REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI
OPĆINSKO VIJEĆE
Sali, 9. rujna 2017.

ZAPISNIK
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali

Sjednica je počela s radom u 10,00 sati.
Utvrđuje se da su sjednici nazočni:
Srećko Milić, Zvonimir Škvorčević, Rajka Petešić, Tomislav Jerić, Sebastian Jagić, Ivan
Špralja, Marinka Jerić, Paško Bonja, Matija Ramov i Marijan Kolić
Odsutni: Marijan Crvarić
Predsjednik Srećko Milić otvara sjednicu i predlaže dnevni red po pozivu:
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali
2. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali za 2016. godinu
3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2016. godinu
4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sali za 2016. godinu
5. Donošenje Odluke o kratkoročnoj pozajmici – odobrenom minusu kod poslovne
banke
6. Donošenje Odluke o predstavniku u LAG Mareta
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini iznosa sredstava koja
nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru i obnovu
zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Sali i katastarsku općinu Božava
8. Aktualni sat
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Nevezano uz ovaj zapisnik vijećnik Paško Bonja kaže kakao ima informaciju da se u prošlom
mandatu tražilo stavljanje zapisnika na oglasne ploče ali to se nije radilo pa predlaže da se to
ispravi i zapisnici objave.
Uz obrazloženje kako radi veličine nije moguće zapisnik u cijelosti staviti na oglasne ploče,
bar dok se za to ne stvore uvjeti, prihvaćen je prijedlog da se zapisnici objavljuju na internet
stranici Općine Sali.
Zapisnik sa 2. sjednice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Ravnateljica vrtića Lucija Ozretić daje izvješće o radu vrtića za 2016. godinu. Na početku
napominje da je njoj istekao mandat za ravnateljicu i traži hitno raspisivanje natječaja za
novog ravnatelja/icu budući ona više ne želi obnašati tu dužnost. Ostati će u vrtiću kao
odgojiteljica jer je na to radno mjesto i primljena a zadovoljava sve uvjete. Predlaže da se za
novog ravnatelja/icu raspiše natječaj na način da se u jednoj osobi traži i ravnatelj za dio
radnog vremena i stručni suradnik za drugi dio radnog vremena.
Inače vrtić radi dobro sa prihodima koje ostvaruje a to su najvećim dijelom od Općine Sali,
nešto od donacija i nešto iz državnog proračuna za financiranje posebnih programa za djecu.
U raspravi je vijećnik Tomislav Jerić rekao da je već prije zatražio da se otvori vrtić u Božavi
pa ponovno napominje da bi to bilo potrebno što prije.
Načelnik odgovara kako je to u planu ali da se neće zapošljavati nove odgojiteljice već će se
kombinirati sa postojećim zaposlenicama, pogotovo sada kad se raspisuje natječaj za novog
ravnatelja/icu.
Vijećnica Rajka Petešić ujedno i predsjednica upravnog vijeća vrtića kaže kako se javljaju
problemi kod roditelja vezano uz pohađanje vrtića u Žmanu ili Salima pa bi bilo potrebno
razraditi kriterije i odrediti točno koja djeca će pohađati vrtić u Žmanu a koja u Salima.
Na pitanje vijećnika Paška Bonje vezano uz radno vrijeme vrtića prema potrebama zaposlenih
roditelja, ravnateljica odgovara kako se nema uvjete za dobivanje dozvole za dulje radno
vrijeme vrtića, na što vijećnik predlaže da novi ravnatelj/ica mora raditi na dobivanju dozvole
za novo dulje radno vrijeme.
Načelnik napominje da u Zadru znatno manji vrtići rade duže.
Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali za 2016. godinu jednoglasno je prihvaćeno.

Ad.3.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2017. godinu dostavljen je vijećnicima na
razmatranje te se odmah pristupilo raspravi o istom.
Vijećnike liste mladih zanimalo je zašto nije ništa ostvareno na stavki kapitalnih potpora EU,
da li postoje projekti za kandidiranje i da li se radi na tome, predlažu zapošljavanje stručne
osobe koja bi radila po pitanjima projekata, osim toga postavili su pitanje korištenja privatnog
automobila u službene svrhe – da li bi se više isplatilo kupiti općinsko vozilo, javne rasvjete –
postoji novi model uštede ESCO, civilne zaštite – ništa nije uloženo, božićnice
umirovljenicima – postavljanje kriterija te isplata samo onima sa slabijim imovinskim stanjem
i financiranje mjesnih odbora.
Načelnik odgovara kako je najveći problem kod povlačenja novaca iz EU nesređeni vlasnički
odnosi pa je to najveći razlog neostvarenja tih prihoda uz problematičan indeks razvijenosti.
U obnovi z.k. za Sali i Božavu riješeno je vlasništvo Općine Sali na česticama na kojima su
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predviđeni dječji vrtić i vatrogasni dom, uskoro i sportska dvorana te će se krenuti sa tim
projektima za financiranje iz europskih fondova. Izgradnja kanalizacije u Božavi se također
planira financirati iz EU fondova ali to se radi preko Komunalnog poduzeća. Zapošljavanje
osobe za EU projekte je predviđeno i u sistematizaciji općine.
Što se tiče ostalih pitanja, korištenje automobila izračunom se utvrdilo da je ovaj način
jeftiniji od nabavke novog općinskog vozila, za javnu rasvjetu već se postojeće lampe
zamjenjuju sa štednima a i nova javna rasvjeta se postavlja štedna tako da se tijekom zadnjih
godina iako se povećao broj elemenata javne rasvjete trošak znatno smanjio ali može se
izračunati da li bi po ESCO modelu trošak bio još i manji, u civilnu zaštitu nije potrošeno jer
se sva sredstva preusmjeravaju za protupožarnu zaštitu ali slaže se da bi bilo potrebno
nabaviti nešto opreme za civilnu zaštitu, božićnice umirovljenicima već postoje kriteriji te se
isplaćuje božićnica za tri kategorije (100,00; 200,00; 300,00 kuna) te se može lako
proanalizirati koliko ima umirovljenika s „visokim“ mirovinama ali za njih je božićnica
simbolična 100,00 kuna, mjesnim odborima se plaća struja, novčane donacije se ne daju ali se
daje građevinski materijal, radovi i sl. pa je to knjiženo na drugim stavkama.
U nastavku rasprave vijećnik Tomislav Jerić postavlja pitanje prihoda od boravišne pristojbe i
gdje se ti prihodi troše budući se ne uplaćuju u općinski proračun na što načelnik odgovara da
je to i primjedba revizije, TZ Božava uplaćuje sve a TZ Dugi otok dio. Većina prihoda TZ
pokriva tekuće poslovanje ali će se tražiti da se dio koji pripada općini uplati u proračun pa
ćemo ga mi rasporediti i trošiti prema namjeni koja je zakonom određena.
Vijećnik Ivan Špralja zatražio je da se vijećnicima dostavi izvješće o utrošenim sredstvima po
mjesnim odborima.
Vijećnica Matija Ramov predlaže da se u proračunu predvidi sredstva za mjesne odbore te da
se zaduži predsjednike da ista ulože a ako ne da ih vrate u proračun kako bi se prenamijenila.
Nakon rasprave Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2017 godinu
prihvaćen je sa 7 glasova za i 3 suzdržana od 10 prisutnih vijećnika.

Ad.4.
Vijećnicima je dostavljeno izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj
reviziji Općine Sali za 2016. godinu.
Revizija je dala uvjetno mišljenje budući postoje neke nepravilnosti koje treba ispraviti:
naplatu potraživanja, program održavanja komunalne infrastrukture, donošenje plana
razvojnih programa, iskazivanje u poslovnim knjigama udjela u trgovačkim društvima, javni
poziv za dodjelu sredstava udrugama i kontrola trošenja istih te provedba postupka javne
nabave za električnu energiju. U odnosu na primjedbe koje je revizija dala za 2008. godinu
nepravilnosti su uglavnom ispravljene a postupiti će se i po ostalim nalozima.

3

Vijećnica Matija Ramov napomenula je kako su i prije nalaza revizije predlagali napraviti
plan projekata a nalaz revizije je samo potvrdio obvezu za istim.
Vijećnik Ivan Špralja iznosi svoje mišljenje da se u zadnjih šest godina nije ništa radilo i da
nije napravljen niti jedan projekt što načelnik demantira i kaže kako se u svakom mjestu nešto
napravilo, a bilo bi i više da se nije moralo plaćati stare milijunske dugove.
Načelnik kaže kako se očitovao reviziji da prihvaća nalaz te je dostavljen i plan otklanjanja
nepravilnosti, a neke nepravilnosti su već ispravljene.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sali za 2016. godinu prihvaćeno je sa 7
glasova za i 3 suzdržana od 10 prisutnih vijećnika.

Ad.5.
Općina Sali je prijašnjih godina radi prevladavanja teškoća u poslovanju koje su nastale radi
ovrha po starim dugovima bila primorana zatražiti od banke odobravanje minusa na računu
tzv. kratkoročne pozajmice kod poslovne banke.
Kako se radi o jednogodišnjoj pozajmici potrebno je za produljenje korištenja minusa svake
godine obnavljati zahtjev za što je potrebna odluka Općinskog vijeća.
U raspravi je spomenuto kako s obzirom na poslovanje općine ne bi trebalo se dodatno
zaduživati na što je načelnik rekao da se minus koristio kad su ovrhe zbog starih dugova došle
na naplatu pa se nisu mogle podmirivati tekuće obveze, plaće i osnovni troškovi poslovanja, u
protivnom bi bili u blokadi. Sada su svi stari dugovi podmireni ali korištenje minusa odnosno
kratkoročne pozajmice je još uvijek neophodno za normalno poslovanje. Članovi liste mladih
kažu da bez obzira na primjedbe o radu načelnika ne bi bilo dobro da dođu u pitanje plaće
zaposlenika pa bi radi toga mogli glasovati za iako se nadaju da u idućim godinama neće biti
potrebe za ovakvom pozajmicom. Kroz raspravu su članovi liste mladih zatražili stanku radi
dogovora.
Nakon stanke je Odluka o kratkoročnoj pozajmici (odobrenom minusu) kod poslovne banke,
do iznosa od 500.000,00 kuna dana na glasovanje te je ista donesena sa 6 glasova za i 4
suzdržana od 10 prisutnih vijećnika.

Ad.6.
Predstavnici u LAG-u Mareta za Općinu Sali do sad su bili Diana Milin i Ivan Orlić kao njen
zamjenik. Po novom pravilniku predstavnik mora biti zaposlenik Općine te se predlaže za
predstavnika Vladimir Radulić, a za njegovog zamjenika Ivan Orlić.
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Vijećnik Paško Bonja, koji je i zaposlenik LAG-a, daje informaciju da je LAG-u odobreno
7.000.000,00 kuna do 2020. godine pa će predstavnici Općine Sali sudjelovati i u njihovom
raspoređivanju.
Prijedlog je prihvaćen te je jednoglasno donesena Odluka o imenovanju Vladimira Radulića
za predstavnika u LAG Mareta i Ivana Orlića za njegovog zamjenika.

Ad.7.
Kako se prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ne smije strankama uvjetovati
upis u zemljišne knjige sa plaćanjem predlaže se sukladno tome uskladiti Odluku o
sufinanciranju izmjere za k.o. Sali i k.o. Božava, a eventualno neplaćanje će se potraživati
sudskim putem.
Jednoglasno je donijeta Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini iznosa sredstava
koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih
knjiga za katastarsku općinu Sali i katastarsku općinu Božava.

Ad.8.


Načelnik obavještava vijećnike da je njegov zamjenik Ivan Orlić podnio zahtjev te da
dužnost obnaša volonterski bez naknade.



Srećko Milić: Elementarna nepogoda od suše?
Načelnik: Iz iskustva znamo kako je to opsežan posao a ne dobije se ništa ali kad se
sagledaju sve posljedice suše odlučiti ćemo što napraviti.



Ivan Špralja: Plan vodovodizacije otoka?
Načelnik: Već prije više od 10 godina napravljeno je idejno rješenje vodoopskrbe
zadarskih otoka i prema njemu su napravljene crpna stanica Borik i vodosprema
Starešin na Ugljanu i tu se stalo. Umjesto da se napravi glavni projekt nakon toga se
rade razne studije koje i mi plaćamo. To je neozbiljno i odugovlači realizaciju a nama
je voda sa kopna životna potreba.
Matija Ramov kaže kako ima informaciju da se po novoj studiji ne ide na postavljanje
cijevi sa kopna već na desalinizatore, na što načelnik odgovara kako o tome nema
saznanja ali je uvjeren da desalinizatori nisu konačno rješenje i da je za razvoj otoka
potrebna voda sa kopna.



Paško Bonja: Problem parkinga i prometa, odvoz smeća, primjedbe na rad u
turističkom društvu Brbinj, brodska povezanost Božave, elementarna nepogoda od
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suše, cesta preko Bluda, điga u Salima, rad komunalnog redara, nova sistematizacija
radnih mjesta u Komunalnom društvu, opremljenost DVD-a Sali
Načelnik:
Za parking se planira kupnje zemljišta u Salima, već se razgovaralo sa vlasnikom
terena, te će se ići u realizaciju sukladno financijskim mogućnostima.
Ove godine je bilo puno problema u odvozu smeća, na otoku je bilo više od 10 000
ljudi dnevno te jedan kamion nije dovoljan da prikupi cjelokupni dnevni otpad pa su u
špici sezone i veliki i mali kamion svaki dan morali u Zadar. Veliki problem je i što se
ne može naći vozač C kategorije.
Za rad u turističkom društvu Brbinj nije se javio nitko na natječaj a direktorica nije
rekla da je bilo primjedbi.
Za brod za Božavu smo reagirali da je mali kapacitet u ljeti pogotovo vikendom ali su
nas demantirali. Prikupiti ćemo sve podatke i biti spremni za raspravu kad se bude
utvrđivao vozni red iduću godinu.
Za cestu preko Bluda bi trebali u ponedjeljak potpisati svi vlasnici što bi trebalo
značiti ispunjenje preduvjeta za dobivanje građevinske dozvole, a sama izgradnja je i u
planu nabave Hrvatskih cesta.
Za đigu u Salima ŽLU radi projektnu dokumentaciju a paralelno Općina radi i UPU
dijela luke Sali.
Komunalnog redara ćemo pozvati na iduću sjednicu vijeća pa neka sam odgovara na
pitanja o svom radu.
Sistematizacija u Komunalnom društvu trebala bi biti napravljena do listopada.
Za problem u DVD-u što se tiče vozila, škara za lim i slično znamo i nastojati ćemo
što više riješiti sukladno financijskim mogućnostima.


Ivan Špralja: trajektna povezanost? U petak i nedjelju je veliki razmak između linija
pa putnici koji ne stignu na jutarnju liniju moraju čekati do večeri. Također pitanje
povratka trajekta za Zaglav.
Načelnik: Stalno napominjemo da treba povećati broj trajektnih linija, da smo sedmi
otok po veličini a imamo znatno manje pruga od 6 otoka većih od nas. To je ujedno i
jedan od problema koji se spremamo iznijeti na skorom sastanku u Vladi RH. Što se
tiče Zaglava također se stalno traži dodatna trajektna linija ali da se dobije brži trajekt
koji može proći ispod mosta.
Trajektne linije odnosno općenito povezanost sa kopnom je značajno pitanje i treba se
dobro razraditi i nastaviti tražiti poboljšanja.



Sebastijan Jagić: Prodaja škole u Luci – traže da se novci ulože u Luku; popis
nekretnina u općini Sali; put ispred „solione“.
Načelnik: U mjesto Luka je dosta uloženo, u prosjeku najviše prema broju stanovnika
i prije prodaje škole a i naravno još će se ulagati čim se utvrde prioriteti u mjestu
Luka. Nekretnine popisujemo pa smo došli i do novih saznanja u korist općine.
Sanacija puta ispred „solione“ kreće kad završi turistička sezona odnosno povećan
promet turista.
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Marijan Kolić: Premještanje kontejnera u Solinama?
Načelnik: Kontejneri se u pravilu stavljaju gdje odredi mjesni odbor.



Daje se i informacija o zahtjevima Zorana Ozretića za davanje prednosti domaćima pri
zakupu javnih površina te o opasnosti od azbestnog krova „solione“ u neposrednoj
blizini kuća. Što se tiče zakupa pripremiti će se prijedlog odluke u kojoj bi se razradilo
to pitanje ali ponuđena cijena je glavni kriterij. Za „solionu“ investitor prikuplja
ponude za sanaciju.

Sjednica je završila sa radom u 13:00 sati.

Zapisničar

Predsjednik OV

Irena Petešić

Srećko Milić
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