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Stranica 2 – broj 1/2019 „Službeni glasnik Općine Sali“

4.ožujka 2019. godine

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“
10/97, 107/07 i 94/13), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali i članka 30. Statuta Općine
Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/16) Općinsko vijeće Općine Sali na sjednici održanoj 26.
veljače 2019. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju
ravnatelja Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali

Članak 1.
Na prijedlog upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali, razrješuje se Dolores Perin iz Zadra,
Kninska 8, OIB: 02610732319, dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Orkulice“ iz Sali.

Članak 2.
Utvrđuje se kako mandat ravnatelja razriješenoj iz članka 1. ove Odluke prestaje
2019.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u „Službenom glasniku Općine Sali“.

KLASA: 601-01/19-01/02
UR.BROJ: 2198/15-01-19-1
Sali, 26. veljače 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI
Predsjednik
Srećko Milić

28. veljače

Stranica 3 – broj 1/2019 „Službeni glasnik Općine Sali“

4.ožujka 2019. godine

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“
10/97, 107/07 i 94/13), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali i članka 30. Statuta Općine
Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/16) Općinsko vijeće Općine Sali na sjednici održanoj 26.
veljače 2019. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju
ravnatelja Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali

Članak 1.
Na temelju provedenog javnog natječaja i na temelju prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Orkulice“ iz Sali, za ravnatelja Dječjeg vrtića „Orkulice“ iz Sali imenuje se Cvita Vulić Stručić iz
Zadra, Ive Senjanina 3, OIB: 77661539545.

Članak 2.
Utvrđuje se kako mandat ravnatelja imenovanoj iz članka 1. ove Odluke započinje

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u „Službenom glasniku Općine Sali“.

KLASA: 601-01/19-01/03
URBROJ: 2198/15-01-19-1
Sali, 26. veljače 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI
Predsjednik
Srećko Milić

1. ožujka 2019.

Stranica 4 – broj 1/2019 „Službeni glasnik Općine Sali“

4.ožujka 2019. godine

Na temelju odredbi članaka 59. i 61. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
68/18 i 110/18) te odredbe članka 30. Statuta Općine Sali (»Službeni glasnik Općine Sali« broj 2/16)
Općinsko vijeće Općine Sali, na sjednici održanoj 26. veljače 2019. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o proglašenju komunalne infrastrukture
javnim dobrom u općoj uporabi
Članak 1.
Ovom Odlukom proglašava se komunalna infrastruktura navedena u donjem popisu javnim dobrom
u općoj uporabi u vlasništvu Općine Sali.
Redni
broj

Naziv komunalne
infrastrukture

Vrsta komunalne
infrastrukture

1.

Čekaonica za
putnike u trajektnom
pristaništu Brbinj

2.

k.č. 379 k.o. Božava n.i.
(k.č. 2204/2 k.o. Božava s.i.)
k.č. 19697 k.o. Sali n.i.
(k.č. 7605/1, 7607/1 i 7608/2
k.o. Sali s.i.)
Zgrada ambulante u Građevina javne i k.č. 17279 k.o. Sali n.i.
Zaglavu
društvene namjene
(k.č. 695/.ZGR, 4947/2 k.o. Sali
s.i.)
Zgrada stare škole u Građevina javne
k.č. 83/ZGR., 775/4 k.o. Brbinj
Brbinju
namjene
Zgrada stare škole u Građevina javne
k.č. 17280 k.o. Sali n.i.
Zaglavu
namjene
(k.č. 4947/1 k.o. Sali s.i.)

3.

4.

5.
6.

Građevina
namijenjena
obavljanju djelatnosti
javnog prijevoza
Zgrada ambulante u Građevina javne i
Božavi
društvene namjene
Zgrade ambulante u Građevina javne i
Salima
društvene namjene

Katastarska i
zemljišnoknjižna čestica i
katastarska općina
k.č. 1863/3 k.o. Brbinj

Članak 2.
Nalaže se Općinskom sudu u Zadru, Zemljišnoknjižnom odjelu, kao nadležnom sudu, upis
komunalne infrastrukture navedene u članku 1. kao „javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine
Sali“ u zemljišne knjige.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Sali«.
KLASA: 940-01/19-01/12
UR.BROJ: 2198/15-01-19-1
Sali, 26. veljače 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI
Predsjednik
Srećko Milić

Stranica 5 – broj 1/2019 „Službeni glasnik Općine Sali“

4.ožujka 2019. godine

Na temelju odredbi članaka 107. i 109. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13,
54/13, 148/13 i 92/14) te odredbe članka 30. Statuta Općine Sali (»Službeni glasnik Općine Sali«
broj 2/16) Općinsko vijeće Općine Sali, na sjednici održanoj donosi slijedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o utvrđenju nerazvrstanih cesta
na području katastarske općine Sali
Članak 1.
Ovom Odlukom dopunjuje se popis „Tabelarni prikaz katastarskih čestica nove izmjere za
katastarsku općinu Sali koje se u naravi koriste kao javno dobro u općoj uporabi putevi, nerazvrstane
ceste i ulice“ koji predstavlja sastavni dio Odluke o utvrđenju nerazvrstanih cesta na području
katastarske općine Sali od 15. lipnja 2016., klasa: 340-01/16-01/09, urbroj: 2198/15-01-16-1, na
način da se dodaje novi redak i redni broj:
181.

18149/5

ZAGLAVSKI
VRŠAK

PUT

D.L. 9-3

Članak 2.
Dopunjeni popis „Tabelarni prikaz katastarskih čestica nove izmjere za katastarsku općinu Sali koje
se u naravi koriste kao javno dobro u općoj uporabi putevi, nerazvrstane ceste i ulice“ iz članka 1.
sastavni je dio ove Odluke i dostaviti će se Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za
katastar Zadar te Općinskom sudu u Zadru, Zemljišnoknjižnom odjelu radi evidentiranja
nerazvrstanih cesta, puteva i ulica te upisa istih u zemljišne knjige.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Sali«.

KLASA: 340-01/16-01/09
URBROJ: 2198/15-01-19-7
U Salima, 26. veljače 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI
Predsjednik
Srećko Milić

Stranica 6 – broj 1/2019 „Službeni glasnik Općine Sali“

4.ožujka 2019. godine

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18
), i članka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/16 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Sali na 12. sjednici održanoj 26. veljače 2019. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sali

Članak 1.
Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Sali koju je izradila ovlaštena tvrtka ALFA
ATEST d.o.o. iz Splita u prosincu 2018. godine.
Članak 2.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Sali čini sastavni dio ove Odluke i biti će objavljena na
službenim web stranicama Općine Sali - www.opcina-sali.hr .
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sali“.

KLASA: 810-01/19-01/01
URBROJ: 2198/15-01-19-1
Sali, 26. veljače 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI
Predsjednik
Srećko Milić

Stranica 7 – broj 1/2019 „Službeni glasnik Općine Sali“

4.ožujka 2019. godine

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ br. 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14) i članka 30. Statuta Općine Sali
( „Službeni glasnik Općine Sali“ broj 02/16 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Sali, na 12.
sjednici održanoj dana 26. veljače 2019. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Sali za 2019. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sali (dalje: Općinsko vijeće) koja su osigurana
u Proračunu Općine Sali za 2019. godinu.
Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih izabranih članova u Općinskom vijeću.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama i
članovima izabranim s liste grupe birača pripada i pravo na uvećanu naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, a određenog u stavku 1. ovog članka.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 223,00
kuna.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od
245,30,00 kune.
Članak 4.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u
Proračunu Općine Sali za 2019. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u mjesečnim
iznosima kako slijedi:
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ
669,00 kuna
- Hrvatska stranka umirovljenika – HSU
223,00 kuna
- Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima - HNS
223,00 kuna
- Hrvatska seljačka stranka - HSS
446,00 kuna
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske - SDP
245,30 kuna
- Član izabran s liste grupe birača – Paško Bonja
223,00 kuna
- Članica izabrana s liste grupe birača – Matija Ramov
245,30 kuna
- Član izabran s liste grupe birača – Marijan Kolić
223,00 kuna
Članak 5.
Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje upravni odjel Općine tromjesečno na žiro račun
političke stranke i člana izabranog s liste grupe birača.

Stranica 8 – broj 1/2019 „Službeni glasnik Općine Sali“

4.ožujka 2019. godine

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Sali".

KLASA: 402-01/19-01/01
URBROJ: 2198/15-01-19-1
Sali, 26. veljače 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI
Predsjednik
Srećko Milić

„Službeni glasnik Općine Sali“ – Službeno glasilo Općine Sali
Izdavač: Općina Sali
Sali, Sali II 74 A, telefon: 023/377-042
Službeni glasnik objavljuje se na: www.opcina-sali.hr

