
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA SALI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Sali, 30. lipnja 2017. 

 

ZAPISNIK 

sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali 

 

Sjednica je počela s radom u 19,00 sati. 

 

Utvrđuje se da su sjednici nazočni: 

Srećko Milić, Zvonimir Škvorčević, Rajka Petešić, Tomislav Jerić, Marijan Crvarić, Sebastian 

Jagić, Marinka Jerić, Paško Bonja, Matija Ramov i Marijan Kolić 

 

Odsutni: Ivan Špralja 

 

Predsjednik Srećko Milić otvara sjednicu i predlaţe dnevni red po pozivu: 

1. Polaganje prisege vijećnika Marijana Kolića 

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac 

d.o.o. Sali za 2016. godinu 

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Komunalnog 

društva Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali za 2016. godinu 

4. Donošenje Odluke o uporabi dobitka poslovne godine 2016. Komunalnog društva 

Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali  

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Mulića d.o.o. Sali za 2016. godinu 

6. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Mulića d.o.o. Sali 

za 2016. godinu 

7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2016. godinu Mulića d.o.o. Sali 

8. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali za 2016. 

godinu 

9. Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske knjiţnice i čitaonice Sali za 2016. 

godinu 

10. Stavljanje van snage Odluke o naknadama općinskih duţnosnika KLASA: 121-

15/09-01/1, URBROJ: 2198/15-01-09. 

11. Reguliranje obavljanja duţnosti zamjenika načelnika Općine Sali 

12. Ţalbe građana na obračun komunalnog doprinosa  

13. Aktualni sat 

 

 

Vijećnik Paško Bonja predlaţe dopunu dnevnog reda pod točkom 1: 

Donošenje Odluke o javnom prenošenju rada sjednice. 

 

Vijećnik Marijan Crvarić predlaţe dopunu dnevnog reda iza točke 11: 



Donošenje nove Odluke o dodjeli novčane potpore za novorođenu djecu na području Općine 

Sali 

Dnevni red sa dopunama jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

Ad. 1. 

Javno prenošenje rada sjednice 

 

Rasprava: 

 

Vijećnik Paško Bonja obrazlaţe prijedlog o javnom prenošenju sjednica radi transparentnosti, 

a navodi kako se i sjednice na višoj razini javno prenose pa ne vidi razloga da se ne prenosi i 

sjednica Općinskog vijeća. 

Vijećnica Matija Ramov navodi članak Statuta u kojem stoji da je rad Općinskog vijeća javan. 

 

Načelnik Zoran Morović ne podrţava prijedlog o javnom prenošenju sjednica jer to sliči u 

„big brother“, a ne u ozbiljan rad. Snimanje sjednica podrţava radi eventualne provjere 

zapisnika ali to mora obaviti ovlaštena osoba s adekvatnim uređajem. 

Zapisnik moţe biti objavljen na web stranici Općine Sali. 

 

Vijećnik Marijan Crvarić predlaţe provjeru Statuta i Poslovnika o radu Općinskog vijeća gdje 

se navodi javnost rada ali ne i prenošenje uţivo. Stoga bi trebalo prije donošenja odluke o 

prijenosu uţivo mijenjati Poslovnik i Statut kojima bi se onda reguliralo ovo pitanje. 

 

Nakon rasprave stavljeno je na glasovanje prijedlog da se sjednica prenosi uţivo, po kojem je 

3 vijećnika bilo za i 7 vijećnika protiv od ukupno 10 prisutnih vijećnika te prijedlog nije 

prihvaćen. 

 

 

Ad.2. 

Vijećnik Marijan Kolić polaţe prisegu za člana  Općinskog vijeća Općine Sali, budući iz 

opravdanih razloga nije bio prisutan na konstituirajućoj sjednici.  

 

 

Ad.3. 

U 2016. godini duţnost direktora Komunalnog društva obnašala je Diana Milin te ona daje 

informaciju o poslovanju firme u 2016. godini. 

 

U većem dijelu su zatvorene obveze iz ranijih godina koje je preuzela stupanjem na duţnost 

direktorice, osim prema firmi Mediteran 2000, za prijevoz vode, a što se podmiruje putem 

kredita. Društvo je u tri navrata bilo i blokirano, ali uz pomoć Općine prebrodile su se te 

situacije. 

 



Sukladno zakonskim odredbama u 2015. godini iz Komunalnog društva izdvojene su sve 

djelatnosti osim vodoopskrbe i odvodnje. Ostale djelatnosti registrirane su u firmi Mulić pa je 

slijedom toga došlo i do prebacivanja djelatnika iz Komunalnog društva u Mulić. 

Komunalno društvo 2016. godinu završilo je sa dobitkom od 678.976 kuna što se planira 

koristiti za pokriće gubitka iz ranijih godina. 

Povećani prihodi su najvećim dijelom od knjigovodstvenog usklađenja naknade za vode, a 

najveći rashodi su za plaće. 

Uteg poslovanju je opskrba vodom putem broda vodonosca  jer je cijena te vode koja se 

naplaćuje domaćinstvima  propisana prosječna ţupanijska cijena  i ne smije se povećavati,  a  

kao takva ne pokriva manipulativne troškove djelatnika Društva. Tako ispada da Društvo pri 

opskrbi domaćinstava dovezenom vodom sa kopna posluje sa minusom. 

 

U raspravi je vijećnik Paško Bonja postavio pitanje vezano uz prikazane smanjene troškove za 

plaću u odnosu na 2015. godinu na što je odgovoreno da se radi o smanjenju broja djelatnika 

radi prebacivanja u Mulić. 

 

Vijećnik Marijan Crvarić komentira da je izvješće o poslovanju trebao najprije razmotriti 

Nadzorni odbor te se očitovati Vijeću. Također je očekivao prijedlog i imenovanje  novog 

Nadzornog odbora, a postavlja i pitanje koja je funkcija u firmi bivše direktorice Diane Milin 

budući je natječaj za novog direktora bio hitno raspisan upravo radi odlaska direktorice. 

Načelnik odgovara kako Nadzorni odbor imenuje načelnik, a Diana Milin je u prvim 

mjesecima pomagala novom direktoru da se uhoda u posao, a sad smo je zatraţili da ostane do 

kraja ljeta radi aţuriranja baze podataka obveznika. 

 

Marijan Kolić spomenuo je problem prikupljanja smeća na Sakarunu. Da li se moţe dobaviti 

još kontejnera. 

Diana Milin kaţe kako je sa javnom ustanovom koja upravlja tim dijelom teško naći 

zajednički jezik. Mulić bi napravi sve što treba ali problem je što javna ustanova ne ţeli platiti 

više. Uza sve nastojanje nikad nije ostvarena dobra komunikacija sa njima. 

 

Na komentar vijećnice Matije Ramov kako svakako treba inzistirati na razgovoru sa njima 

načelnik kaţe da je imenovan novi ravnatelj te očekuje bolju suradnju. 

 

Na pitanje vijećnika Tomislava Jerića da li uprava Društva ima plan kako platiti dugovanja, 

Diana Milin odgovara kako bi bilo potrebno naći način kako naplatiti subvencioniranu vodu a 

da se ne ostvaruje minus. 

 

U raspravi se još spomenulo reorganizacija radnih mjesta sa uvođenjem plaće prema učinku,  

problem parkinga što se planira riješiti kupovinom zemljišta, reguliranje prometa preko porta 

u Salima postavljanjem pomičnog stupića na ulazu. 

 

Izvješće o radu dano je na glasovanje te isto nije prihvaćeno, budući je 4 vijećnika bilo za, 3 

vijećnika protiv i 3 vijećnika suzdrţano, od 10 prisutnih vijećnika. 

 



Ad.4. 

Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac sastavilo je za 2016. godinu sljedeća financijska 

izvješća: bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijska izvješća. 

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu donesena je sa 7 glasova 

za i 3 protiv, od 10 prisutnih vijećnika. 

 

 

Ad.5. 

Uprava Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac predlaţe da se dobitak 2016. godine u 

iznosu od 678.975,65 kuna upotrebi za pokriće gubitka ranijih godina. 

Odluka o uporabi dobitka poslovne godine 2016. za pokriće gubitka ranijih godina donesena 

je sa 7 glasova  za i 3 protiv, od 10 prisutnih vijećnika. 

 

 

Ad.6. 

U 2016. godini duţnost direktora Mulića obavljala je Diana Milin te ona daje informaciju o 

poslovanju firme u 2016. godini. 

 

Mulić je 2016. godinu završio sa gubitkom od 562.866 kuna.  

U odnosu na ranije godine smanjeni su prihodi od naplate odvoza smeća, i obavljanja 

građevinskih radova za općinu. Prvo iz razloga što obveznici odjavljuju prijavljene članove 

domaćinstava, a ne prijavljuju apartmane o čemu će se provesti bolja kontrola kad se sredi 

baza podataka, a drugo za obavljanje nekih većih radova za općinu nema dovoljno zaposlenih 

budući ima 12 naselja za odrţavanje. 

Rashodi su veliki: plaće, struja, voda, deponiranje smeća, gorivo, koncesije... 

 

Rasprava: 

Vijećnica Matija Ramov postavlja pitanje vezano uz rashod za plaće i naknade zaposelnih koji 

iznosi 72% prihoda, te smatra da je to uz ostale tekuće troškove dugoročno neodrţivo. 

 

Diana Milin odgovara kako se povećao broj zaposlenih prebacivanjem iz Komunalnog 

društva, ali s obzirom na obujam poslova i površinu područja rada nije puno zaposlenih samo 

što cijene usluga, koje se već dugo vremena nisu mijenjale,  više ne mogu pokrivati troškove 

poslovanja. 

 

Načelnik dodaje da je osim nedostatne cijene prijevoza smeća dodatni problem poslovanju i 

gubljenje koncesijskih područja.  

 

U daljnjoj raspravi spomenuto je da za naplatu priveza u svim lukama koncesiju ima 

Ţupanijska lučka uprava, a na sidrištima druge firme koje ne ulaţu ništa te se po tom pitanju 

mora nastojati nešto promijeniti.  

Vijećnik Tomislav Jerić napominje problem sanitarija u luci Boţava, kao i iskop dna u uvali 

Boţava radi mogućnosti pristajanja više nautičkih plovila. 



Vezano uz raspravu o koncesijama traţiti će se od Ţupanije, popis i izvješće o izvršenju 

ugovornih obveza za sve koncesionare na području Općine Sali. 

 

Izvješće o radu Mulića d.o.o. Sali prihvaćeno je sa 6 glasova za, 3 protiv i 1 suzdrţan, od 10 

prisutnih vijećnika. 

 

 

Ad.7. 

Mulić d.o.o. Sali  sastavilo je za 2016. godinu sljedeća financijska izvješća: bilancu, račun 

dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća, prijavu poreza na dobitak za 2015. godinu 

(PD) i GFI-POD. 

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu donesena je sa 7 glasova 

za i 3 protiv, od 10 prisutnih vijećnika. 

 

 

Ad.8. 

Uprava Mulića d.o.o. Sali  predlaţe da se gubitak 2016. godine u iznosu od 562.865,91 kuna 

pokrije iz zadrţanih prihoda ranijih godina. 

Odluka o pokriću gubitka poslovne godine 2016. donesena je sa 7 glasova  za i 3 protiv, od 10 

prisutnih vijećnika. 

 

 

Ad.9. 

Načelnik predlaţe da se  Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Orkulice“ Sali  prebaci na iduću 

sjednicu budući ravnateljica nije mogla iz opravdanih razloga doći na sjednicu. 

Prijedlog je prihvaćen. 

 

 

Ad.10. 

Ravnatelj knjiţnice Ante Mihić daje informacije o radu knjiţnice. Radi bolesti bio je odsutan 

duţe vrijeme, ali je bio upoznat sa svim aktivnostima. Za vrijeme bolovanja  mijenjala ga je  

Ivana Raljević te iza nje Roberta Karinja koja i dalje pomaţe u knjiţnici. Kao ravnatelj 

zadovoljan je sa njihovim radom. 

Predlaţe da se na jednu od sjednica stavi kultura kao posebna točka dnevnog reda. Prijedlog 

je prihvaćen. 

 

Načelnik pohvaljuje rad ravnatelja i djelatnika knjiţnice, sa čime se slaţu i vijećnici. Također 

se ponovno zaključilo da je potrebno proširiti prostor knjiţnice. 

 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske knjiţnice i čitaonice Sali za 2016. godinu 

jednoglasno je prihvaćeno. 

 

 

 



Ad.11. 

Prijedlog nezavisne liste nositelja Paška Bonje je da se ukinu sve naknade vijećnicima te da se 

ta sredstva rasporede za neke druge namjene primjerice porodiljne naknade. 

 

Nakon kratke rasprave jednoglasno je donesena Odluka o stavljanju van snage odluke o 

naknadama predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima općinskog vijeća. 

 

 

Ad.12. 

Prijedlog vijećnika HDZ-a je da se donese nova odluka o naknadama za novorođenčad na 

način da se naknada poveća na 10.000,00 godišnje do 6 godine ţivota djeteta, odnosno 

60.000,00 kuna ukupno, te da se ukine kriterij da oba roditelja moraju ţivjeti na otoku sa 

obrazloţenjem da nisu svi u mogućnosti ţivjeti i raditi na otoku. 

 

Načelnik se ne slaţe da se ukine kriterij da oba roditelja ţive na otoku jer smatra da je ova 

naknada upravo potpora za ţivot na otoku te jedino uz uvjet da oba roditelja i dijete ţive na 

otoku se moţe isfinancirati. 

 

U raspravi je vijećnica Matija Ramov podrţala prijedlog HDZ-a ali da se doda uvjet da jedan 

roditelj i dijete obavezno ţive na otoku. 

Također vijećnik Paško Bonja napominje kako izračunom na bazi 10 novorođene djece na 

otoku za 6 godina naknada u proračunu moţe iznositi 600.000,00 kuna što bi moglo biti 

neodrţivo ali svakako treba stimulirati mlade obitelji na otoku. 

 

Odluka o naknadama za novorođenčad u iznosu od 10.000,00 kuna godišnje do navršene šeste 

godine, uz uvjet da na otoku ţivi bar jedan roditelj i dijete, te uredno dostavljanje zahtjeva i 

popratnih dokaza za svaku godinu, donesena je jednoglasno. 

 

Ad.13. 

Vijećnici liste HSS, SDP i HNS predlaţu da zamjenik načelnika obavlja duţnost kao volonter  

uz naknadu. Naknada bi pokrivala njegovu zauzetost u svojstvu načelnika stoţera civilne 

zaštite za Općinu Sali, koja nije zanemariva, kao i mijenjanje načelnika u određenim 

situacijama. 

 

Vijećnici HDZ-a predlaţu da zamjenik načelnika ostane profesionalac kao i do sada. 

 

Vijećnici liste mladih predlaţu da zamjenik načelnika bude volonter bez naknade, a u slučaju  

intervencija civilne zaštite ili mijenjanja načelnika da mu se isplate dnevnice za obavljen 

posao. 

 

Načelnik komentira prijedlog liste mladih i kaţe kako je zamjenik načelnika kao načelnik 

stoţera civilne zaštite na raspolaganju 24 sata, izlazi na sve vatrogasne intervencije, akcije 

spašavanja kod prometnih nezgoda i bilo kakvih drugih intervencija (npr. Mardešić – curenje 

amonijaka)  te smatra da bi ukidanjem naknade Općina izgubila na sigurnosti. Također i u 



Odluci o pravima načelnika i zamjenika načelnika stoji kako zamjenik načelnika moţe 

obavljati duţnost volonterski uz naknadu što je već bio slučaj u vrijeme načelnika Basiolija i 

zamjenika načelnika Ramova, kad je načelnik bio volonter uz višestruko veću naknadu,  a 

tada je i uvedena plaćena funkcija zamjenika načelnika. 

 

Nakon petminutne stanke koju su zatraţili vijećnici liste mladih prijedlozi su stavljeni na 

glasovanje. 

 

1. Zamjenik načelnika volonter uz naknadu od 3.500,00 kuna mjesečno. 

    4 glasa za, 5 protiv, 1 suzdrţan 

2. Zamjenik načelnika volonter bez naknade uz isplatu dnevnica po obavljenom poslu 

    3 glasa za, 6 protiv, 1 suzdrţan 

3. Zamjenik načelnika profesionalac sa plaćom 

    3 glasa za, 3 protiv, 4 suzdrţana 

 

Nijedan prijedlog nije podrţan većinom glasova te odluka nije donesena. Za sada zamjenik 

načelnika ostaje profesionalac do daljnjeg. 

 

Ad.14. 

U postupku legalizacije kuća na području Parka prirode Telašćica nije predviđen popust 

budući su kuće označene kao zgrade u svojstvu agroturizma. Nakon slanja rješenja o 

komunalnom doprinosu većina je poslala ţalbu na rješenje, neki sa naznakom da im je to prva 

nekretnina. 

Načelnik predlaţe da se odluka izmijeni u smislu da se odobri popust domaćem stanovništvu 

za prvu nekretninu bez obzira na namjenu pa da se onda to primjeni i na ove ţalbe. 

 

Vijećnik  Marijan Crvarić komentira da bi se izmjene i dopune Odluke o komunalnom 

doprinosu trebale detaljnije razraditi te predlaţe da se sa tim ide na neku drugu sjednicu, ali 

smatra da ukoliko su navedeni ţalitelji već dobili rješenje o izvedenom stanju neće se moći 

primijeniti nova odluka. 

 

Prihvaćen je prijedlog da se  izmjena Odluke o komunalnom doprinosu stavi na drugu 

sjednicu. 

 

 

Ad.15. 

1. Matija Ramov:  Problematika trajektnog prijevoza 

Načelnik: Konstantno se traţi poboljšanje povezanosti i povećanje trajektnih pruga a tako će 

se i dalje inzistirati. 

 

2. Paško Bonja:  Predlaţe da se vijećnici dogovore koje kapitalne projekte bi trebalo uzeti u 

prioritet da se ne troši vrijeme i novac na neke koji nisu potrebni. 

 

3. Paško Bonja:  Sanacija cisterne u Dragovama 



Načelnik: do iduće sezone 

 

4. Paško Bonja: Zabrana prometa preko porta u Salima i problem parkinga 

Načelnik: Zabrana prometa počinje od 1. srpnja u vremenu od 17:00 do 5:00 sati, a problem 

parkiranja se planira ublaţiti kupnjom zemljišta za parking. To je predviđeno i proračunom. 

5. Paško Bonja: Da li će se prijaviti za sufinanciranje sanacija odlagališta otpada. 

Načelnik: To teoretski moţe Mulić ali su deponiji već jednom sanirani za cca 10.000.000,00 

kuna pa je teško očekivati ponovno odobrenje sredstava od nadleţnih. 

 

6. Paško Bonja: Zašto načelnik nije prisustvovao sastanku načelnika sa novim ţupanom 

Zadarske ţupanije? 

Načelnik: Imao sam već prije dogovorene obveze. 

 

7. Paško Bonja: Saljske uţance 2017. 

Načelnik: Na raspisan natječaj nije se javio nitko. Naknadno se pričalo s Ivom Špralja iz 

Zaglava. 

 

8. Marijan Kolić: Da li je u ovlasti komunalnog redara dijeliti i kazne za komunalne i 

prometne prekršaje ili samo opomene? 

Načelnik: Za neke stvari ima ovlasti kaţnjavati za neke ne.  

 

9. Matija Ramov: Koordinacija i prisustvo medicinskog osoblja na otoku. 

Načelnik: Problem je što svi doktori na otoku nemaju pripravnost. Malo je problem i u 

kvaliteti osoblja ali sad na Boţavu dolazi novi liječnik pa se nadamo boljoj usluzi. Kod 

pitanja zdravstvene zaštite odgovor nadleţnih je uvijek isti imamo dovoljno timova (tri) na 

broj stanovnika. Što ne znači da se nećemo i dalje zalagati za bolju zdravstvenu zaštitu. 

 

10. Zvonimir Škvorčević: Natura Jadera upravlja Sakarunom. Problem je nered. 

Načelnik: Imamo dogovoren sastanak sa novim ravnateljem javne ustanove pa se nadamo 

postići dogovor u rješavanju problema nereda na Sakarunu. 

 

11. Marijan Crvarić: Građevinska dozvola za cestu preko Bluda u Salima? 

Načelnik: Uza sva obećanja još nije gotova, čeka se upis vlasništva od strane Hrvatskih cesta.  

Ujedno daje informaciju da je pokrenut postupak izrade urbanističkog plana uređenja dijela 

luke Sali u svrhu izgradnje lukobrana. 

 

12. Marijan Crvarić: Vrtić na zapadnom dijelu Dugog otoka? 

Načelnik: Pokušati ćemo riješiti do jeseni. 

 

13. Marijan Crvarić: Uređenje čekaonice u Brbinju? Predlaţe da se napravi kvalitetna 

čekaonica uz sufinanciranje potencijalnih korisnika prostora.  

Načelnik: Mi moţemo bez problema napraviti manju čekaonicu cca 15 m² jer imamo svoj 

teren i za nju ne treba građevinska dozvola, a za neku sa više sadrţaja i kvalitetniju bilo bi 

znatno dugotrajnije i skuplje. 



 

14. Marijan Crvarić: Popis imovine po mjesnim odborima. Dostaviti vijećnicima. Predlaţe 

kao zasebnu točku dnevnog reda sjednice. 

 

15. Matija Ramov: Zakup javne površine na portu – UO Trapula 

Načelnik: Zatraţili su zakup, međutim nije moguće udovoljiti zahtjevu na traţenim 

lokacijama. 

 

 

Sjednica je završila s radom u 22,40 sati. 

 

 

 

 

 Zapisničar:        Predsjednik OV: 

Irena Petešić          Srećko Milić  

 

 


