KLASA: 021-05/20-01/20 

URBROJ: 2198/14-01-20-4 

Kali, dana 04.02.2020. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:  

Lovre Vidov 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Str. | 4 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KALI godina: XXVII   broj: 2 

  
www.opcina-kali.hr 

 
  

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br.153/13, 65/17) te članka 32. Statuta 

Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/13, 6/14, 1/18) Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj 20. 

sjednici održane dana 4. veljače 2020. godine, donio slijedeću: 

 

 

 

ODLUKU 

O STAVLJANJU VAN SNAGE 

ODLUKE O IZRADI  IZMJENA I DOPUNA  

PROSTORNOG PLANA OPĆINE KALI 

(Službeni glasnik Općine Kali br. 5/16) 

 

 

 

Članak 1.  

 

Donosi se Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali   

donijete na 30. sjednici Općinskog vijeća Općine Kali održane 15.06.2016. godine objavljene u Službenom  

Glasniku Općine Kali br.: 5/16. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE - OPĆINE KALI 

 

KLASA: 021-05/20-01/20 

URBROJ:2198/14-1-20-4 

Kali, dana 04. 02.2020.godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća : 

Lovre Vidov 

 

________________________________________________________________________________ 
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Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te članka 32.. 

Statuta Općine Kali ("Službeni glasnik Općine Kali" br. 2/13,6/14,1/18) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 

20. sjednici održanoj dana  4. veljače 2020. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o izradi 

izmjene i dopune 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KALI 

 

Članak 1.  

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna PPUO Kali 

(1) Donosi se Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kali (“Službeni glasnik 

Općine Kali" br. 01/03, 04/06, 04/10, i 11/14 – pročišćeni tekst) - u daljnjem tekstu: Odluka.  

(2) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kali izrađuju se i donose u skladu s ovom Odlukom i 

odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) – u daljnjem tekstu: 

Zakon. 

Članak 2.  

Razlozi za izradu izmjena i dopuna PPUO Kali 

Pristupit će se izradi i donošenju izmjena i dopuna PPUO Kali (u daljnjem tekstu: PPUO ili Plan) a koje se 

odnose na: 

(a) dopunu uvjeta za građenje u građevinskom području naselja i u izdvojenim građevinskim područjima 
izvan naselja radi jasnije i kvalitetnije provedbe Plana i uklanjanja nelogičnosti i grešaka koje utječu na 
provedbu Plana. Potrebno je ažurirati i nazive te navode koji su se promijenili od donošenja zadnjih 
izmjena i dopuna Plana, 

(b) dopunu uvjeta za građenje građevina gospodarske namjene u građevinskom području naselja,  

(c) mogućnost građenja i uređenje zemljišta izvan građevinskih područja (prijavljena obiteljska gospodarstva, 
građevine za koje se ne formira građevinsko područje, zahvati u prostoru i slično),  

(d) provjeru granica lučkih područja, 

(e) dopunu uvjeta za građenje infrastrukturne mreže (promet, vodoopskrba, odvodnja, energetika, 
gospodarenje otpadom i drugo), 

(f) usklađenje s izmjenama i dopunama prostornog plana Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske 
županije" br 15/14 ), 

(g) usklađenje Plana sa Zakonom o prostornom uređenju, a posebno u odnosu na članak 201. istog. Članak 
201 obvezuje jedinice lokalne samouprave da dopune prostorne planove uređenja općina na način da u 
njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirana za 
urbanu preobrazbu (što uključuje revidiranje obveze izrade urbanističkih planova uređenja), 

(h) usklađenje Plana s posebnim propisima a koji se odnose na zaštitu prirode, zaštitu kulturne baštine, zaštitu 
i spašavanje i drugo.  

Članak 3.  

Obuhvat izrade izmjena i dopuna PPUO-a 

(1) Ove izmjene i dopune obuhvaćaju kopnene i morske površine Općine Kali. 

(2) Izmjena i dopuna Plana obuhvaća tekstualni i kartografski dio Plana. 

Članak 4.  

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu izmjene i dopune Plana 
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(1) Provedbom važećeg Plana ukazala se potreba detaljnije razrade dijela Odredbi za provedbu Plana i 

revidiranje kartografskih prikaza Plana. Naime, određene Odredbe za provedbu Plana nisu dovoljno detaljno 

razrađene što u nekim slučajevima uzrokuje nejasnoće u provedbi Plana, a u drugim slučajevima nepotrebno 

ograničava građenje i uređenje površina.  

(2) Plansko rješenje infrastrukturne mreže temelji se na stručne podloge koje su bilo dostupne za vrijeme izrade 

zadnje izmjene i dopune plana. Ovim izmjenama planska rješenja planirane infrastrukturne mreže potrebno je 

uskladit s novim rješenjima ako takva postoje.  

(3) Od donošenja zadnje izmjene i dopune Plana donesena je izmjena i dopuna PP Zadarske županije pa je potrebno 

uskladiti Plan s navedenim izmjenama.  

(4) Važeći Plan utvrđuje izgrađene i neizgrađene dijelove građevinskih područja naselja i izdvojena građevinska 

područja van naselja. Stupanjem na snagu Zakona, Planom utvrđena neizgrađena građevinska područja postaju 

negradiva, bez obzira jesu li određena područja u naravi opremljena komunalnom infrastrukturom. Kako bi bilo 

moguće graditi u uređenim dijelovima građevinskih područja naselja, neovisno je li građevinsko područje 

Planom utvrđeno kao izgrađeno ili neizgrađeno, potrebno je dopuniti Plan u skladu s člankom 2. alineja (g) iz 

ove Odluke. 

Članak 5.  

Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna Plana 

Ciljevi izrade izmjene i dopune Plana su: 

(a) u području obuhvata izmjene i dopune iz članka 3. ove Odluke treba omogućiti realizaciju planiranih 
sadržaja i osigurati kvalitetnije i sigurnije funkcioniranje istih,  

(b) u građevinskim područjima naselja ukloniti zapreke ka realizaciji planiranih sadržaja te izvrši zakonsku 
obvezu prema članku 201. Zakona. 

Članak 6.  

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, 

odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjena i dopuna Plana 

 

(1) Osobe iz članka 8. ove Odluke obvezne su dostaviti sektorske strategije, planove, studije i druge dokumente 

propisane posebnim propisima kojima, odnosno u skladu s kojima utvrđuju zahtjeve za izradu izmjene i dopune 

Plana.  

(2) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama iz prethodnog stavka. Uz dostavu Odluke 

upućuje i poziv za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu izmjena i 

dopuna Plana.  

(3) Tijela i osobe određene posebnim propisima iz ovog članka moraju u dostavljenim zahtjevima sukladno 

Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje 

zahtjeve u obuhvatu izmjena i dopuna Plana. 

(4) Rok za dostavu zahtjeva određen je u trajanju od 15 dana od datuma primitka obavijesti o izradi izmjena i 

dopuna Plana i ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve u 

određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti 

koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti. 

Članak 7.  

Način pribavljanja stručnih rješenja izmjena i dopuna Plana 

(1) Za potrebe izrade izmjena i dopuna Plana, Općina će pribaviti osvježenu inačicu katastarskog plana u 

digitalnom obliku.  

(2) U izradi će se koristiti sva raspoloživa prostorna dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osigurava 

Općina Kali (inačica sadašnjeg Plana u digitalnom obliku, idejni projekti infrastrukturne mreže, koncesijska 
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rješenja na moru i na pomorskom dobru, izvadak iz plana zaštite i spašavanja, plan gospodarenja otpadom i sl.). i 

koja se nalazi na web stranicama javnopravnih tijela (BIOPORTAL i dr.).  

(3) Druga stručna rješenja će se pribaviti ukoliko se pokaže potreba.  

Članak 8.  

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna 

Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi izmjena i dopuna Plana  

 

(1) Za potrebe izmjena i dopuna Plana utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima od kojih će se 

zatražiti podatci, planske smjernice i dokumenti koja daju tijela i osobe određene posebnim propisima u skladu s 

odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju:  

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Zagreb 
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije 
- Ministarstvo državne imovine, Zagreb 
- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne 

zaštite, Zadar 
- Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Zadar  
- DUZS, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar 
- Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u Zadru 
- Javno poduzeće za upravljanje odvodnjom  
- Hrvatske vode, VGO Split  
- Vodovod d.o.o., Zadar 
- HAKOM, Zagreb 
- Zadarska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet 
- Županijska lučka uprava, Zadar 
- Hrvatske ceste d.o.o., Zadar 
- Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zadar 
- HEP d.d., Elektra Zadar 
- mjesni odbori općine Kali 
- susjedne jedinice lokalne samouprave 
- i drugi ako se za to ukaže potreba u tijeku izrade Plana 

(2) Tijela i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade raspoložive 

podatke i drugu dokumentaciju iz njihovih djelokruga koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana. 

Članak 9.  

Planirani rok za izradu izmjena i dopuna Plana, odnosno njegovih pojedinih faza 

 

Za izradu izmjene i dopune PPUO Kali planiraju se slijedeći rokovi: 

(a) dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu izmjena i dopuna Plana sukladno članku 90. Zakona o 
prostornom uređenju 

(b) osobe i tijela iz članka 8. ove Odluke dužna su dostaviti zahtjeve na Plan u roku od 15 dana od dana 
dostave zahtjeva iz članka 6. ove Odluke 

(c) izrada nacrta prijedloga izmjena i dopuna Plana u roku od 90 dana od isteka roka iz prethodne alineje  
(d) javna rasprava će se objaviti najmanje 8 dana prije početka javne rasprave 
(e) javni uvid - u trajanju 30 dana u skladu s objavom iz prethodne alineje 
(f) mjesto i vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u Plan te rok u kojem se nositelju izrade 

dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana biti će definirani u 
Objavi javne rasprave 

(g) javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje 
davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili 
dokumenta koji je od utjecaja na Plan, a prema članku 101. Zakona 

(h) izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15. dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i 
primjedbi na Plan 

(i) izrada nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o 
javnoj raspravi 
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(j) općinski načelnik utvrđuje konačni prijedlog Plana najviše 15 dana od primitka nacrta konačnog 
prijedloga Plana od izrađivača Plana i upućuje isti Županijskom Zavodu za prostorno uređenje Zadarske 
županije radi pribavljanja mišljenja Zavoda o usklađenosti konačnog prijedloga izmjene i dopune PPUO 
Kali s Prostornim planom Zadarske županije - u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva  

(k) nakon pribavljanja pozitivnog mišljenja Županijskog Zavoda, nositelj izrade dostavlja Ministarstvu 
zahtjev za suglasnost na plan. 

(l) nositelj izrade izmjena i dopuna Plana dužan je uputiti obavijest sudionicima javne rasprave prije 
upućivanja konačnog prijedloga izmjene i dopune Plana predstavničkom tijelu na donošenje, a prema 
članku 106. Zakona 

(m) objava Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana u roku od 15 dana od dana izglasavanja Odluke 
objavljuje se u "Službenom glasilu Općine Kali ". 

Članak 10. 

 Izvori financiranja izrade izmjena i dopuna Plana 

 

Sukladno čl. 63 Zakona o prostornom uređenju sredstva za izradu izmjene i dopune Plana osigurat će Općina 

Kali. 

Članak 11.  

Druga pitanja značajna za izradu nacrta izmjene i dopune Plana 

 

(1) Tijekom izrade i donošenja izmjene i dopune Plana nema posebne zabrane izdavanja akata kojima se 

odobravaju zahvati u prostoru i građenje. 

(2) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Zavodu za prostorni razvoj Republike Hrvatske i objavljuje se na 

internet stranicama Ministarstva. Odluka se objavljuje i na internet stranicama Općine. 

(3) Obavijest o javnoj raspravi dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koje objavljuje istu 

na internet stranicama Ministarstva. Obavijest se objavljuje i na internet stranicama Općine.   

(4) Izvješće o javnoj raspravi dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koje objavljuje istu na 

internet stranicama Ministarstva. Izvješće se objavljuje i na internet stranicama Općine.  

(5) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Kali "  

 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI 

KLASA: 021-05/20-01/20 

URBROJ: 2198/14-01-20-5 

Kali,  dana 4. veljače 2020. godine 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:  

Lovre Vidov 

 

________________________________________________________________________________ 
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Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-

pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Kali („Službeni  glasnik Općine 

Kali“ br. 2/13, 6/14 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 20. sjednici održanoj dana 4. veljače 2020. 

godine donijelo je 

 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

STATUTA OPĆINE KALI 

 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Općine Kali („Službeni glasnik Općine Kali “ br. 2/13, 6/14 i 1/18), u članku 20. stavak 5. riječi 

„središnjem“ briše se.  

U stavku 6. riječ „središnje“ briše se. 

 

Članak 2. 

 

U članku 25. riječ „središnje“ briše se. 

 

Članak 3. 

 

U članku 34. stavak 2. riječi „predstojniku ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima „nadležno 

tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.“. 

 

Članak 4. 

 

U članku 46. stavak 3. točka 28. riječi „poslova državne uprave, ako su preneseni Općini“ zamjenjuju se riječima 

„povjerenih poslova državne uprave“. 

 

Članak 5. 

Članak 47. mijenja se i glasi:  

„Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu 

državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.“. 

 

Članak 6. 

 

U članku 49. stavak 1. točka 1. riječi: „obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u Zadarskoj županiji“ 

zamjenjuju se riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu  opći akt“. 

 

Članak 7. 

 

U članku 55. stavak 1.  riječi „prenijeti na Općinu“ zamjenjuju se riječima „povjereni Općini“. 

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:  

„U obavljanju povjerenih poslova državne uprave, Jedinstveni upravni odjel Općine Kali ima ovlast i obvezu 

tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“ 

 

Članak 8. 

 

U članku 84.a riječ „središnjeg“ briše se. 

 

Članak 9. 
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U članku 91. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:  

Jedinstveni upravni odjel Općine Kali u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim 

stvarima u prvom stupnju.  

 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovog članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih 

poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom 

kojim se uređuje pojedino upravno područje.  

 

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5. 

 

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:  

„Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskog 

vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga 

Općine Kali.“. 

 

Članak 10. 

 

U članak 92. riječ „središnja“ briše se.  

 

Članak 11. 

 

Članak 93. mijenja se i glasi:  

„Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavljaju 

nadležna tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.  

 

Prilikom donošenja općih akata propisanih zakonom, predsjednik Općinskog vijeća dužan je opći akt dostaviti 

nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi 

na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom Općine Kali i poslovnikom o radu Općinskog vijeća, u 

roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.“. 

 

Članak 12. 

 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kali stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Kali“.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE -  OPĆINE KALI 

 

KLASA: 021-06/20-01/20 

URBROJ: 2198/14-1-20-7 

Kali, 4. veljače 2020. godine 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća  

        Lovre Vidov 

________________________________________________________________________________ 
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Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne 
novine 102/17,39/19), u daljnjem tekstu: Zakon), članka 32. Statuta Općine Kali („Službene glasnik Općine 
Kali“ br. 2/13 , 6/14, 1/18) i članku 239. stavka 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07, 39/13, 
157/13, 110/15 i 70/17) Općinsko  vijeće Općine Kali, 04. 02.2020. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa 
 
 
 
I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
      Ovom se Odlukom uređuju  uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju 
osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na 
području Općine Kali (u daljnjem tekstu: Općina). 
 

Članak 2. 
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje: 
 
1.kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje 
2.  posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba  

koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje 
3.izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži 
4.  napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile 

kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode  
5.neupisan pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika koji nije registriran sukladno propisima o veterinarstvu 

i Zakonu 
6.slobodnoživuće mačke (mačke lutalice) su mačke koje su okoćene u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika 
7.opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti 

zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku 
8.  sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i 

izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć 
9.prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri 

polasku i dolasku na krajnje odredište 
10. Javne površine u općoj uporabi kao i prema  Odluci o komunalnom redu Općine Kali smatraju  se  

javno-prometne površine: ulice, ceste, trgovi, javni prolazi (kroz zgrade i između  zgrada i drugi otvoreni 
prostori ispred zgrada), mostovi, pothodnici, nathodnici,  parkirališta, nogostupi, stajališta javnog gradskog 
prometa, pristaništa i uređene  obale, kupališta i drugo, zatim: javne  zelene površine: perivoji, drvoredi, 
živice, travnjaci, cvjetnjaci, dječja  igrališta, posude s ukrasnim biljem, groblja, zelene površine uz javne 
objekte, skupine ili pojedinačna samonikla stabla i slično te: brodska  pristaništa,  javna  organizirana  
parkirališta,  taksi  stajališta,  površine  namijenjene  javnim  priredbama, tržnice na malo i slični prostori.  

11.divlje  životinje  su  sve  životinje,  osim  domaćih  životinja,  kućnih  ljubimaca,  službeni životinja, radnih 
životinja, 

12.prirodno stanište divljih životinja je stanište u slobodnoj prirodi u kojem obitavaju divlje životinje. 
 

Članak 2. 
    Ova Odluka se ne odnosi na  pse koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, pse vodiče slijepih, pse 
tragače i pse koji imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela.  
 
 
II.  UVJETI  I NAČIN DRŽANJA  KUĆNIH LJUBIMACA 
 

Članak 3. 
      Držanje pasa ovom Odlukom dopušteno je jedino pod uvjetom ako je pas cijepljen, upisan u upisnik pasa i  
označen mikročipom.  
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Članak 4. 

      Na području Općine Kali dozvoljeno je držati najviše dva pasa i dvije mačke. 
      Iznimno od odredbi iz prethodnog stavka posjednik može držati i više od dva psa: 

1.  ukoliko se radi o psima koje je sklonište ugovorom povjerilo posjedniku na čuvanje u svrhu 
privremenog udomljavanja, o čemu prethodnu suglasnost daje Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, 

2. pod uvjetom da posjednik pasa raspolaže rješenjem nadležnog tijela o udovoljavanju uvjetima za 
smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje sa psima jednako kao i za Sklonište za životinje (članak 61. 
Zakona o zaštiti životinja).  

 
Članak 5. 

      Posjednici kućnih ljubimaca dužni su brinuti se o njihovom zdravlju, prehrani, smještaju, higijeni i prema 
njima postupati u skladu s njihovim potrebama odnosno u skladu propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja. 
     Posjednici kućnih ljubimaca ne smiju svoje kućne ljubimce izlagati uvjetima i okolnostima koje bi na bilo 
koji način mogle prouzročiti njihovu bol, patnju, ozljede ili strahove, a napose ne smiju ih napuštati i ostavljati 
bez nadzora. 
 

Članak 6. 
       Kako bi posjednik kućnih ljubimaca osigurao uvjete za držanje kućnih ljubimaca u skladu s odredbama iz 
prethodnog članka dužan je poduzeti slijedeće mjere i radnje: 

1. osigurati odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama 
2. osigurati odgovarajući prostor za kretanje u skladu s potrebama određene životinje 
3. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci 
4. onemogućiti bijeg ili otuđivanja kućnog ljubimca  
5. redovito cijepiti i osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu u prevenciji nastanka bolesti kao i pri 

liječenju i njezi bolesne ili ozlijeđene životinje  
 

Članak 7. 
      Držanje kućnih ljubimaca u stambenim zgradama, način kretanja u zajedničkim dijelovima i dvorištima 
zgrada te čišćenje prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno 
propisima o vlasništvu i Odluci o kućnom redu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne 
ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina. 
      U stambenoj zgradi nije dozvoljeno psa držati niti ostavljati na dulje vrijeme na balkonu, terasi, u 
zajedničkim dijelovima zgrade te u neposrednom okružju zgrade. 
      Posjednici kućnih ljubimaca u stambenim zgradama dužni su predstavniku stanara prijaviti broj pasa i 
mačaka o kojima skrbe u svom stanu. Predstavnik stanara dužan je na traženje komunalnih redara dostaviti 
podatke o broju pasa  i mačaka za stambenu zgradu koju predstavlja.    
      Podaci iz prethodnog članka prikupljaju se i obrađuju sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. 
 

Članak 8. 
       U kući ili okućnici obiteljske kuće ili drugim privatnim zemljišnim površinama dozvoljeno je držati psa 
samo ukoliko je prostor odgovarajuće ograđen tako da ga pas ne može napustiti, a ujedno da ograda svojom 
visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika. 
 Posjednik koji drži svog psa u okućnici obiteljske kuće, a koja nije na opisani način ograđena, mora psu izgraditi 
nastambu odnosno kućicu u skladu s potrebama pojedine životinje i držati ga vezanog, uz uvjet  da lanac kojim 
je pas vezan ne smije biti kraći od tri metra.  
       Posjednik psa koji drži psa u smislu stavka 1. i 2. ovog članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti 
oznaku koja upozorava na psa te mora imati  zvonce na ulaznim vratima dvorišta.  
 

Članak 9. 
       Psa koji učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana koji žive u neposrednom 
okruženju, njegov posjednik dužan je u najkraćem roku poduzeti odgovarajuće mjere i radnje kako bi se 
spriječilo daljnje uznemiravanje susjeda. 
 
III.   IZVOĐENJE NA JAVNE POVRŠINE I KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA 
 

Članak 10. 
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     Zabranjeno je držanje i kretanje kućnih ljubimaca na način koji bi mogao ugroziti sigurnost i zdravlje ljudi, 
higijenu javnih površina te sigurnost i slobodu kretanja drugih životinja.  
      Kretanje kućnih ljubimaca mora biti pod nadzorom posjednika, na povodcu ili uz primjenu druge opreme 
koja sprječava nekontrolirano kretanje javnim površinama. 
      Posjedniku psa strogo je zabranjeno izvoditi na javne površine psa koji nije označen mikročipom. 
 

Članak 11. 
       Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi sa sobom pribor 
za čišćenje (vrećica, papir, posuda i sl.) i u slučaju potrebe očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac 
onečisti na bilo koji način, a posebno nakon obavljene nužde. 
 

Članak 12. 
     Zbog higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i drugih razloga zabranjeno je uvođenje kućnih ljubimaca u 
građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte od javnog 
interesa), zatim u trgovine, na groblja, tržnice, uređena dječja igrališta, sportske i sportsko-rekreacijske terene, 
sajmove i javne skupove, plaže i kupališta, i tome slično.  
      Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka dozvoljeno je pse dovoditi na plaže i kupališta namijenjena 
isključivo za pse. Također je dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca i u restorane i druge ugostiteljske objekte, 
ali samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata. 
      Dovođenje kućnih ljubimaca u vozila javnog gradskog prijevoza dozvoljeno je pod uvjetima propisanim 
posebnom odlukom prijevozničkog poduzeća kojom se uređuje javni prijevoz putnika. 
 

Članak 13. 
      Opasnog psa posjednik mora držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a prilikom izvođenja 
psa izvan stana ili kuće, dužan je pridržavati se mjera  propisanih Pravilnikom o opasnim psima, uz obveznu 
upotrebu povodca i zaštitne košare (brnjice) za psa. 
       Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar ovlašten je od posjednika zatražiti na uvid dokaz iz 
kojeg je vidljivo da su nad psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima. Ukoliko vlasnik ne 
pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te obavještava nadležnu 
veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje. 
       Ukoliko je pas okarakteriziran kao opasan, na vidnom mjestu njegovog obitavališta mora biti istaknuto 
upozorenje: „opasan pas“. 
 

Članak 14. 
       Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć 
osobama s invaliditetom. 
 
 
IV.  NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA 
 

Članak 15. 
     Ovom Odlukom se kao metoda kontrole razmnožavanja propisuje obvezna trajna sterilizacija pasa i mačaka 
na području Općine Kali. 
 Obveza, odnosno naredba iz prethodnog stavka ne odnosi se na posjednike koji: 

- imaju rješenje o registraciji uzgoja te su upisani u upisnik uzgoja koje vodi nadležno tijelo i 
- Imaju suglasnost doktora veterinarske medicine da u konkretnom slučajevima nije stručno opravdano 

izvršiti kastraciju/sterilizaciju životinje. 
 

Članak 16. 
      U slučajevima kada iz bilo kojih razloga nije na vrijeme obavljena  sterilizacija ili kastracija pasa i mačaka, 
posjednik je dužan snositi troškove daljnjeg zbrinjavanja mladunčadi. 
 

Članak 17. 
Na javnim površinama dozvoljeno je postavljanje hranilišta za slobodno živuće mačke (u daljnjem tekstu: 
hranilišta). Postavljanje hranilišta odobrava Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Kali. 
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      Inicijativu za postavljanje hranilišta može pokrenuti udruga za zaštitu životinja ili fizička osoba koja živi na  
području općine, uz argumentirano obrazloženje o potrebi i opravdanosti postavljanja hranilišta na predloženoj 
lokaciji.  
        Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta propisuje Općinski načelnik posebno za svaku lokaciju.  
        Ako udruga za zaštitu životinja ili fizička osoba koja je pokrenula inicijativu i kojoj je odobreno 
postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište i ne skrbi o 
mačkama, komunalno redarstvo će donijeti rješenje o uklanjanju hranilišta na trošak inicijatora postavljanja 
hranilišta. 
 
 
V.  NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA 
 

Članak 18. 
        Sakupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, na prikladan način, bez elemenata 
zlostavljanja obavlja sklonište za životinje. Postupanje s psima smještenim u skloništu (veterinarsko-zdravstvena 
zaštita, pronalazak posjednika ili udomljavanje, vođenje odgovarajućih evidencija i drugo) provodi se u skladu s 
propisima o zaštiti i dobrobiti životinja.   
      Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka zaključuje se ugovor između Općine i skloništa za životinje 
kojim se reguliraju međusobni odnosi i visina naknada za obavljanje tih poslova. 

 
Članak 19. 

         Posjednik mora u roku od tri dana od dana gubitka psa prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u 
roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je 
ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca. 
     Napušteni ili izgubljeni pas se ne smješta u sklonište ako se po nalasku može utvrditi njegov vlasnik u kom 
slučaju se odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju. 
        Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje psa, sklonište 
stječe pravo vlasništva nad njim, nakon čega ga može udomiti. 
       Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove nastale hvatanjem i smještanjem u 
sklonište kao i svaku štetu koju pas počini od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku. 
      Sve troškove oko sakupljanja, prevoženja i smještanja u sklonište neupisanih pasa nepoznatog  posjednika 
snosi Općina Kukljica. 
 

Članak 21. 
        Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti 
sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku. 
      Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku 
ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje. 
       Kontakt i informacije o skloništu za životinje s kojim Općina Kali ima potpisan ugovor objavljuje se na 
službenim Internetskim stranicama Općine Kali. 
 

Članak 22. 
     Divlje životinje koje se zateknu na području Općine Kali izvan prirodnog staništa, sklonište za životinje  
skuplja ih i vraća u njihovo prirodno stanište ako je to moguće. Ako divlju životinju nije moguće vratiti u 
prirodno stanište životinja, najprije se nudi najbližem lovoovlašteniku u skladu s posebnim propisima o lovstvu. 
A ukoliko je niti najbliži lovoovlaštenik  ne  može  prihvatiti  životinja se može usmrtiti. 
Divlje  životinje  koje  su  navedene  kao  divljač  a  obitavaju  na  površinama  izvan  lovišta Općine Kali štite se 
sukladno propisima o lovstvu. 
 
 
V.  POSEBNA SKRB I JAČANJE SVIJESTI O ZAŠTITI I DOBROBITI  ŽIVOTINJA 

 
Članak 23. 

Općina Kali će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih sugrađana, 
posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja. 
 

Članak 24. 
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       Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to 
nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći  na drugi način. 
      Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik, a ukoliko nije moguće 
utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama mora 
organizirati i financirati Općina Kali. 
 

Članak 25. 
       Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, 
sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Kali. 
 

Članak 26. 
         Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim 
prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojima 
moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima. 
 

 
VI.  NADZOR 

Članak 27. 
         Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redar, koji postupa prema prijavi fizičkih ili 
pravnih osoba ili po službenoj dužnosti kada uoče postupanje protivno, odluci Općinskog vijeća kojom se 
propisuje komunalni red i ovoj Odluci.  
       U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu: 
  1.   pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet posjednika i drugih osoba nazočnih nadzoru 
  2.   ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci 
  3.  uzimati izjave posjednika i drugih osoba 
  4.  zatražiti od stranke podatke i odgovarajuću dokumentaciju u svezi ispunjavanja uvjeta o držanju kućnih  

ljubimaca (cijepljenje, sterilizacija…) 
  5.   očitati mikročip 
  6.   donijeti rješenje kojim nalaže promjena uvjeta i otklanjanje prekršaja u skladu s ovom Odlukom 
  7.  podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog 
  8.  naplatiti novčanu (mandatnu) kaznu na mjestu za počinjenja prekršaja 
  9.  izdati obvezni prekršajni nalog 
 
 

Članak 28. 
        Ako komunalni redar pri provedbi nadzora, sukladno propisima o zaštiti životinja, sazna za činjenice i 
okolnosti iz nadležnosti veterinarskog inspektora, dužan je odmah o tome obavijestiti veterinarsku inspekciju,  
osobito kada: 
  1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da 

životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio 
povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom 

  2. posjednik nije označio mikročipom psa, redovito cijepio protiv bjesnoće, kastrirao/sterilizirao i dao na uvid 
dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca) 

  3. posjednik drži više od 2 pasa, a nema rješenje u skladu s odredbama iz članka 4. ove  
Odluke 
  4.  posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog  
       psa 
  5.  uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog  
       ministarstva 
  6.  posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca 
  7.  utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad 
  8.  posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe. 
 
      Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na  
mučenje ili ubijanje životinja. 
 

Članak 29. 
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   Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba na 
rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja. 
   O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne samouprave 
nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva. 
 
VII.  PREKRŠAJNE ODREDBE 

 
Članak 30. 

      Komunalni redar može naplaćivati novčane kazne počiniteljima prekršaja na licu mjesta, izdajući potvrdu o 
tome. Ukoliko počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu 
se obvezni prekršajni nalog, s napomenom da je dužan kaznu platiti u roku od osam dana od dana dostave 
prekršajnog naloga. 
      Sredstva naplaćena za prekršaje u skladu sa ovom Odlukom prihod su jedinica lokalne samouprave i koriste 
se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja. 
 

Članak 31. 
      Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, novčanom kaznom iznosima od 500,00 do 2.000,00 kn 
kaznit će se posjednik kućnog ljubimca ukoliko: 
 
   -    drži psa koji nije upisan u upisnik pasa i nije označen mikročipom (članak 3. ove odluke) 
   -    drži više od dva psa ili mačke, a ne udovoljava uvjetima iz članka 4. točka 1. i 2. ove odluke 
   -   nije osigurao uvjete za držanje kućnih ljubimaca u skladu s njihovim potrebama koji se odnose na zdravlje, 

prehranu, smještaj, higijenu itd.  (članak 6., stavke 1. do  5. ove odluke) 
   -    drži psa u stanu, a ne pridržava se odredbi u člancima 7. ove odluke 
   -   drži psa u obiteljskoj kući, a ne pridržava se odredbi u člancima 8. ove odluke 
   -   posjednik drži psa koji svojim ponašanjem (lavežom ili zavijanjem) ometa mir sustanara ili susjeda ili na 

drugi način krši dogovoreni kućni red, te ukoliko u najkraćem roku ne poduzme odgovarajuće radnje u 
otklanjanju tih okolnosti (članak 9. ove odluke) 

  -   posjednik pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu pomoću povodca ne kontrolira njegovo kretanje 
(članak 10. ove odluke) 

  -   posjednik ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu  površinu koju  njegov kućni ljubimac onečisti (čl.11. 
ove odluke) 

  -    ukoliko ne spriječi uvođenje i slobodno kretanje pasa u prostore ustanova javne namjene i na javne površine 
gdje to nije dopušteno i gdje  postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja 
ljudi (članak 12. ove odluke). 

   -   opasnog psa vlasnik ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći,zatim ukoliko ga pri izvođenju 
na javne površine ne drži na povodcu i s brnjicom na njušci te ukoliko  na ulazu u prostor u kojem se nalazi 
opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: »opasan pas«. (članak 13. ove odluke) 

  -   ne provede mjeru trajne sterilizacije psa odnosno mačke (članak 15. ove odluke). 
 
VIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 31. 

         Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Kali“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI 

 
KLASA: 021-05/20-01/20 

URBROJ: 2198/14-01-20-6 

Kali, dana 4. veljače 2020. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:  

Lovre Vidov 

________________________________________________________________________________ 
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Na temelju članka 10., 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne Novine broj 158/03, 100/04, 
141/06, 38/09 i 123/2011, 56/16 i 98/19) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru (Nar. nov. 36/04, 63//08, 133/2013, i 63/2014) i članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni 
glasnik Općine Kali br. 02/13, 6/14. 1/18), Općinski načelnik Općine Kali dana 21.1. 2020. godine, donosi: 
 

GODIŠNJI PLAN 
UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM U OPĆINI KALI 

ZA 2020.  GODINU 
 
 

I. TEMELJNE  ODREDBE 
Članak 1. 

 
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu  u  Općini Kali ( u daljnjem tekstu : Plan) 
određuje upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Kali u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 
2020. godini. 
 
 
2.PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 
 

Članak 2. 
 
Redovno upravljanje pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra. 
 
Redovno upravljanje pomorskim dobrom koje je u općoj upotrebi u Općini Kali obuhvaća: 
        -  briga o zaštiti pomorskog dobra 
         -  održavanje  pomorskog dobra 
         - posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja 
   
      
3. SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE  
 
Sredstva za redovno upravljanje  pomorskim dobrom u Općini Kali za 2020 godinu, u iznosu od 390.000,00 kn 
osiguravaju se iz proračuna Općine Kali za 2020 i to: 
-  iz zakonom predviđenih sredstava od naknada od koncesija na pomorskom dobru i 
-  naknada od koncesijskih odobrenja. 
 

Članak  3. 
 
U 2020. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi i usluge na održavanju pomorskog dobra: 
 
1. Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko-obrtnički 

radovi): 
-  Sanacija portića,  
- uređenje i nabava opreme za plažu,            
- čišćenje plaža sa odvozom smeća,   
- dohranjivanje plaža šljunkom,  
-  čišćenje nanosa, 
-  potrošnja vode i struje na plažama,     
  nabava sadnica i zalijevanje, 

            - održavanje aqualifta 

 
 
 
 
 
 
 
 
165.750,00 kn 

2. -čišćenje podmorja uvala,  i Ribarske luke  30.000,00 kn 
3. - Izrada elaborata zaštite okoliša i uređenje obalnog pojasa uvale 

Batalaža 
 
 31.250,00 kn 

4. -financiranje dio Ugovora  za izradu  Idejnog rješenja i idejnog 
građevinskog projekta Batalaža 

 40.000,00 kn 

5. Rad vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja  3.000,00 kn 
6.  Uređenje i održavanje plaže Artina 120.000,00 kn 
                                                    UKUPNO: 390.000,00 
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Članak 4. 
 

Na pomorskom dobru na  području  Općine Kali mogu se obavljati  djelatnosti, a sukladno Uredbi o postupku 
davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (Narodne Novine broj 36/04,63/08,133/13,63/14 Tablica 2. 
Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru : 
- iznajmljivanje sredstava, 
- ugostiteljstvo i trgovina, 
- komercijalno-rekreacijski sadržaji  
 

Članak   5. 
 
Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine Kali, u postupku rješavanja zahtijeva za koncesijska odobrenja, 
utvrđuje mikrolokacije za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. 
Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti  iz članka 5. ovog Plana mogu se određivati na slijedećim dijelovima 
pomorskog dobra kako slijedi: 
                                 
 

II. POPIS DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU ZA KOJE SE IZDAJE 
KONCESIJSKO ODOBRENJE 

 
Tablica 1. 

PODRUČJE DJELATNOST SREDSTVO MIKROLOKACIJA I BROJ 

 
Iznajmljivanje 
sredstava 

- daska za jedr. 
- sandolina 
- pedalina 

Mala Lamnjana (nasip), ---- 
Batalaža, MUL 
 
Po 20 kom. 

MORSKA OBALA 

Ugostiteljstvo i 
trgovina 

kiosk do 12 m2 za 
obavljanje ugostiteljske  ili 
trgovačke djelatnosti 

1. M. Lamnjana (nasip) 
          č.z.12105 Kali 
2. Meh. radiona Mul 
  

pripadajuća terasa 
ugostiteljskog objekta 

- ispred č.z.5702 
- ispred konobe „Basa“ 
- M. Lamnjana (nasip) 
- Batalaža: Punta Artina 
- Batalaža: Artina 
- Brgačelj 
- Mul 
- Batalaža ispred ribarske      
   Zadruge, 
- ispred garaže obrta „Moćun“ 
(čest.zem. 5713 k.o Kali) 

ambulantna prodaja 
sladoleda (škrinja, aparat za 
sladoled) 

- M. Lamnjana (nasip), 
Batalaža, Mul, 
  

Komercijalno 
rekreacijski sadržaji 

suncobrani, ležaljke 
- M. Lamnjana (nasip), 
Batalaža, Mul, Tratica, Artina 

zabavni sadržaj (gumeni 
dvorac), AQUA PARK 

Mul – Park-1 kom 
M.Lamnjana  1 kom  

kulturne, komercijalne, 
zabavne priredbe 

- M. Lamnjana (nasip), 
Batalaža, Artina, Mul 

Športske priredbe 
- M. Lamnjana (nasip) 
- Batalaža  
- Mul 

 
 
 
4.  DODJELA KONCESIJSKOG ODOBRENJA 
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Članak 6. 

 
 Koncesijska odobrenja određuju se sukladno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja  na 
pomorskom dobru (NN BR.: 36/04,63/08,133/13,63/14). 

 
Članak 7. 

 
Koncesijska odobrenja određuju se u pravilu na rok od 1. godine. 
Koncesijska odobrenja s mikrolokacijom na prostoru koji je dan u koncesiju prestaju istekom kalendarske godine 
u kojoj počinje koncesija. 
 

Članak 8. 
 
U slučaju dobivanja dva ili više zahtjeva za obavljanje istih djelatnosti na istoj mikrolokaciji, te ako je zbroj 
sredstava za obavljanje djelatnosti veći od predviđenog u članku 5. ove odluke, vijeće za davanje koncesijskog 
odobrenja će izdati odobrenje onom podnositelju zahtjeva koji  je prvi dostavio uredan- potpun  zahtjev za 
koncesijsko odobrenje  za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. 
 

Članak 9. 
 

Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja odbiti će zahtjev  koncesijskog odobrenja  podnositelju zahtijeva koji 
ima nepodmirenih obveza prema Općine Kali . 

 
 

III. NADZOR 
Članak 10. 

 
Utvrđuje se obveza Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Kali  da putem komunalnog redara, osigura: 
- Inspekcijski nadzor nad koncesijskim odobrenjima, 
- izvješćivanje nadležnih ustanova u slučaju bespravnih radova na pomorskom dobru, 
- izvješćivanje nadležnih u Općini u slučaju oštećenjima na objektima pomorskog dobra. 
 

Članak 11. 
 

Ukoliko  komunalni redar utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno 
da je u suprotnosti s izdanim koncesijskim odobrenjem, komunalni redar je dužan o tome izvijestiti Lučku 
kapetaniju Zadar , druga nadležna tijela te Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine Kali.  

 
Članak 12. 

 
Sastavni dio ovog plana su grafički  prilozi: 
-Plan pomorskog dobra i mikrolokacija na području Općine Kali. 

 
Članak 13. 

 
Ovaj Plan  stupa na snagu danom potvrde od strane nadležnog tijela Zadarske županije, a primjenjivati će se od 
01.01. 2020. godine. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK -  OPĆINE KALI 
          
KLASA: 342-01/20-01/1 

URBROJ: 2198/14-2-20-2 

Kali, dana 21. siječnja 2020. godine 

 
                                                     Općinski načelnik: 

                                                     MARKO KOLEGA, dr. med 
________________________________________________________________________________ 
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Na temelju  članka 5.  Uredbe o  postupku davanja  koncesijskog odobrenja  na  pomorskom  dobru (Nar.  Nov. 
36/04 i 38/09, 133/13, 63/14) i članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik  Općine Kali  br. 02/13, 6/14), 
Općinski načelnik Općine Kali, dana  22. 01.2020. godine, donosi: 
 
 

IZVJEŠĆE 
O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA 

POMORSKIM DOBROM U 2019. GODINI 
U OPĆINI KALI 

 
Članak 1. 

 
Općina Kali podnosi Izvješće  o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom u 2019.godini s 
podatcima o broju danih koncesijskih odobrenja i ostvarenim  sredstvima  i to kako slijedi: 
 

PLAN UPRAVLJANJA POM. DOB. ZA 2019.GOD. - OSTVARENO U 2019.GODINI 

DJELATNOST SREDSTVO MIKROLOKACIJA 
BR. ODOBR. 
ZAHTJEVA 

UPRIHOĐENA 
SREDSTVA 

(kn) 

Prijevoz putnika brodica/brod Športska lučica Mul / / 

Iznajmljivanje 
plovila (charter) 

brodica/brod 
(charter) 

nema / / 

Prijevoz tereta brodica/brod nema / / 

Čišćenje mora brodica/brod nema / / 

Iznajmljivanje 
sredstava 

- brodica na motorni 
pogon 

- Športska luka Mul 
- Športska luka Batalaža 

 
/ / 

- brodica na vesla 

- Športska luka Mul 
- Športska luka Batalaža 

- M. Lamnjana 
 

/ / 

- daska za jedr. 
- sandolina 
- pedalina 

- M. Lamnjana 
(nasip)  

/ / 

Ugostiteljstvo i 
trgovina 

kiosk do 12 m2 za 
prodaju jela ili pića 

M. Lamnjana (nasip) 
 

1  

pripadajuća terasa 
ugostiteljskog 

objekta 

- M. Lamnjana (nasip) 
 

- Batalaža: Artina 
 

- Mul 
 
-Iispred  konobe“Bassa“ 

4  

ambulantna prodaja 
sladoleda (škrinja, 
aparat za sladoled) 

- M. Lamnjana (nasip) 
1 kom. 

/ / 

Komercijalno 
rekreacijski sadržaji 

suncobrani, ležaljke 
- M. Lamnjana (nasip) 
 

/ / 

zabavni sadržaj 
(gumeni dvorac) 

Mul – Park 
1 kom. 

/ / 

kulturne, 
komercijalne, 
zabavne priredbe 

- M. Lamnjana (nasip) / / 

Športske priredbe - M. Lamnjana (nasip) / / 

UKUPNO PRIHODOVANO :  
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Broj danih koncesijskih odobrenja:  
- 4 koncesijskih odobrenja za terase ugostiteljskog objekta   
- 1. koncesijsko odobrenje za postavu kioska do 12 m2    
 
  UKUPNO PRIHODI OD KONCESIJSKIH ODOBRENJA …….. .................57.542,00 kn 
 

 
Članak 2. 

 
Detaljna evidencija izdanih koncesijskih odobrenja na području Općine Kali za 2019. godinu nalazi se u privitku 
ovog izvješća. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK - OPĆINE KALI 
 
KLASA: 342-01/20-01/2 

URBROJ:2198/14-02-20-1 

Kali, dana  22.01.2020.godine 

 
 

                                                     OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                     MARKO KOLEGA, dr.med. 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Red. 
Broj. 

Podnositelj  
zahtijeva 

Adresa Djelatnost  Sredstva Mikrolokacija Površina/ 
komad 

Iznos 

1.  UO“Eva“ 
 

Kali Ugostiteljska Terasa Artina 120,55 m2 24.110,00 

2. Zrinski d.o.o. 
Dobropoljana 

Kali Ugostiteljska terasa Kolegini   57,64  m2 11.528,00 

3. UO  „Riva“ 
 

Kali Ugostiteljska Terasa MUL   60,00 11.192,00 

4. UO  „CICO“ Kali Ugostiteljska Terasa+ 
kiosk 

M.Lamjana 
(nasip) 

 74,52m2+ 
 kiosk 

21.904,00 

        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZDAVAČ: OPĆINA KALI – 
Odgovorna: Nives Perin, dipl. iur. 

Telefon: (023) 281-802 
Kali, 2020. godine 
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