
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SALI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Sali, 17. studenog 2017. 

 

 

ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali 

 

 

Sjednica je počela s radom u 17,00 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 predlaže dnevni red po pozivu: 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali 

2. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Sali za 2017. godinu 

3. Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Sali 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Sali 

5. Donošenje Odluke o izradi UPU-a poduzetničke zone Brbinj – dio 

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu 

7. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih 

cesta na području općine Sali 

9. Aktualni sat 

 

Načelnik predlaže dopunu dnevnog reda: 

Točka 9. Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali 

Točka 10. Informacija o plovidbenom redu za 2018. godinu 

Pomicanje Aktualnog sata na točku 11. 

 

Dnevni red sa predloženim dopunama jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

Ad.1. 
Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali održane 9. rujna 2017. godine jednoglasno 

je prihvaćen. 
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Ad.2. 
Načelnik iznosi polugodišnje izvršenje proračuna za 2017. godinu uz napomenu da će se tek sa 

rebalansom proračuna steći uvid u stvarno stanje a ovo je u biti prolazno razdoblje. Još 

izvještava da je Općina izašla iz minusa, a podmirene su skoro sve obveze. Najveća obveza je 

za kredit koji se podigao za financiranje radova na sanaciji porta u Salima. 

 

U raspravi su vijećnici postavili nekoliko pitanja na što se odnosi pojedina stavka izvršenja 

proračuna što je objašnjeno. Također na pitanje o ispravljanju grešaka iz nalaza revizije za 2016. 

godinu odgovoreno je da se većina ispravila osim knjigovodstvenog knjiženja imovine 

dobivene podjelom bivše Općine Zadar za što je potrebno utvrditi stvarno zemljišno knjižno 

stanje te nakon toga donijeti odluku o procjeni imovine kako bi se moglo knjigovodstveno 

proknjižiti. Također Plan razvojnih programa planira se donijeti uz Proračun za 2018. godinu.  

 

Rečeno je da bi se trebalo dati više sredstava mjesnim odborima da oni sami raspolažu sa njima 

namjenski te ukoliko ih ne utroše do određenog razdoblja da se ista vrate u proračun općine te 

rasporede na druge mjesne odbore. 

 

Nakon rasprave Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Sali za 2017. godinu 

donijet je sa 6 glasova za, 3 protiv i 1 suzdržan od 10 prisutnih vijećnika. 

 

 

Ad.3. 
 

Napravljen je prijedlog nove Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Sali usklađen sa važećim zakonima.  

U raspravi se postavilo pitanje da li je potreban omjer zastupljenosti spolova što u ovoj odluci 

nije navedeno a nema ni kaznenih odredbi pa se može zaključiti da nije potrebno. 

 

Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sali 

jednoglasno je donijeta od 10 prisutnih vijećnika. 

 

 

Ad.4. 
Nakon lokalnih izbora potrebno je provesti izbore za vijeća mjesnih odbora.  

U raspravi je vijećnik Paško Bonja predložio da budući predsjednici mjesnih odbora mogu 

sudjelovati na sjednicama vijeća kako bi bili uključeni u rad vijeća. Također da načelnik obilazi 

bar jedanput u 2 mjeseca mjesne odbore. 

Načelnik odgovara kako sva mjesta u općini često obilazi ali poziv za sastanak sa VMO dobio 

je samo od VMO Božava, a ostale najčešće ne može okupiti.  

Također je vijećnik Paško Bonja iznio prijedlog o kojem se govorilo u drugoj točki dnevnog 

reda a to je da se u proračunu predvide novci za mjesne odbore sa kojima bi oni raspolagali, 

davali izvješće Općini o utrošenom, a ako ih ne bi utrošili do 01.11. da vrate u proračun i 

rasporede drugima. Prijedlog je podržan i uvrstiti će se u proračun za 2018. godinu. 

 

Budući se izbori mogu provesti od 30 do 60 dana nakon objave Odluke o raspisivanju koja 

može biti objavljena najranije 20.11.2017., predlaže se izbore održati 14. siječnja 2018. godine. 

 

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, koji bi se održali 14. siječnja 

2018. godine, jednoglasno je donijeta od 10 prisutnih vijećnika 
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Ad.5. 
Prostornim planom Općine Sali predviđena je poduzetnička zona kraj Brbinja. Jedan od  

sadržaja je i reciklažno dvorište. Da bi se dobila lokacijska dozvola preduvjet je donošenje 

Urbanističkog plana uređenja tog dijela. Stoga se predlaže donošenje odluke o izradi istog. Kad 

prijedlog Plana bude na javnom uvidu moći će se davati prijedloge i primjedbe. 

 

U raspravi je vijećnik Tomislav Jerić postavio pitanje odbačenih azbestnih ploča u Božavi na 

što je odgovoreno kako bi iste trebao ukloniti vlasnik putem ovlaštene tvrtke.  

Vijećnik Marijan Crvarić pita da li se zatražilo mišljenje mjesnog odbora Brbinj budući se radi 

o njihovom području, na što je načelnik odgovorio da su u to upućeni jer se to područje 

predvidjelo u prostornom planu. 

 

Nakon rasprave odluka je dana na glasovanje. 

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj – dio donesena je 

jednoglasno od 10 prisutnih vijećnika. 

 

 

Ad.6. 
U Odluci o financiranju političkih stranaka za 2017. godinu raspoređena su sredstva prema 

zastupljenosti vijećnika u bivšem sazivu vijeća. Stoga je potrebno donijeti izmjenu članka u 

kojem će se za razdoblje od provedenih lokalnih izbora sredstava rasporediti prema novom 

broju zastupljenih članova pojedinih političkih stranaka odnosno članova izabranih s liste grupe 

birača. 

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti 

političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Sali za 2017. godinu jednoglasno je donesena od 10 prisutnih vijećnika. 

 

 

Ad.7. 
U starim zemljišnim knjigama određene površine upisane su kao javno dobro u općoj uporabi 

odnosno javne površine. Tijekom godina na istima su izgrađene zgrade te je na tim mjestima 

kako bi se provela uknjižba zgrada potrebno formirati nove čestice. Stoga je potrebno ukinuti 

status javnog dobra u općoj upotrebi. U ovoj odluci radi se o „katafuću“ i „Peškariji“ u Salima. 

 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi jednoglasno je donesena od 10 

prisutnih vijećnika. 

 

Ad.8. 
Vezano uz prethodnu točku također je potrebno izmijeniti Odluku o utvrđivanju nerazvrstanih 

cesta na području općine Sali. Naime cijeli porat Sali upisan je kao nerazvrstana cesta što će se 

novom izmjerom izmijeniti na način da će „peškarija“ biti posebna čestica upisana kao 

nadstrešnica – sajmište. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđenju nerazvrstanih cesta na području Općine 

Sali jednoglasno je donesena od 10 prisutnih vijećnika. 
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Ad.9. 
Na natječaj za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali stigle su dvije molbe: Antonija Frka 

i Petra Dominis. 

Antonija Frka ima potrebnu stručnu spremu, položen odgovarajući stručni ispit ali nema 

dovoljno traženog radnog iskustva. 

Petra Dominis ima potrebnu stručnu spremu, stručni ispit ima položen ali za drugu branšu te 

nema dovoljno traženog radnog iskustva. 

Nakon podulje rasprave jednoglasno je donesen zaključak da niti jedna molba ne zadovoljava 

sve uvjete te da će se natječaj ponoviti. 

 

 

Ad.10. 
Agencija za obalni linijski pomorski promet dostavila je Općini prijedlog plovidbenog reda za 

2018. godinu. U trajektnoj povezanosti nema promjena, brzobrodska pruga Zverinac također 

nema promjena, brzobrodska pruga Sali se pomiče uvečer iz Zadra umjesto u 20:00 u 19:45, 

ujutro iz Zadra umjesto 5:30 u 5:45, u nedjelju iz Zadra umjesto u 8:00 u 8:15 i uvečer iz Zadra 

umjesto u 16:45 u 17:00 sati. Dolazak u Sali neće se znatno promijeniti jer će voziti brže. 

Načelnik kaže kako uvjek napominje da smo 7 otok po veličini a imamo znatno manje trajektnih 

linija od 6 većih otoka od nas i da to obavezno treba promijeniti. Ne traži se nemoguće već 

jedna dodatna trajektna linija za Zaglav i dodatna trajektna linija za Brbinj u sezoni petkom i 

nedjeljom te povećanje kapaciteta brzog broda za Božavu u ljetnom periodu. Agencija na žalost 

za sada nije imala za to sluha. 

 

U raspravi vijećnik Marijan Crvarić kaže kako bi trebalo „preskočiti“ Agenciju i sa našim 

zahtjevima ići pravo na Ministarstvo.  

Svi vijećnici su se složili da treba obavezno tražiti za sezonu četiri trajektne linije osim u subotu 

i u petak i nedjelju jer je sada veliki razmak te ako se vozila ne ukrcaju u prvu liniju moraju 

čekati skoro cijeli dan na drugu. 

Također obavezno treba tražiti da sve trajektne i brodske linije prati autobus što sada nije slučaj 

u nedjelju, povećanje kapaciteta broda za Božavu u ljetnoj sezoni ili davanje dodatne pruge i 

uvođenje dodatne trajektne pruge za Zaglav. 

Vijećnik Paško Bonja podsjeća na primljenu peticiju za pomicanje zadnje pruge iz Zadra za 

Sali u subotu od 20:00 sati na 24:00 sata. 

Načelnik kaže kako je to odmah nakon peticije traženo ali su odgovorili da nije moguće radi 

posade koja mora imati određeni dnevni odmor. Naravno tražiti će se ponovno. 

 

Na prijedlog vijećnika Sebastiana Jagića da se pozovu mjesni odbori na sastanak u vezi 

plovidbenih redova, načelnik obavještava kako se uvijek kontaktira mjesne odbore i traži 

njihovo očitovanje, a obavijeste se i o terminu sastanka vezano uz brodske pruge kako bi mogli 

prisustvovati pa će tako biti ove godine. 

 

 

Ad.11. 

 Lista mladih uputila je dopis sa pitanjima za aktualni sat: 

1. Problem vode u ljetnim mjesecima, ali i općenito 

2. Trajektna i brodska povezanost 

3. Problem komunalnog otpada i odvoza istog te uređenosti javnih površina, 

sistematizacija radnih mjesta u KD 

4. Razvrstavanje komunalnog otpada 

5. Uzgajalište Cromaris kraj Luke 



5 

 

6. Sredstva za mjesne odbore 

7. Sanacija seoske gusterne u Dragovama, sanacija puta za selo u Zaglavu, te sanacija šteta 

od poplave 

8. Natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića Orkulice te ostali problemi vezani za vrtić 

9. Biciklističke staze duž otoka 

10. Put oko Bluda i projekt lukobrana u Salima te dovršenje saljskog porta 

11. Europski fondovi i kapitalne investicije 

 

Načelnik daje odgovore: 

1. Voda je ove sezone bila veliki problem radi iznimne suše. Cijena prijevoza brodom 

vodonoscem je iznimno skupa jer prijevoznik ima monopol. Izgrađena vodosprema nije 

rješenje problema već preduvjet za priključke po kućama. 

U kontaktu smo sa predstojnikom ureda predsjednika Vlade RH Zvonimirom Frka 

Petešić te uskoro očekujemo sastanak gdje ćemo iznijeti problem vode na otoku. Jedino 

trajno rješenje je voda sa kopna. 

2. Trajektnu i brodsku povezanost smo raspravili na prethodnoj točki. 

3. Najveći problem kod prikupljanja komunalnog otpada je vozač c kategorije. Ne može 

se naći pa se razmišlja čak i o stipendiranju nekog tko bi se onda obvezao raditi u Muliću 

određeni broj godina. Planira se i nabava novog vozila za odvoz komunalnog otpada. 

Bivša direktorica još radi jer je zadužena za sređivanje baze podataka obveznika a kako 

je to zahtjevan posao očekuje se da će se rad produžiti i na iduću godinu.  

4. Donesena je strategija upravljana otpadom ali još nemamo preduvjete, kao uostalom ni 

veliki broj općina, za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Direktor Mulića uz 

pomoć Diane Milin priprema odluku o odvojenom prikupljanju otpada. 

5. Održano je javno izlaganje o studiji utjecaja na okoliš povećanja kapaciteta ribogojilišta 

između Luke i Žmana. Rasprava je bila žučna, iznijeti su svi argumenti protiv tog 

ribogojilišta, očitovalo se i pismeno i sada i prije dobivanja same lokacijske dozvole, 

rečeno je da lokacija nije predviđena Prostornim planom općine ali uvijek je odgovor 

isti da je ta lokacija ucrtana u županijski plan koji je plan višeg reda. Borili smo se i 

boriti ćemo se i u buduće protiv ribogojilišta. 

6. Sredstva za mjesne odbore predvidjeti će se u proračunu prema prethodno prihvaćenom 

prijedlogu. 

7. Gusterna u Dragovama biti će sanirana do ljeta a put u Zaglavu ćemo uvrstiti u rebalans 

ili u proračun za drugu godinu. Što se tiče sanacije šteta od poplave imamo obećanje od 

vojske međutim pojavio se problem tampona jer imaju samo jednu drobilicu. Mi smo 

im predložili da dođu popraviti putove sa kojih nije odnijelo materijal već se može 

sanirati sa postojećim. Međutim još ih nema. Zovemo skoro svaki dan. Most u 

„zmorašnjem selu“ u Salima dati ćemo nekom domaćem građevinaru da popravi 

odnosno izgradi.  

8. Natječaj za ravnatelja vrtića će biti ponovljen kako smo već zaključili pa će se novi 

ravnatelj zadužiti da riješi problematiku vrtića. 

9. Za izgradnju biciklističkih staza naše učeće iz proračuna bi bilo veliko pa nismo mogli 

toliko izdvojiti.  

10. Za cestu preko Bluda Općina je odradila svoje obveze sad izgradnja ovisi o Hrvatskim 

cestama. Rekli su da im je ova cesta u Planu nabave za ovu godinu. 

Za dobivanje građevinske dozvole za lukobran u Salima potrebno je donijeti 

Urbanistički plan uređenja dijela luke Sali. Prvi koraci su napravljeni te su od nadležnih 

javnih tijela traženi uvjeti. Idući tjedan će krenuti poslovi na sanaciji porta ispred solione 

u Salima. 
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11. Za ono što smo do sada dobili sredstva iz EU fondova koristili smo usluge agencija koji 

su plaćeni po učinku. U sistematizaciji Jedinstvenog upravnog odjela postoji radno 

mjesto stručni suradnik za EU fondove za kojeg ćemo u dogledno vrijeme raspisati 

natječaj te će se isti baviti razvojnim projektima koje ćemo utvrditi. 

 

 Paško Bonja pita vezano uz uslugu pokopa. 

Načelnik odgovara kako se prvi korak napravio te je izrađen katastar groblja. 

Komunalni redar je dobio zadatak da popiše grobna mjesta te vlasnike.  

 

 Sebastijan Jagić: Sanacija nogometnog igrališa u Salima nakon poplave? 

Načelnik: Donačelnik je zadužen za taj problem i u kontaktu je sa izvođačem koji je 

postavio umjetnu travu. 

 

 Tomislav Jerić:  

1. Kod ostvarenja prava na stipendiju je problem uvjet završetka osnovne škole na 

otoku.  

2. Početak rada pekare u Božavi 

3. Javni sanitarni čvor u Božavi 

Načelnik: 

1. Uvjet završetka osnovne škole na otoku je stavljen upravo da se izbjegne širenje 

stipendija na one koji otok „nisu ni vidjeli“ a prijavili su prebivalište radi stipendija. 

2. Za pekaru ćemo pogledati rok za početak rada u ugovoru a onda ćemo poslati 

požurnicu pred raskid ugovora. 

3. Za javni sanitarni čvor u Božavi ćemo poslati dopis Županijskoj lučkoj upravi. 

 

 Marijan Crvarić  

1. Pitanje lošeg stanja u Sakarunu radi koncesije i velikog broja brodova. Kad se 

osnovao Mulić rečeno je u županiji da se Sakarun ne može nikako dobiti u koncesiju 

a kasnije su ga dali. Potrebno je otići u županiju vidjeti na koliko godina je dana 

koncesija te tražiti da se nakon isteka ukine koncesija za sidrište. 

2. Ponavlja zahtjev za dostavljanjem popisa imovine vijećnicima odnosno popisa 

zakupa poslovnih prostora. 

Načelnik: 

1. Protiv sidrišta u Sakarunu smo se već borili i boriti ćemo se i dalje. 

2. Dostaviti ćemo popis uknjižene imovine i popis  ugovora o zakupu. 

 

 

Sjednica je završila s radom u 19:30 sati. 

 

 

 

 

       Zapisničar:        Predsjednik: 

      Irena Petešić        Srećko Milić 


