REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI
OPĆINSKO VIJEĆE
Sali, 12. ožujka 2018.god.
ZAPISNIK
sa 7. 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, Paško
Bonja i Marijan Kolić
Odsutni: Sebastijan Jagić, Ivan Špralja, Marinka Jerić i Matija Ramov
Predsjednik Općinskog vijeća Srećko Milić predlaže dnevni red:
Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali
Izvješće o konstituiranju vijeća mjesnih odbora
Donošenje Odluke o financiranju javnih potreba Općine Sali
Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela luke Sali
Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Sali
6. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja marine Veli Rat
7. Donošenje Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite
8. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sali za 2017.
godinu
9. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sali u 2018.
godini
10. Donošenje Odluke o II izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Sali za 2018. godinu
12. Izvješće o Pravilniku o radu Mulića d.o.o. Sali
13. Izvješće o Pravilniku o radu Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac
14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na cijene odvoza otpada
15. Donošenje Odluke o zakupu ljekarne u Salima
16. Aktualni sat
1.
2.
3.
4.
5.

Načelnik predlaže izmjenu i dopunu dnevnog reda:
Skinuti točku 6. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja marine Veli Rat
Umjesto te staviti Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
zone T3 – svjetionik Veli Rat
Točka 16. Imenovanje predstavnika Općine Sali u županijsko stručno povjerenstvo za davanje
koncesija na pomorskom dobru.
Vijećnik Paško Bonja postavlja pitanje o godišnjem izvršenju proračuna za 2017. godinu.
Izvješće još nije pripremljeno.

Dnevni red sa izmjenama i dopunama jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 1.
Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali jednoglasno je prihvaćen bez primjedbi.

Ad.2.
Izbori za vijeća mjesnih odbora provedeni su u svim mjestima osim Zverinca gdje nije bilo
prijavljene nijedne kandidacijske liste.
Konstituirana su vijeća mjesnih odbora Sali, Zaglav, Žman, Luka, Savar, Dragove, Božava,
Soline, Veli Rat i Verunić, a jedino Brbinj nije jer se članovi nisu uspjeli sakupiti.
Izabrani predsjednici pozvani su na ovu sjednicu i svi su se odazvali osim Marija Kotrulje za
VMO Savar koji je opravdano odsutan.
Načelnik je uputio prisutne predsjednike da sastave popis potrebnih radova u svom mjestu te
dostave Općini kako bi se moglo uvrstiti u planove sukladno mogućnostima.
U proračunu je predviđeno financiranje mjesnih odbora direktno u vidu donacije do 15.000,00
kuna te u građevinskom materijalu do 30.000,00 kuna.
Za novčana sredstva potrebno je dostaviti izvješće o utrošku.
Također načelnik kaže kako će biti objavljen javni poziv za financiranje udruga te
predsjednici VMO mogu obavijestiti u svojim mjestima zainteresirane udruge koje se mogu
javiti.
U raspravi su predsjednici mjesnih odbora postavili određena pitanja vezano za probleme u
svojim mjestima, postavili su pitanje da li načelnik prisustvuje sastancima vijeća mjesnih
odbora, kakav je postupak primopredaje od starog saziva VMO, da li mjesni odbor može sam
tražiti sredstva od nekih institucija.
Načelnik odgovara da je otvoren za sva pitanja pa tako i za prisustvo na sjednicama ako ga
pozovu, primopredaju rade sami kad se dogovore sa starim predsjednikom ali bi trebalo u što
kraćem roku, sredstva od drugih institucija se naravno može tražiti ali općina treba biti
upoznata s time, a što se tiče iznesenih potrebnih radova po mjestima ponavlja da se dostavi
popis pa će se prema njemu djelovati.
Zaključuje da se nada dobroj suradnji i želi im uspjeh u obavljanju dužnosti.

Ad.3.
Vijeću je dostavljen prijedlog Odluke o financiranju javnih potreba Općine Sali temeljem koje
bi bio objavljen javni poziv za financiranje udruga.
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Do sada je već nešto sredstava planiranih za te svrhe potrošeno pa će se u momentu objave
javnog poziva izračunati koliko se sredstava može rasporediti.
Traži prijedloge za maksimalan iznos financiranja po projektu.
Prijedlog: - kultura do maksimalno 10.000,00 kuna
- sport do maksimalno 15.000,00 kuna
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Odluka o financiranju javnih potreba Općine Sali jednoglasno je prihvaćena.

Ad.4.
Urbanistički plan uređenja dijela luke Sali, u svrhu izgradnje lukobrana, prošao je cijelu
proceduru, dobio sve potrebne suglasnosti te se predlaže Općinskom vijeću donošenje istog.
Urbanistički plan uređenja dijela luke Sali jednoglasno je donesen.

Ad.5.
Predlaže se donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Sali i to samo za određene izmjene radi potrebe pojednostavljenja ishođenja građevinskih
dozvola i usklađenja sa županijskim planom.
U raspravi vijećnik Paško Bonja kaže kako neke ljude zanimaju građevinska područja jer
smatraju da zadnji plan nije pravedno napravljen.
Načelnik kaže da se u ovim izmjenama neće dirati građevinska područja ali kad se budu raditi
te izmjene vjerojatno će se mijenjati. Za povećanje građevinskih područja potrebno je da
sadašnja proširena građevinska područja budu većim dijelom izgrađena.
Možda bi trebalo dati rok za izgradnju pa ukoliko se u tom roku ne izgradi da se građevinsko
područje „premjesti“.
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali jednoglasno je
donesena.

Ad.6.
Odluka o izmjenama i dopunama UPU-a svjetionik Veli Rat već je bila aktualna ali se nije
moglo donijeti jer proširenje zone kampa koje se odlukom definira nije u skladu sa prostornim
planom Općine Sali. Stoga se postupak zaustavio.
Kako će se sad raditi izmjene i dopune PPU Općine Sali, predlaže se paralelno s time raditi i
izmjene i dopune UPU-a svjetionik Veli Rat. Prijedlog je prihvaćen i jednoglasno je donijeta
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone T3 – svjetionik Veli Rat.

Ad.7.
Predlaže se donošenje odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite. Zakonski više ne postoji
Stožer zaštite i spašavanja iako se u pravilu radi o istom.
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Stoga se predlaže da u Stožeru civilne zaštite ostanu isti ljudi te da se još doda direktor
Mulića Stjepan Ligutić i Ivan Špralja mlađi.
Prijedlog je prihvaćen.
Paško Bonja predlaže da se kontaktira i Zverinac te da se naknadno i od tamo stavi nekoga.
Jednoglasno je donesena odluka da se imenuje Stožer civilne zaštite u sastavu:
1. Ivan Orlić, načelnik Stožera
2. Žarko Finka, zamjenik zapovjednika DVD-a Sali, član
3. Nikolina Baković, ravnateljica PP Telašćica, član
4. Srećko Milić, predstavnik Općinskog vijeća, član
5. Dr. Vesna Milosavljević-Gačić, član
6. Roko Kalcina, građevinski poduzetnik, član
7. Jurica Juranov, član
8. Ivo Švorinić, član
9. Tomislav Božajić, član
10. Stjepan Ligutić, član
11. Ivan Špralja, član

Ad.8.
Izrađena je Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sali za 2017.
godinu te se daje na usvajanje.
Vijećnik Paško Bonja smatra da bi trebalo napraviti detaljniju analizu jer nisu uvršteni svi
nedostaci, npr. smještaj vatrogasaca , potreba za teretnim vozilom i sl.
Podržava se prijedlog za u buduće, a sad se predlaže usvojiti za 2017. godinu.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sali za 2017. godinu
jednoglasno je prihvaćena.

Ad.9.
Predlaže se donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sali za 2018.
godini.
U raspravi se predložilo da se u budućnosti razmišlja o nabavi sustava za spriječavanje
izlijevanja nafte.
Također se predlaže edukacija u školi i vrtiću. Prijedlog je podržan.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sali za 2018. godinu jednoglasno je
donesen.

Ad.10.
U Odluci o komunalnim djelatnostima navedeno je da će održavanje nerazvrstanih cesta i
putova vršiti Mulić d.o.o. Međutim oni sa svojim kapacitetima nisu to u mogućnosti te se je
poslove temeljem prikupljenih ponuda povjeravalo građevinskim firmama. Sukladno uputi
revizije predlaže se izmjena Odluke o komunalnim djelatnostima na način da se održavanje
nerazvrstanih cesta i putova povjeri izvođaču odabranom putem natječaja.
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Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima, u dijelu povjeravanja
održavanja nerazvrstanih cesta i putova, jednoglasno je donesena.

Ad.11.
Sukladno zakonu potrebno je donijeti odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača koja su predviđena proračunom.
U proračunu Općine Sali za 2018. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna
te se odlukom raspoređuju po principu utvrđenim zakonom.
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s
liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sali za 2018. godinu je donesena
sa 6 glasova za i 1 protiv.

Ad.12.
Direktor Mulića d.o.o. Sali Stjepan Ligutić iznosi izvješće o izmjenama Pravilniku o radu
Mulića d.o.o. Sali. Izmjene se odnose na dio plaće gdje će se plaća obračunavati na osnovu
osnovice i koeficijenta za svako radno mjesto. Također je predviđeno i novčano kažnjavanje
djelatnika za povredu obveza iz radnog odnosa.
U raspravi su postavljena pitanja o učinkovitosti rada, o statusu bivše direktorice i neka druga.
Direktor odgovara da je bivša direktorica zaposlena na mjesto referenta, učinkovitost
djelatnika se popravlja, vrši se kontrola i rada i troškova.
Upravo radi podizanja učinkovitosti su uvedene i sankcije.
Izvješće je primljeno na znanje.

Ad.13
Direktor Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali Stjepan Ligutić iznosi izvješće
o izmjenama Pravilnika o radu Komunalnog društva. Ponavlja da su izmjene iste kao i u
Muliću. Ponavlja sve što se tiče Mulića odnosi se i na Komunalno društvo.
Izvješće je primljeno na znanje.

Ad.14.
Mulić d.o.o. Sali daje prijedlog novog cjenika za odvoz smeća. Po zakonu je firma dužna
dostaviti cjenik odvoza smeća za odvojeno prikupljanje otpada.
Po novom cjeniku biti će znatno povećanje cijene ali i ovo povećanje još uvijek nije dovoljno
za efikasno financijsko poslovanje.
U raspravi je postavljeno puno pitanja vezano uz tehniku prikupljanja odvojenog otpada,
postavljanja kanti, mogućnosti pražnjenja kanti, problem staračkih domaćinstava i niz drugih
pitanja koja će se pojaviti kad se počne odvojeno prikupljanje.
5

Još nema preduvjeta za odvojeno prikupljanje pa će se neke svari rješavati u hodu i
postepeno. Najprije će se pokušati uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša nabaviti kante i
kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada.
Kako se radi o znatnom povećanju cijene odvoza smeća, a neće se još krenuti sa odvojenim
prikupljanjem, stavovi vijećnika bili su različiti te se nisu mogli usuglasiti sa predloženim
cjenikom. Stoga Odluka o davanju suglasnosti na cijene odvoza otpada nije donesena.

Ad.15.
Dosadašnji zakupnik ljekarne je raskinuo ugovor o zakupu jer je nerentabilno poslovao.
Predlaže se raspisivanje novog natječaja za zakup, a budući se radi o deficitarnoj djelatnosti
predlaže se cijena zakupa od 1,00 kune za metar kvadratni.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad.16.
Predlaže se Vladimira Radulića za predstavnika Općine Sali u županijsko stručno
povjerenstvo za davanje koncesija na pomorskom dobru.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad.17.


Udruga PIZUH Sali je poslala općini molbu za potporu inicijativi za izmjenu
Prostornog plana Parka prirode Telašćica kako bi se vlasnicima zemljišta omogućila
izgradnja objekata za potrebe OPG-a.
Jednoglasno je dana potpora inicijativi Udruge.



Marijan Crvarić: Da li je dobiven odgovor na zahtjev za linije?
Načelnik: Dobivena je četvrta trajektna linija za Brbinj u petak i nedjelju u srpnju i
kolovozu.



Marijan Crvarić u ime Vladimira Šarunića pita da li je u županiju prijavljena šteta od
elementarne nepogode na putu za Strašnu peć.
Načelnik: Sve je prijavljeno ali nije za sve odobreno.



Tomislav Jerić:
- Problem u Božavi – tranzit za Saharun
- Pekara u Božavi treba proraditi ili je potrebno prekinuti ugovor o zakupu
- Sanitarni čvor za nautičare u Božavi
Načelnik odgovara da će upozoriti zakupnika pekare i pitati zašto još nije počeo sa
radom. Što se tiče sanitarnog čvora treba razgovarati sa Županijskom lučkom
upravom.
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Paško Bonja:
- Vrtić
- Status Dijane Milin
- Popravak mosta
- Voda
- EU fondovi
- Rasvjeta na Bočcu
- Čekaonica u Brbinju
- Put preko Bluda
- Voda i kanlizacija
Načelnik:
- Za vrtić je predano za građevinsku dozvolu
- Za Dijanu će odgovor dati direktor
- Za most će idući tjedan biti izrađen projekt sanacije, projektanti su ga pregledali
- Voda se iznosi kao gorući problem na svakom sastanku sa nadležnim službama
- Kandidirali smo za sufinanciranje uređenje prostora za poštu u općinskoj zgradi i
sanaciju putova. Za prostor smo dobili sredstva a moguće je da dobijemo i za
putove u rebalansu državnog proračuna
- Za rasvjetu na Bočcu neka pošalju zahtjev
- Cesta preko Bluda – pravomoćna građevinska dozvola.
- U cesti je predviđena i voda i struja
- Čekaonica u Brbinju – Županijska lučka uprava kupiti će jednu kućicu a općina
drugu
Direktor Sjepan Ligutić: Dijana Milin zaposlena je na radno mjesto referenta
Paško Bonja u ime liste mladih traži da se raspiše natječaj za to radno mjesto pa ako je
ona najbolji kandidat da se izabere.
Direktor odgovara da Mulić nije u zakonskoj obvezi raspisivati natječaj za djelatnike.



Marijan Kolić. Proširenje groblja u Solinama? Mještani kažu da nije plaćeno
zemljište.
Načelnik: Ne postoji nikakav ugovor o tome.



Lucija Uglešić: Status škole u Božavi? Može li prostor koji ne koristi škola biti prostor
udruge mladih.
Načelnik: Neka mjesni odbor odredi svrhu prostora u zgradi škole.

Sjednica je završila s radom u 18:56 sati.

Zapisničar
Irena Petešić

Predsjednik
Srećko Milić
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