REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI
OPĆINSKO VIJEĆE
Sali, 25. travnja 2018.god.

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali

Sjednica je počela s radom u 16:00 sati.
Prozivkom se utvrđuje da su na sjednici nazočni vijećnici:
Marijan Crvarić, Sebastijan Jagić, Zvonimir Škvorčević, Marijan Kolić, Rajka Petešić,
Tomislav Jerić i Srećko Milić
Odsutni: Ivan Špralja, Marinka Jerić, Matija Ramov i Paško Bonja
Predsjednik Općinskog vijeća Srećko Milić predlaže dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali
2. Izvješće o radu komunalnog društva Dugi Otok i Žverinac d.o.o. Sali za 2017.
godinu
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izviješća za 2017. godinu za
komunalno društvo Dugi Otok i Žverinac d.o.o. Sali
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka 2017. godine komunalnog društva Dugi Otok
i Žverinac d.o.o. Sali
5. Izvješće o radu Mulića d.o.o. Sali za 2017. godinu
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izviješća za 2017. godinu za
Mulić d.o.o. Sali
7. Donošenje Odluke o uporabi dobitka poslovne godine 2017. Mulića d.o.o. Sali
8. Imenovanje ravnateljice dječjeg vrtića Orkulice Sali
9. Određivanje koeficijenta za plaću za Višeg stručnog suradnika za opće poslove i
strukovne fondove
10. Aktualni sat
Pročelnik Općine Sali Vladimir Radulić predlaže izmjenu i dopunu dnevnog reda:
Umjesto točke 10. Aktualni sat, staviti donošenje Odluke za k.o. Božava.
Točka 11. Aktualni sat.
Dnevni red sa izmjenama i dopunama jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 1.
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali jednoglasno je prihvaćen bez primjedbi.
Ad.2.
Direktor komunalnog društva Dugi Otok i Žverinac d.o.o. Sali, Stjepan Ligutić iznosi Izvješće
o radu za 2017. godinu.
Općina Sali je pomogla komunalnom društvu u isplati kredita iz 2016. godine, čime se isplatio
dio ukupnog duga.
Poslovni prihodi u 2017. godini su iznosili preko 2 milijuna kuna, od čega su prihodi od prodaje
iznosili nešto više od 1.220.000 kn.
Poslovni rashodi za 2017. godinu iznosili su preko 2.700.000 kn. Zbog izrazito sušne godine
potrošeno je milijun kuna više nego prethodne godine na kupovinu i prijevoz vode.
Troškovi osoblja su također nešto porasli u odnosu na prethodnu 2016. godinu.
Zaključuje da je komunalno društvo poslovalo s 510.806 kn minusa u 2017. godini.
Izvješće je primljeno na znanje.
Marijana Crvarića zanima je li točno da su dva radnika već dugo na bolovanju i bi li trebalo
uzeti druga dva radnika na zamjenu, na što Ligutić odgovara da je Ante Margetić nedavno
operiran, te da se planira zapošljavanje druga dva radnika.
Zanima ga i koliko je društvo dužno Cimeri, na što je dobio odgovor 2.700.000kn.
Pita i koliko Zrmanja doveze vode i koliko to košta?
Načelnik odgovara da doveze 100 vagona i da ta voda košta 12 kn + PDV, a da se ista na otoku
prodaje po cijeni od 16 kn, što na kraju dođe na isto, na vodi nema zarade.
Zaključuje se da je 2017. godina bila izrazito sušna godina i ostalo je nepodmireno od strane
nadležnog ministarstva 700.000 kn za prijevoz vode te je došlo do neplaniranih minusa u
poslovanju društva.
Raspravlja se o distribuciji vode po cijelom otoku.

Ad.3.
Vijeću je prezentirana Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izviješća za 2017. godinu za
komunalno društvo Dugi Otok i Žverinac d.o.o. Sali.
Pet vijećnika glasovalo je za, nitko nije bio protiv, dva su bila suzdržana.

Ad.4.
Vijeće raspravlja o donošenju Odluke o pokriću gubitka 2017. godine komunalnog društva
Dugi Otok i Žverinac d.o.o. Sali
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Načelnik navodi da će gubitak iz 2017. godine u iznosu od 510.806,00 kn pokriti osnivač
društva, Općina Sali, s time da se to mora odraditi rebalansom.
Revizija ne dozvoljava ni zaduživanje, a ni davanje jamstva za isto.
Prijedlog se stavlja na glasovanje, šest vijećnika glasuje za, nitko nije protiv, jedan je suzdržan.

Ad.5.
Stjepan Ligutić prezentira izvješće o radu Mulića d.o.o. Sali za 2017. godinu.
Navodi da je godina bila „standardna“ i da nije bilo kriznih situacija.
Poslovni prihodi u 2017. godini iznosili su nešto više od 2.100.000 kn, dok je prihod u 2016.
godini iznosio 1.750.000 kn, što bi iznosilo preko 400.000 kn više prihoda u odnosu na prošlu
godinu.
Poslovni rashodi u 2017. godini iznosili su nešto više 1.860.000 kn, dok su u 2016. godini
iznosili oko 2.300.000 kn, što bi značilo da su smanjeni za oko 350.000 kn.
Troškovi plaća su isto smanjeni sa 1.260.000 kn na 1.000.000 kn, znači uštedjelo se oko
260.000 kn.
Reducirao se broj radnika u Muliću d.o.o.
Prihod Mulića d.o.o se odnosi i na Lučice, odvoz smeća i na javne radove, s time da odvoz
smeća radi u velikom gubitku.
Načelnik pohvaljuje financijsko stanje i raspravlja o efikasnosti firme, predlaže Stjepanu
Ligutiću da zaposli još radnika, ali postavlja se pitanje – koga? Traži da vijećnici predlože koga
bi se moglo zaposliti da kosi travu koja predstavlja veliki problem.
Vijećnik Tomislav Jerić iznosi problem zapuštenih vrtova, konkretno u Božavi, pita kako to
riješiti? Bi li rješenje bilo pokretanje nekadašnjih radnih akcija ili da se zaposli radnik koji bi
te vrtove održavao a financirala bi ga TZ Božava?
Zaključuje se da je problem u pronalasku radnika, te vijećnik Jerić navodi kako bi se iste trebalo
stimulirati većom plaćom.
Vijećnik Marijan Crvarić pita hoće li Odluka da javne radove može obavljati vanjska tvrtka
utjecati na poslovanje Mulića d.o.o. i zanima ga, a s obzirom da Čistoća d.o.o. u Zadru neće
podizati cijene svojih usluga, hoće li se dizati cijene usluga na Otoku.
Stjepan Ligutić odgovara da Odluka neće utjecati na poslovanje Mulića d.o.o.
Prijedlog je da cijene na otoku budu 15% više nego cijene Čistoće d.o.o. u Zadru, a što je slično
kao i u Općini Preko. Međutim, ta će se Odluka primjenjivati tek kad se krene s novim načinom
zbrinjavanja mješovitog komunalnog otpada.

Načelnik napominje kako još nema ni natječaja za nove kamione.
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Rajku Petešić zanima čiji su kontejneri ispred trgovine Tommy, jesu li od komunalnog društva
ili trgovine Tommy i baca li se otpad iz trgovine u te kontejnere? Predlaže da se kontejneri
pomaknu na mul preko puta trgovine.
S. Ligutić odgovara da im je zabranjeno da se otpad baca u te kontejnere, ali da je svjestan da
su svako jutro ti isti kontejneri puni smeća, konkretno kartonske ambalaže. Slaže se s time da
se kontejneri maknu, ako ne na mul, onda bilo kamo gdje ne bi narušavali sliku mjesta.
Tomislav Jerić predlaže da se stave barem još dva kontejnera kojim se koriste „jahtaši“, da se
u sezoni ne bi bespotrebno nagomilavao otpad.
Izvješće o radu Mulića d.o.o. Sali za 2017. godinu stavlja se na glasovanje, jednoglasno je
prihvaćeno.
Ad.6.
Predlaže se donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izviješća za 2017. godinu za
Mulić d.o.o. Sali, vijećnici se slažu da je u točki 5. već sve rečeno, Odluka je jednoglasno
donesena.
Ad.7.
Predlaže se donošenje Odluke o uporabi dobitka poslovne godine 2017. Mulića d.o.o. Sali.
Načelnik kaže da se dobitak od 300.000 kn raspoređuje na pokriće gubitka prethodnih godina.
Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Ad.8.
Glede imenovanja ravnateljice dječjeg vrtića Orkulice, Sali, načelnik navodi kako je temeljem
dosadašnjih Odluka i rasprava na vijeću raspisan natječaj na ¼ radnog vremena za ravnateljicu
i ¾ radnog vremena za djelatnicu u vrtiću u Božavi.
Načelnik navodi da je za ravnateljicu došla samo molba Dolores Perin iz Zadra, a za
odgojiteljicu su došle tri molbe, od kojih jedna ne udovoljava uvjetima, ali to je tema upravnog
vijeća koje je jednoglasno izabralo Dolores Perin, dok bi istu sada na vijeću trebalo imenovati
ravnateljicom, s obzirom da udovoljava uvjetima i da je jedini kandidat.
Marijan Crvarić pita pročelnika koliko ravnateljica treba imati iskustva po Pravilniku dječjeg
vrtića, te smatra da treba raspustiti upravno vijeće zbog obmane, jer da isto ne može primati
osoblje koje ne ispunjava uvjete. Također predlaže izmjenu Pravilnika, jer će se teško naći
osoba s pet godina iskustva da dođe raditi na otok. Pita što je s radnim vremenom dječjeg vrtića
u Božavi, smatra da su 3 sata dnevno prekratko da bi se djeca ostavila na čuvanje u vrtiću.
Pročelnik Vladimir Radulić navodi kako nije „kriv“ Pravilnik nego Zakon o predškolskom
odgoju i obrazovanju, te da se isti ne može mijenjati jer neće biti u skladu sa Zakonom.
Načelnik ističe da je bitno da se imenuje ravnateljica jer su u tijeku natječaji za EU fondove,
koju dokumentaciju će trebati potpisati ravnatelj/ravnateljica, a što se tiče vrtića u Božavi u
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kojem radi odgojiteljica na ¾ radnog vremena, ista može raditi najviše 4 sata dnevno budući da
je puno radno vrijeme 5 i po sati dnevno.
Raspravlja se o problemima dječjih vrtića na Otoku.
Tomislav Jerić opet iznosi problem radnog vremena dj.vrtića u Božavi, problem kuhinje u
istom.
Imenovanje Dolores Perin ravnateljicom dječjeg vrtića Orkulice, Sali stavlja se na glasovanje,
pet glasova je za, jedan protiv i jedan je suzdržan.

Ad.9.
Predlaže se određivanje koeficijenta za plaću za Višeg stručnog suradnika za opće poslove i
strukovne fondove.
Na mjesto višeg stručnog suradnika za opće poslove i strukovne fondove primljena je osoba
koja će se prvenstveno baviti praćenjem natječaja za EU fondove, ali će i pomagati u
cjelokupnom poslovanju Općine Sali, koje da poprilično zaostaje, jer nedostaje radnika da se
svi poslovi obave na vrijeme. Taj je djelatnik predviđen u sistematizaciji, ali nije obuhvaćen
Pravilnikom o plaćana i drugim materijalnim pravima radnika Općine Sali, konkretno, nije
definiran koeficijent.
Čitaju se koeficijenti i brutto plaće zaposlenika Općine Sali.
Načelnik predlaže da se višem stručnom suradniku stavi koeficijent 1.6.
U raspravi se iznose sve vrste poslova koje bi novi djelatnik trebao vršiti, problem manjka
djelatnika u Općini Sali.
Marijan Crvarić se zanima za uvjete koji su raspisani za radno mjesto višeg stručnog suradnika.
Prijedlog koeficijenta od 1.6 za plaću Višeg stručnog suradnika za opće poslove i strukovne
fondove stavlja se na glasovanje, prihvaća se i to s pet glasova za, nijedan protiv i dva
suzdržana.

Ad.10.
Pročelnik predlaže da se donese Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju
nerazvrstanih cesta na području k.o. Božava.
Odluka je jednoglasno donesena.

Ad.11.


Načelnik:
- obavještava da je raspisan novi natječaj za ljekarnu u Salima. Na natječaj se javila
vlasnica ljekarne Krišto koja je predložila da se organizira dostava lijekova, jer da
su joj veliki troškovi poslovanja u Salima. Općina Sali je odlučila da će sufinancirati
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ljekarnu koja na novom natječaju zatraži najmanji iznos za sufinanciranje.
Jednoglasno se odlučuje da se ponovi natječaj.
obavještava da Ante Frka traži zamjenu terena s Općinom Sali i to na putu prema
Sašćici, s čime se svi prisutni slažu

Sebastijan Jagić:
- Datum početka radova na igralištu
- Što je s parkiralištem
- Popravak asfalta u Krševu polju
Načelnik odgovara da radovi na igralištu započinju 2. svibnja 2018., a što se parkirališta
tiče da su dobili procjenu sudskog vještaka, da će ugovoriti cijenu s Bonjom. Asfalt će
biti popravljen preko ljeta.



Srećka Milića zanima u kojoj je fazi izgradnja ceste preko Bluda.
Načelnik odgovara da je ugovoren nadzor iste i da radovi počinju na jesen.



Marijan Kolić:
- pitanje puta u Solinama
- čekaonica u Brbinju
- pitanje krupnog otpada

Načelnik odgovara da će se put riješiti do 1. lipnja 2018., a za čekaonicu kaže da se moraju
dogovoriti sa Županijskom lučkom upravom. Što se krupnog otpada tiče, kaže da će se
pokupiti i odvesti u Zadar.


Tomislav Jerić:
- legalizacija objekta iznad pekare u Božavi
- pitanje pekare u Božavi
- projekt za sanaciju putova u Božavi
- poziva sve na smotru KUD-ova u Božavi
Pročelnik odgovara da još nije ishodovano rješenje o izvedenom stanju.
Načelnik kaže da će vlasnik pekare urediti prostor kako to i doliči, a plan je da se putovi
saniraju do 1. lipnja 2018.



Rajku Petešić zanima što je s prostorima u kojima se nalaze tuševi za nautičare?
Načelnik odgovara da bi se trebao raspisati natječaj, da imaju zainteresiranu osobu za
otvaranje praonice rublja i da bi ista zauzvrat čistila sanitarni čvor.



Srećka Milića zanima razmišlja li se o sanitarnom čvoru na suprotnoj strani, između
dvije terase, a s obzirom da se na toj strani nalazi preko 50 vezova?
Stjepan Ligutić odgovara da se njihovi zahtjevi još razmatraju.



Raspravlja se o ovlastima Branimira Grbina.



Marijan Crvarić:
- pitanje dječjeg igrališta i autobusnog ugibališta

6

Raspravlja se o postavljanju rampe na ugibalištu i nabavci umjetne trave za dječje
igralište.

Sjednica je završila s radom u 18:10 sati.

Zapisničar
Vladimir Radulić

Predsjednik
Srećko Milić
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