
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SALI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Sali, 20. prosinca 2017.god. 

 

ZAPISNIK 

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali 

 

 

Sjednica je počela s radom u 16:00 sati. 

 

Prozivkom se utvrđuje da su na sjednici nazočni vijećnici: 

Srećko Milić, Zvonimir Škvorčević, Rajka petešić, Tomislav Jerić, Marijan Crvarić, Sebastijan 

Jagić, Paško Bonja, Matija Ramov i Marijan Kolić 

 

Odsutni: Ivan Špralja i Marinka Jerić 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Srećko Milić predlaže dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali 

2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sali za 2017. godinu 

3. Donošenje Proračuna Općine Sali za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. 

godinu 

4. Imenovanje ravnatelja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali 

5. Aktualni sat 

 

Marijan Crvarić predlaže dopunu dnevnog reda: 

Točka 5. Donošenje Odluke o uvođenju novih trajektnih linija 

 

Načelnik Zoran Morović predlaže dopunu dnevnog reda: 

Točka 6. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2018. 

godini 

Točka 7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

 

Sadašnja točka 5. pomiče se na točku 8. 

 

Dnevni red sa dopunama jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

Ad. 1. 

 

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali jednoglasno je prihvaćen bez primjedbi. 

 

 

Ad.2. 
 

Načelnik predlaže donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sali za 2017. godinu koje su 

napravljene prema očekivanom izvršenju do kraja godine. 

 

U raspravi su postavljen pitanja vezano uz određene stavke: sanacija puta preko porta u 

Salima, izdatak za povjerenstva, povećanje izdatka za odvjetničke i pravne usluge, naplata 



2 

 

komunalnog doprinosa, da li komunalni redar prati izgradnju novih kuća i da li se prijavljuju, 

kako se naplaćuje zakup poslovnih prostora, a vezano uz to vijećnik Marijan Crvarić 

napominje da vijećnici  još nisu dobili traženi popis ugovora o zakupu poslovnih prostora. 

Na ova i još neka pitanja vezano uz predloženi rebalans proračuna odgovorio je načelnik te je 

nakon rasprave prijedlog bez promjena dan na glasovanje.  

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sali za 2017. godinu donesene su sa 7 glasova za i 2 

protiv. 

 

 

Ad.3. 

 

U sklopu točke 3. Donošenje Proračuna predviđena je i rasprava i donošenje i Programa za 

2018. godinu koji su vezani uz Proračun te samo detaljnije razrađuju određene stavke 

Proračuna, raspodjelu i potrošnju sredstava za određene namjene.  

Kompletni materijali dostavljeni su vijećnicima na razmatranje te se predlaže rasprava u kojoj 

će načelnik obrazložiti prijedlog proračuna prema pitanjima vijećnika. 

 

U prijedlogu Proračuna za 2018. godinu predviđeni su određeni kapitalni projekti koji su 

vezani uz povlačenje sredstava iz EU fondova te njihovo ostvarenje ovisi o ostvarenju tih 

prihoda. 

 

U raspravi su vijećnici postavljali pitanja za pojašnjenje određenih pozicija vezanih uz tekuće 

poslovanje, održavanja komunalne infrastrukture i socijalnih davanja. 

 

Vijećnik Marijan Crvarić predložio je amandman za povećanje izdataka na poziciji 

održavanja infrastrukture za 300.000,00 kuna koja bi se utrošila u Veli Rat iznos od 

200.000,00 kn (školjera, dječje igralište, parkiralište) i u Verunić iznos od 100.000,00 kuna 

(škver, igralište, boćalište, ceste, kandelaberi)  te iznos od 200.000,00 kuna za izgradnju 

šetnice između Polja i Velog Rata. 

Također predlaže dodavanje pozicije za uskrsnice za umirovljenike  u iznosu od 120.000,00 

kuna. 

Predlaže i prodaju dobivene kuće u Velom Ratu te da se iz tih prihoda financiraju putovi u 

Velom Ratu, Veruniću i Solinama. 

Na zahtjev  koncesionara Strašne peći predlaže u proračun uvrstiti i sanaciju ceste do Strašne 

peći u iznosu od 3.500.000,00 una. 

 

Vijećnici liste mladih predlažu da se božićnice ukinu a sredstva da se preraspodijele za mlade, 

kulturu i sport. 

Također traže od načelnika vremenski plan za završetak nekih projekata (čekaonica u Brbinju, 

sanacija mosta u Salima, sanacija igrališta u Salima, put u Zaglavu,...). 

Načelnik odgovara kako se to planira završiti do ljeta ako i priliv sredstava bude prema planu 

odnosno vezano uz prihode će se realizirati i projekti. 

 

Rasprava o prijedlogu Proračuna bila je opširna  te se dotaklo skoro svih pozicija proračuna. 
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Predsjednik predlaže glasovanje o amandmanima vijećnika HDZ-a. 

 

Ubacivanje novih stavki u Proračun za Veli Rat i Verunić – nije prihvaćeno, uz napomenu da 

se predloženi projekti sukladno financijskim mogućnostima mogu izvršiti kroz postojeće 

stavke proračuna. 

 

Planiranje uređenja ceste prema Strašnoj peći – nije prihvaćeno jer nisu riješeni vlasnički 

odnosi, a za manje zahvate će se naći sredstva u proračunu Općine ali i turističkih zajednica 

na otoku. 

 

Planiranje uskrsnica u iznosu od 120.000,00 kuna prihvaćeno je sa 7 glasova za i 2 protiv. 

 

Prodaja kuće u Velom Ratu – kad se ostvare preduvjeti napraviti će se rebalans proračuna. 

 

Sa navedenim dopunama prijedloga Proračuna predsjednik daje proračun na glasovanje. 

 

Vijećnici Marijan Crvarić i Paško Bonja traže stanku. 

 

Nakon stanke predstavnik liste mladih Paško Bonja kaže kako su spremni podržati prijedlog 

proračuna uz uvjet da se planirani projekti i ostvare. 

 

Proračun Općine Sali za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu, zajedno sa 

popratnim Programima te Planom razvojnih programa,  donesen je sa 8 glasova za i  1 

suzdržan.  

 

 

Ad.4. 

 

Sukladno Statutu Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali, nakon isteka četverogodišnjeg mandata, 

raspisan je natječaj za ravnatelja Knjižnice. Primljena je samo jedna prijava i to dostadašnjeg 

ravnatelja Ante Mihića. Svi vijećnici se slažu da, osim što udovoljava svim uvjetima, do sada 

jako uspješno obavlja svoj posao. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o izboru Ante Mihića za ravnatelja Hrvatske 

knjižnice i čitaonice Sali.  

 

 

Ad.5. 

 

Kod izrade plovidbenog reda trajektnih, brzobrodskih i brodskih linija za Dugi otok i 

Zverinac Agencija pita Općinu Sali za očitovanje. Općina proslijedi mjesnim odborima te se 

svake godine, pa tako i ove, sukladno tome očituje Agenciji te traži povećanje trajektnih linija 

za Brbinj, uvođenje trajektne linije za Zaglav, općenito poboljšanje prometne povezanosti sa 

Zadrom pogotovo jer se radi o sedmom po veličini jadranskom otoku, a isti ima znatno manje 

linija od drugih većih otoka.  
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Međutim za neka traženja do sada nije bilo previše sluha od nadležnih. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku da se insistira na uvođenju: 

- četvrte trajektne linije u petak i nedjelju za Brbinj (kao do sada u subotu) 

- dodatne trajektne linije za Zaglav 

- uvođenje noćne brzobrodske linije za Sali subotom u 24:00 sata 

 

 

Ad.6. 

 

Predlaže se donošenje odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova za 2018. 

godinu, u periodu od 15.06. do 15.09.,  i to za radove koji stvaraju veliku buku. 

 

Odluka je donesena sa 8 glasova za i 1 suzdržan. 

 

 

Ad.7. 

 

Predlaže se donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u Salima, na 

jednom dijelu tzv. „linčarnice“ budući se na tom dijelu ne nalazi više put već građevina 

izgrađena prije više od sto godina, a odluka je potrebna radi sređivanja vlasništva. 

 

Odluka je donesena sa 8 glasova za i 1 suzdržan. 

 

 

Ad.8. 

 

Vijećnici su napomenuli da se na neka pitanja koja bi bila postavljena na aktualnom satu 

raspravljalo  tijekom donošenja proračuna za 2018. godinu gdje su planirana ulaganja u 

izgradnju vrtića, nabavu kamiona za odvoz smeća, proširenje knjižnice, čekaonica Brbinj i 

drugo, a što se tiče ceste preko Bluda dobivena je građevinska dozvola a prema saznanjima 

načelnika izgradnja je predviđena u Planu nabave Hrvatskih cesta za 2018. godinu. 

 

Vijećnik Sebastijan Jagić postavio je pitanje sanacije deponija na što načelnik odgovara da 

Općina to nije financijski sama u stanju te će se tražiti pomoć od Fonda za zaštitu okoliša. 

 

Lista mladih predlaže da se na iduću sjednicu pozovu novi predsjednici mjesnih odbora kako 

bi se upoznali sa načinom rada, predviđenim sredstvima za financiranje mjesnih odbora i 

drugim pitanjima u cilju dobre suradnje.  

Prijedlog je prihvaćen. 

 

 

 

  Zapisničar       Predsjednik OV 

Irena Petešić                     Srećko Milić 


