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Na temelju ĉlanka 7. Zakona o financiranju politiĉkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“ br. 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14) i ĉlanka  30. Statuta Općine Sali 

( „Službeni glasnik Općine Sali“ broj 02/16 – proĉišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Sali, 

na 20. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2017. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o rasporeĊivanju sredstava za financiranje aktivnosti 

politiĉkih stranaka i ĉlanova izabranih s liste grupe biraĉa zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Sali za 2017. godinu   

 

 

Ĉlanak 1. 

Ovom Odlukom rasporeĊuju se sredstva za financiranje politiĉkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Sali (dalje: Općinsko vijeće) koja su osigurana u Proraĉunu Općine 

Sali za 2017. godinu. 

 

Ĉlanak 2. 

Za svakog ĉlana Općinskog vijeća utvrĊuje se jednaki mjeseĉni iznos sredstava tako da 

pojedinoj politiĉkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih ĉlanova Općinskog 

vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 

Za svakog izabranog ĉlana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, politiĉkim strankama 

pripada i pravo na uvećanu  naknadu u visini od 10% iznosa predviĊenog po svakom ĉlanu 

Općinskog vijeća, a odreĊenog u stavku 1. ovog ĉlanka. 

 

Ĉlanak 3. 

Za svakog ĉlana Općinskog vijeća utvrĊuje se mjeseĉni iznos sredstava od 220,00 kuna. 

 

Za svakog ĉlana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrĊuje se mjeseĉni iznos sredstava 

od 242,00 kune. 

 

Ĉlanak 4. 

U 2017. godini provesti će se izbori za ĉlanove predstavniĉkih tijela jedinica lokalne 

samouprave te se politiĉkim strankama navedenima u nastavku zastupljenim u Općinskom 

vijeću, sredstva utvrĊena u ĉlanku 3. rasporeĊuju do isteka mandata,  u mjeseĉnim iznosima 

kako slijedi: 

- Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ       660,00 kuna  

- Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima - HNS   220,00 kuna  

- Hrvatska seljaĉka stranka - HSS                                660,00 kuna  

- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske - SDP            704,00 kuna  

- Ĉlan izabran s liste grupe biraĉa – Danijel Milić     220,00 kuna.  
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Ĉlanak 5. 

Sredstva iz ĉlanka 4. ove Odluke, doznaĉiti će upravni odjel Općine u mjesecu travnju 2017. 

godine, za prvo tromjeseĉje 2017. godine,  na žiro raĉun politiĉke stranke i ĉlana izabranog s 

liste grupe biraĉa. 

 

Ĉlanak 6. 

Nakon konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća sredstva utvrĊena u ĉlanku 3. ove 

Odluke rasporediti će se prema novo utvrĊenom broju ĉlanova za svaku politiĉku stranku 

odnosno ĉlanove izabrane s liste grupe biraĉa. 

 

Ĉlanak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 

Sali". 

 

 

KLASA: 402-01/17-01/02 

URBROJ: 2198/15-01-17-1 

Sali, 20. ožujka 2017. 

 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI 

              Predsjednik 

        mr.sc. Ante Vodopija 

 
 

 

 

 

Temeljem ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13 – proĉišćeni tekst, 137/15) i 

ĉlanka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik zadarske županije“ br. 17/2009 i 21/2009 i 

„Službeni glasnik Općine Sali broj 1/2013 i 2/2015), Općinsko vijeće Općine Sali na 

konstituirajućoj sjednici održanoj dana 16. lipnja 2017. godine d o n o s i 

 

 

ODLUKU 

o izboru Mandatnog povjerenstva 
 

 

Ĉlanak 1. 

 

U Mandatno povjerenstvo općine Sali biraju se: 

 

1. Matija Ramov – predsjednica 

2. Tomislav Jerić – ĉlan 

3. Marijan Kolić – ĉlan 

 

 

Ĉlanak 2. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Sali“. 

 

KLASA: 021-01/17-01/03 

URBROJ: 2198/15-01-17-1 

Sali, 16. lipnja 2017. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI 

 

 

 

       Predsjedavajući: 

         Ivo Gregov dipl.iur. 
 

 

Temeljem ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13 – proĉišćeni tekst) i ĉlanka 

30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik zadarske županije“ br. 17/2009 i 21/2009 i 

„Službeni glasnik Općine Sali“ broj 1/2013i 2/2015), Općinsko vijeće Općine Sali na 

konstituirajućoj sjednici održanoj dana 16. lipnja 2017. godine d o n o s i 

 

 

ODLUKU 

o izboru Odbora za izbor i imenovanje 
 

 

Ĉlanak 1. 

 

U Odbor za izbor i imenovanje općine Sali biraju se: 

 

 

1. Zvonimir Škvorĉević - predsjednik  

2. Paško Bonja - ĉlan 

3. Rajka Petešić – ĉlan 

 

Ĉlanak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Sali“. 

 

KLASA: 021-01/17-01/04 

URBROJ: 2198/15-01-17-1 

Sali, 16. lipnja 2017. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI 

 

 

       Predsjedavajuća: 

       Rajka Petešić 
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Temeljem ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13 – proĉišćeni tekst) i ĉlanka 

30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik zadarske županije“ br. 17/2009 i 21/2009 i 

„Službeni glasnik Općine Sali“ broj 1/2013i 2/2015), Općinsko vijeće Općine Sali na 

konstituirajućoj sjednici održanoj dana 16. lipnja 2017. godine d o n o s i 

 

 

ODLUKU 

o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Sali 
 

 

Ĉlanak 1. 

 

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Sali izabran je Srećko Milić iz Sali, Sali V 34. 

 

 

 

Ĉlanak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Sali“. 

 

 

KLASA: 021-01/17-01/05 

URBROJ: 2198/15-01-17-1 

Sali, 16. lipnja 2017. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI 

 

 

       Predsjedavajuća: 

         Rajka Petešić 
 

 

 

 

Temeljem ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13 – proĉišćeni tekst) i ĉlanka 

30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik zadarske županije“ br. 17/2009 i 21/2009 i 

„Službeni glasnik Općine Sali“ broj 1/2013i 2/2015), Općinsko vijeće Općine Sali na 

konstituirajućoj sjednici održanoj dana 16. lipnja 2017. godine d o n o s i 

 

ODLUKU 

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sali 
 

Ĉlanak 1. 

 

Za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sali izabrana je Matija Ramov iz Zaglava, 

Zaglav 21. 
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Ĉlanak 2. 

 

Za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sali izabrana je Rajka Petešić iz Sali, 

Sali VI 18. 

 

 

Ĉlanak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Sali“. 

 

 

 

KLASA: 021-01/17-01/06 

URBROJ: 2198/15-01-17-1 

Sali, 16. lipnja 2017. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI 

 

 

 

       Predsjednik: 

         Srećko Milić 
 

 

 

Na temelju ĉl.428. st. 3. Zakona o trgovaĉkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 

52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 ) i ĉl. 20.st.3. 

Zakona o raĉunovodstvu (NN br. 78/15, 134/15, 120/16 ), Skupština Komunalnog društva 

Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali, Sali II 74/A,23281 Sali, donijela je dana 30. lipnja 2017. 

godine 

 

ODLUKU 

o utvrĊivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016. 

 

 

Toĉka I. 

Uprava društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2016. ova godišnja financijska 

izvješća: 

 

 

                                                         1.bilancu 

2.raĉun dobiti i gubitka 

               3.bilješke uz financijska izvješća 

 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15189
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15191
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17721
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Toĉka II. 

 

UtvrĊuje se raĉun dobiti i gubitka za 2016. godinu u kojem je iskazana svota dobitka  poslije 

oporezivanja u iznosu od  678.975,65 kn. Dobit će se koristiti za pokriće ranijih gubitaka.                  

. 

 

Bilanca na dan 31.prosinca 2016. godine iskazuje broj aktive odnosno pasive u svoti od                

10.314.483 kn. 

 

 

KLASA: 363-01/7-01/54 

URBROJ: 2198/15-01-17-1 

Sali, 30. lipnja 2017. 

 

PREDSJEDNIK 

Srećko Milić 

 

 

 

Na temelju ĉl.428.st.3. Zakona o trgovaĉkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 

118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i ĉl.20.st.3. Zakona o 

raĉunovodstvu (NN.br. 78/15, 134/15, 120/16),  Skupština društva Komunalno društvo Dugi 

otok i Zverinac d.o.o.  Sali donijela je dana 30. lipnja 2017. godine 

 

 

ODLUKU 

o uporabi dobitka poslovne godine 2016. 

 
Toĉka I. 

 

Ĉisti dobitak poslovne godine u iznosu od  678.975,65 kn, rasporeĊuje se na: 

   

1. Dobit od 678. 975,65 kn  koristiti će se za pokriće gubitaka ranijih godina. 
            

 

KLASA: 363-01/17-01/55 

URBROJ:2198/15-01-17-1 

Sali, 30. lipnja 2017. 

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE: 

        Srećko Milić 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15189
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15191
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17721
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Na temelju ĉl.428.st.3. Zakona o trgovaĉkim društvima (NN.br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 

118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i ĉl.20.st.3. Zakona o 

raĉunovodstvu (NN. br. 78/15, 134/15, 120/16 ), Skupština društva Mulić d.o.o. iz Sali 

donijela je dana  30. lipnja 2017.godine 

 

 

ODLUKU 

o utvrĊivanju godišnjih financijskih izvješća 2016.god. 

 

 
Toĉka I. 

 

Uprava društva,sukladno važećim propisima sastavila je za 2016.god. i Skupštini Društva 

predoĉila na prihvaćanje ovo godišnje financijsko i porezno izvješće: 

 

1.Bilanca 

2.Raĉun dobiti i gubitka 

3.Bilješke uz temeljna financijska izvješća 

4.Prijava poreza na dobitak za 2015.godinu.(PD) 

5.GFI-POD za potrebe objave u FINA. 

 

 

 

Toĉka II. 

 

 

UtvrĊuje se raĉun dobitka i gubitka za 2016.godinu u kojem je iskazana svota gubitka poslije 

oporezivanja od  562.865,91    kn. 

Gubitak će se pokriti iz zadržanih prihoda ranijih godina. 

Bilanca na dan 31.prosinca 2016.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 

626.268,00  kn. 

 

 

KLASA: 363-01/17-01/56 

URBROJ:2198/15-01-17-1 

Sali, 30. lipnja 2017. 

 

 

 

 

    PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

         Srećko Milić 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15189
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15191
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17721


Stranica 9 – broj 4 „Službeni glasnik Općine Sali“     31. srpnja 2017. godine 

 

Na temelju ĉl.441 Zakona o trgovaĉkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 

118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i ĉl.20. st. 3. Zakona 

o raĉunovodstvu (NN br. 78/15, 134/15, 120/16), Skupština MULIĆ d.o.o. Sali, Sali II 74/A, 

23281 Sali, donijela je dana  30. lipnja 2017.godine 

 

ODLUKU 

o pokriću gubitka 2016.  

 

Skupština društva je na glavnoj skupštini održanoj dana 30. lipnja 2017. godine donijela 

odluku o pokriću gubitka koji je nastao u 2016.godini. 

 

Svota gubitka iz 2016. godine u iznosu od    562.865,91    pokriti će se iz zadržanih prihoda 

ranijih godina. 

 

KLASA: 363-01/17-01/57 

URBROJ: 2198/15-01-17-1 

Sali, 30. lipnja 2017. 

 

PREDSJEDNIK 

Srećko Milić 

 

 

Na temelju odredbi ĉlanka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 

2/2016) i ĉlanka 2. Socijalnog programa Općine Sali za 2017. godinu („Službeni glasnik 

Općine Sali“ broj 1/2017), Općinsko vijeće Općine Sali na 1. sjednici održanoj dana 30. lipnja 

2017. godine donosi 

  

 

ODLUKU 

o dodjeli novĉane potpore 

za novoroĊenu djecu na podruĉju Općine Sali 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrĊuju se uvjeti, visina i naĉin ostvarenja prava na novĉanu potporu za 

novoroĊenu ili posvojenu djecu. 

 

 

Ĉlanak 2. 

 

Pravo na novĉanu potporu iz ĉlanka 1. ove Odluke ostvaruju roditelji (posvojitelji) koji su: 

 

- državljani Republike Hrvatske, s prijavljenim prebivalištem na podruĉju Općine Sali 

jednog od roditelja (posvojitelja), a koja ĉinjenica je evidentirana u svim javnim 

upisnicima i evidencijama, uz uvjet da i novoroĊeno dijete živi i ima prijavljeno 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15189
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15191
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17721
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prebivalište na podruĉju Općine Sali, kao i da jedan od roditelja živi na prijavljenoj 

adresi na podruĉju Općine Sali cijelu godinu. 

 

 

Ĉlanak 3. 

 

Sredstva za isplatu novĉane potpore osiguravaju se u Proraĉunu Općine Sali te iznose: 

 

- 10.000,00 kuna za svako novoroĊeno dijete, koji iznos potpore se isplaćuje svake 

godine zakljuĉno sa  šestom godinom života djeteta. 

 

 

Ĉlanak 4. 

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na novĉanu potporu iz ĉlanka 1. Odluke podnosi se pisanim 

putem Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sali u roku od 3 mjeseca od dana roĊenja 

(posvojenja) djeteta za koje se traži potpora. 

Roditelji su dužni pisanim zahtjevom izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Sali o 

ĉinjenici upisa djeteta u I. razred Osnovne škole, kao i o svakoj promjeni prebivališta roditelja 

koja bi mogla utjecati na isplatu novĉane potpore. 

 

 

Ĉlanak 5. 

 

Postupak za ostvarivanje novĉane potpore pokreće se na zahtjev roditelja (posvojitelja) djeteta 

s kojim novoroĊeno dijete živi u zajedniĉkom kućanstvu te s priloženom dokumentacijom: 

 

- preslik rodnog lista djeteta za koje se traži novĉana potpora; 

- dokaz o državljanstvu za oba roditelja (posvojitelja) koji podnose zahtjev (preslik 

osobne iskaznice, domovnice ili putovnice); 

- uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja (posvojitelja); 

- uvjerenje o prebivalištu za novoroĊeno dijete za koje se traži novĉana potpora; 

- preslik IBAN raĉuna roditelja na koji raĉun će se isplatiti potpora. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Sali može zatražiti i druge dokaze u svrhu ostvarivanja 

prava iz ove Odluke, ukoliko se za tim ukaže potreba. 

 

 

Ĉlanak 6. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Sali donijet će rješenje po zahtjevu kojim će odluĉiti o 

ispunjavanju ili neispunjavanju uvjeta za dodjelu novĉane potpore u smislu ove Odluke, a 

koje rješenje će se dostaviti podnositeljima zahtjeva. 

 

 

Ĉlanak 7. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli jednokratne novĉane potpore 

za novoroĊenu djecu na podruĉju Općine Sali, KLASA: 550-01/17-01/04, URBROJ: 

2198/15-01-17-1, od 23. sijeĉnja 2017.  („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 12/2009). 
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Ĉlanak 8. 

 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI 

 

KLASA: 550-01/17-01/15 

URBROJ: 2198/15-01-17-1 

Sali, 30. lipnja 2017. 

 

         Predsjednik: 

         Srećko Milić 

 

 

Na temelju odredbi ĉlanka 3. i ĉlanka 4. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 

178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te 

odredbe ĉlanka 30. Statuta Općine Sali (»Službeni glasnik Općine Sali« broj 2/16) Općinsko 

vijeće Općine Sali, na sjednici održanoj 25. srpnja 2017. donosi slijedeću 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama  

Odluke o komunalnim djelatnostima 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

Ovom Odlukom izmjenjuje se i dopunjuje Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Sali 

(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 6/2012). 

 

Ĉlanak 2. 

 

U ĉlanku 3. i to u dijelu pod toĉkama od 1. do 15., brišu se rijeĉi „Komunalno društvo Dugi 

otok i Zverinac d.o.o. iz Sali“ te se umjesto njih dodaju rijeĉi „Mulić d.o.o. iz Sali, Sali II 

74/A, OIB: 32779696403“. 

 

Ĉlanak 3. 

 

 U dijelu ĉlanka 2., iza toĉke 15. dodaje se nova toĉka koja glasi: 

 

„16. prijevoz putnika u javnom prometu“. 

 

Ĉlanak 4. 

 

U dijelu ĉlanka 3., iza toĉke 15. dodaje se nova toĉka koja glasi: 

 

„16. prijevoz putnika u javnom prometu, povjerava se Trgovaĉkom društvu Liburnija d.o.o. iz 

Zadra, Ante Starĉevića 1, OIB: 03655700167“. 
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 Ĉlanak 5.  

 

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

 

KLASA: 363-01/12-01/15 

URBROJ: 2198/15-01-17-2 

Sali, 25. srpnja 2017. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI 

Predsjednik 

Srećko Milić 

            
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

 ZADARSKA ŽUPANIJA 

        OPĆINA SALI 

   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju ĉlanka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 17/09 i 

21/09), Općinsko vijeće Općine Sali na sjednici održanoj 25. srpnja 2017. donosi 

 

ODLUKU 

o izradi Strategije razvoja poljoprivrede na podruĉju Općine Sali 

 

I 

Općina Sali izraditi će Strategiju razvoja poljoprivrede na podruĉju Općine Sali. 

 

II 

U tijeku izrade objaviti će se javni poziv za dostavu prijedloga za uvrštenje u Strategiju 

razvoja poljoprivrede na podruĉju Općine Sali. 

 

Općinski naĉelnik Općine Sali podnijet će Općinskom vijeću Općine Sali na donošenje 

prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede Općine Sali.  

 

III 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Sali“. 

 

KLASA: 320-01/17-01/04 

URBROJ: 2198/15-01-17-2 

Sali, 25. srpnja 2017. 

         OPĆINA SALI 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

           Predsjednik 

                     Srećko Milić 
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„Službeni glasnik Općine Sali“ – Službeno glasilo Općine Sali 

Izdavaĉ: Općina Sali 

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

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

 


