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Na temelju članka 17. Izjave osnivača Društva s ograničenom odgovornošću „Komunalno 

društvo Dugi otok i Zverinac“, Općinsko vijeće Općine Sali kao osnivač Društva, na 12. 

sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Izjave osnivača Društva s ograničenom odgovornošću  

„Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac“ 

 

Članak 1. 

Članak 6. mijenja se i glasi: 

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti: 

- Opskrba pitkom vodom 

- Izgardnja i održavanje objekata vodoopskrbe i odvodnje 

- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a promjene će biti upisane kod Trgovačkog 

suda u Zadru. 

 

KLASA: 023-01/05-01/7 

URBROJ: 2198/15-01/15-3 

Sali, 31. ožujka 2015. 

             Predsjednik: 

                mr.sc. Ante Vodopija 

 

============ 

 

 

Na temelju članka 9. Izjave osnivača Društva s ograničenom odgovornošću „Mulić“, 

Općinsko vijeće Općine Sali kao osnivač Društva, na 12. sjednici održanoj dana 31. ožujka 

2015. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Izjave osnivača Društva s ograničenom odgovornošću  

„Mulić“ Sali 

 

 

Članak 1. 

Članak 4. mijenja se i glasi: 

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti: 

- Taksi prijevoz na vodi 

- Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava 
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- Djelatnost rekreacijskih parkova i plaža, uključujući iznajmjivanje kapaciteta, kao što 

su kabine, ormarići, stolice itd. 

- Rekreacijski ribolov 

- Djelatnost športskih luka 

- Turističke usluge u nautičkom turizmu 

- Kupnja prodaja robe 

- Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu 

- Održavanje reda u lukama 

- Pomorski i obalni prijevoz 

- Cestovni prijevoz robe 

- Prijevoz putnika u javnom prometu 

- Održavanje čistoće 

- Odlaganje komunalnog otpada 

- Održavanje javnih površina 

- Održavanje nerazvrstanih cesta 

- Tržnice na malo 

- Održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova 

- Javna rasvjeta 

- Opskrba plinom 

- Održavanje luka i lučica 

- Obavljanje dimnjačarskih poslova 

- Izgradnja deponija i gospodarenje deponijima komunalnog otpada 

- Uređenje i održavanje javnih plaža 

- Uređenje i održavanje javnih parkirališta 

- Održavanje javnih nužnika i pražnjenje septičkih jama 

- Održavanje vezova 

- Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom 

- Djelatnost parkiranja, sa ili bez naplata 

-  

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a promjene će biti upisane kod Trgovačkog 

suda u Zadru. 

 

KLASA: 023-01/05-01/8 

URBROJ: 2198/15-01-15-2 

Sali, 31. ožujka 2015. 

 

             Predsjednik: 

                mr.sc. Ante Vodopija 

 

 

============ 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SALI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 080-01/08-01/1 

URBROJ: 2198/15-01-15-2 

Sali, 31. ožujka 2015. 

 

Temeljem članka 30. Statuta općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 17/2009) 

Općinsko vijeće općine Sali na 12. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015. donosi 

 

O D L U K U 

o razrješenju direktora "Mulića" d.o.o. Sali, Dugi otok 

 

I 

 

Nives Beneti, OIB  84248053106, iz Sali, razrješava se dužnosti direktora firme "Mulić" 

d.o.o. Sali. 

 

II 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

                                                                                                   Predsjednik OV: 

                                                                                               mr.sc. Ante Vodopija 

 

 

 

============  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SALI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 080-01/15-01/1 

URBROJ: 2198/15-01-15-1 

Sali, 31. ožujka 2015. 

 

Temeljem članka 30. Statuta općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 17/2009) 

Općinsko vijeće općine Sali na 12. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015. godine donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju direktora Društva s ograničenom odgovornošću 

„Mulić“ d.o.o. Sali 

 

I 

 

Za direktora "Mulića" d.o.o. Sali, Dugi otok imenuje se Diana Milin, OIB 84398085098, iz 

Sali, na vrijeme od četiri (4) godine. 

II 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

         Predsjednik OV: 

               mr.sc. Ante Vodopija 

 

 

============  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SALI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 601-02/15-01/3 

URBROJ: 2198/15-01-15-1 

Sali,31. ožujka 2015. 

 

Na temelju članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne Novine“ 

broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske 

županije“ broj 17/09, 21/09 i „Službeni glasnik Općine Sali“ broj 01/13) Općinsko vijeće 

Općine Sali, na 12.  sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015. godine donijelo je sljedeću 

 

ODLUKU 

o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Orkulice“ 

od roditelja korisnika usluga 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Orkulice“ (u daljnjem 

tekstu Dječji vrtić) od roditelja korisnika usluga. 

 

Članak 2. 

Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi 

(u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem redovitog programa njege, odgoja, 

naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi. 

 

Članak 3. 

Usluge Dječjeg vrtića ostvaruju se u petodnevnom radnom tjednu kao 8,00 satni program. 

 

Članak 4. 

Za obavljanje usluga iz članka 2. ove Odluke, puna mjesečna cijena programa Dječjeg vrtića 

za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnog godišnjeg rashoda i procijenjenog 

godišnjeg broja korisnika usluga Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu. 

Punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića utvrđuje Općinski načelnik Općine Sali na 

prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, a na temelju mjerila utvrđenih ovom Odlukom. 

 

Članak 5. 

Roditelji – korisnici usluga Dječjeg vrtića koji imaju prebivalište na području Općine Sali u 

potpunosti se oslobađaju plaćanja mjesečne cijene usluge Dječjeg vrtića iz članka 4. ove 

Odluke. 

Općina Sali osigurat će u svom proračunu ukupan iznos mjesečne cijene usluge Dječjeg vrtića 

za sve roditelje-korisnike usluga koji se oslobađaju plaćanja temeljem stavka 1. ovog članka. 

Općina Sali se obvezuje osigurana sredstva mjesečno doznačiti na žiro račun Dječjeg vrtića. 

 

U slučaju kada samo jedan od roditelja-korisnika usluga i dijete imaju prebivalište na 

području Općine Sali, njihovo sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića 

utvrđuje se u iznosu od 50% od pune mjesečne cijene usluge Dječjeg vrtića. 
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Članak 6. 

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području Općine Sali plaća 

punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića određenu Odlukom iz članka 4. ove Odluke. 

 

Članak 7. 

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika u slučaju kada samo jedan roditelj i dijete imaju 

prebivalište na području Općine Sali ili  roditelji-korisnici koji nemaju prijavljeno prebivalište 

na području Općine Sali smanjuje se kako slijedi: 

-Roditelju-korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi sukladno važećoj Odluci o 

socijalnoj skrbi, 

-Roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića sa dvoje ili više djece koja istodobno pohađaju 

Dječji vrtić, za drugo dijete 50%, a za svako daljnje dijete 100%, 

-Ako je dijete više od pola mjeseca izostalo iz Dječjeg vrtića zbog bolesti, o čemu roditelj-

korisnik usluga dostavlja liječničku potvrdu, iznos mjesečnog sudjelovanja cijene usluge 

Dječjeg vrtića umanjuje se za 50%. 

Roditelj-korisnik iz stavka 1. ovog članka može koristiti samo jedno od prava predviđenih 

stavkom 1. ovog članka. 

 

Članak 8. 

Roditelj-korisnik plaća cijenu usluga dječjeg vrtića na račun Dječjeg vrtića. 

 

Članak 9. 

Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića koji su dužni 

plaćati naknadu u iznosu propisanom člankom 5., 6. i 7. ove Odluke na temelju mjesečnih 

očevidnika o prisustvu djece u Dječjem vrtiću. 

Na temelju obračuna iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju-

korisniku usluga najkasnije do 10-tog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. 

Roditelj-korisnik dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića 

na temelju računa iz stavka 1. ovog članka najkasnije u roku od osam dana od primitka 

računa. 

 

Članak 10. 

Općina Sali je obvezna platiti obveze temeljem ove Odluke do 10-tog u mjesecu za protekli 

mjesec na temelju privremenog obračuna. 

 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Sali“. 

 

          

 

Predsjednik OV: 

              mr.sc. Ante Vodopija    

 

 

============  
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Na temelju članka 29. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 

150/02 i 147/03) i članka 30. Statuta Općine Sali («Službeni glasnik Zadarske županije» broj 

17/09, 21/09 i „Službeni glasnik Općine Sali 01/13)) Općinsko vijeće Općine Sali na 12. sjednici 

održanoj dana 31. ožujka 2015. godine donijelo je 

 

ODLUKU  

o II izmjeni i dopuni  

Odluke o naknadama za uporabu javnih površina 

 

Članak 1. 

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi: 

 

Za korištenje javne površine za pružanje ugostiteljskih usluga  plaća se mjesečno: 

 

- Zona I – m²          

   - prvi red od mora  30,00 kn/m² 

   - ostali   20,00 kn/m² 

    

- Zona II – m²          

   - prvi red od mora  20,00 kn/m² 

    - ostali   15,00 kn/m² 

 

- Zona III – m²         

   - prvi red od mora  10,00 kn/m² 

  - ostali     7,00 kn/m² 

 

 

Članak 2. 

Svi ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni. 

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sali“.  

 

 

KLASA:  412-01/10-01/1 

URBROJ: 2198/15-01-15-3 

Sali, 31. ožujka 2015. 

 

                                                                                                Predsjednik OV: 

                                                                                            mr.sc. Ante Vodopija  

 

============  
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Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

br. 28/10) i članka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 17/09, 

21/09 i „Službeni glasnik Općine Sali“ 01/13), Općinsko vijeće Općine Sali na 12. sjednici 

održanoj dana 31. ožujka 2015. godine  d o n o s i 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama  

i drugim materijalnim pravima djelatnika Općine Sali 

 

I 

 

U stavku 2. članak 3. Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima djelatnika Općine 

Sali dodaju se točke: 

 

9. Tehničar za održavanje    0,80 

10. Gerontodomaćica     0,80 

 

 

II 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 120-01/08-01/1 

URBROJ: 2198/15-01-15-2 

Sali, 31. ožujka 2015. 

 

          Predsjednik OV: 

                mr.sc. Ante Vodopija 

 

 

 

============= 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZDARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SALI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 342-01/15-01/05 

URBROJ: 2198/15-01-15-1 

Sali, 31. ožujka 2015. 

 

Temeljem članka 30. Statuta općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 17/2009, 

21/09 i „Službenog glasnika Općine Sali“ broj 01/13) Općinsko vijeće općine Sali na 12. 

sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015. godine donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju povjerenstva  

za usklađenje trajektnih i brodskih linija 

 

I 

Imenuje se povjerenstvo u sastavu: 

1. Zoran Morović – predsjednik povjerenstva 

2. Ante Vodopija 

3. Marijan Crvarić 

4. Tomislav Jerić 

5. Ante Vidučić 

6. Ivan Orlić 

 

II 

Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke, uz suradnju sa mjesnim odborima,  raditi će na 

usklađenju trajektnih i brodskih linija sa autobusnim prijevozom na otoku, odnosno općenito 

na poboljšanju povezanosti otoka sa kopnom.  

 

III 

Sve odluke vezano uz aktivnosati iz članka 2. ove Odluke donositi će Općinsko vijeće, na 

prijedlog Povjerenstva. 

 

IV 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 342-01/15-01/5 

URBROJ: 2198/15-01-15-1 

Sali, 31. ožujka 2015. 

         Predsjednik OV: 

                mr.sc. Ante Vodopija 
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„Službeni glasnik Općine Sali“ – Službeno glasilo Općine Sali 

Izdavač: Općina Sali 

Sali, Obala Petra Lorina bb, telefon 023/377-042 

službeni glasnik objavljuje se i na: www.opcina-sali.hr 

 


