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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SALI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Sali, 26. veljače 2019. god. 

 

ZAPISNIK 

sa 12. 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, Sebastijan Jagić, Paško 

Bonja, Marijan Kolić i Zvonimir Kaleb  

Odsutni su: Marijan Crvarić, Matija Ramov i Ivan Špralja  

Predsjednik Općinskog vijeća Srećko Milić predlaže dnevni red s izmjenom: 

 

1. Aktualni sat 

2. Donošenje Odluke o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali 

3. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali 

4. Donošenje nove Odluke o komunalnom doprinosu 

5. Donošenje nove Odluke o komunalnoj naknadi 

6. Donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 

7. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 

uporabi 

8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za posebnu 

upotrebu pomorskog dobra Komunalnom društvu Dugi otok i Zverinac d.o.o. 

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđenju nerazvrstanih cesta 

na području katastarske općine Sali 

10. Usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sali 

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 2019. godinu 

12. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća 

13. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća 
 

 

Načelnik predlaže da se Odluke iz 4., 5. i 6. točka dnevnog reda ne donose na tekućoj sjednici, 

već da se iznesu samo neke natuknice glede istih. 
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Ad. 1. 

 Postavlja se pitanje deponija 

 

Načelnik odgovara da je u izradi urbanistički plan uređenja koji je nužan za uspostavu 

reciklažnog dvorišta te se tek tada može krenuti sa naplatom a sada komunalni djelatnik  

dolazi po pozivu i diže rampu. Također navodi da će se cijene kretati u visini onih u 

Gradu Zadru koje se odnose na Preko. 

 

 Paško Bonja:  

 

-  Što je s putevima i s mostom? 

 

Načelnik odgovara da je građevinska knjiga gotova što se tiče puteva, kaže da je knjiga 

dostupna svima u njegovom uredu, svatko može doći i dobiti je na uvid.  

Što se mosta tiče, izvođač radova da će doći u ožujku zbog postavljanja stupova za javnu 

rasvjetu. Kad se odabere kamen postaviti će se poklopnice na zid. Za dio mosta do 

Staračkog doma, načelnik kaže da je zatražio da izvođač radova da ponudu. 

- Zašto se već godinama podržava načelnik Morović, kad se nije napravilo ništa iz 

predizbornog programa od prije deset godina? 
 

Načelnik isto tako proziva Paška Bonju da nije iznio niti jedan konstruktivan prijedlog 

otkada je član Općinskog vijeća, proziva ga da na Facebook stranici stavlja obavijesti 

da Općina Sali mora platiti 30.000,00 kn kazne za deponij. Bivši čelnici Ramov i Basioli 

da su utrošili 10 mil. kn na sanaciju deponija, da bi nakon toga komunalno poduzeće 

došlo u blokadu zbog neodrživosti takvog sustava, cca 1 mil. kn godišnje, pa se deponij 

napunio a mi sad moramo plaćati kazne. 

 

 Tomislav Jerić  

 

- ističe da je zbog jake bure porušeno 200 stabala cik uz put prema plaži, traži da se 

taj problem sanira.  

 

      Načelnik kaže da bi dio trebale sanirati Hrvatske šume a dio Mulić. 

- također pita što je s prostorijama škole u Božavi?  

 

Školske prostorije da će se morati financirati iz sredstava Općine Sali. 

 

- što je s licencom komunalnog poduzeća da bi se mogla dobiti sredstva iz EU 

fondova za izgradnju kanalizacije? 

 

Problematična su tri uvjeta za dobivanje licence za komunalno poduzeće, jedan je 

već ispunjen, a to je zapošljavanje kvalificiranog direktora s diplomom inženjera 

strojarstva, drugi uvjet je posjedovanje teške mehanizacije, što se može riješiti 

zaključivanjem ugovora s nekim tko istu i ima, te treći uvjet, naizgled nerješiv, bi 
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bio postojanje stroja na području Općine Sali koji čisti kanalizaciju, takav stroj ima 

samo Odvodnja d.o.o.  Zadar, a trebala bi ga imati i Općina Sali.  
 

 Sebastijana Jagića zanima što je s problemom hitnog prijevoza bolesnika iz Sali u 

Zadar? 

 

      Načelnik kaže da je problem iznio Orloviću, ravnatelju hitne službe u Zadru. Dobra     

je vijest da je saljska lučka ispostava od 01.01.2019. rangirana kao jedna od 6 glavnih  

na Jadranu, u budućnosti će trebati imati 5 zaposlenih i tada će problem biti riješen.  

 

 

Ad.2. 

Načelnik navodi kako je aktualna ravnateljica Dječjeg vrtića „Orkulice“ na bolovanju, da joj je 

u međuvremenu istekao mandat, tako da se predlaže da se ista razriješi dužnosti ravnateljice. 

Donošenje Odluke o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali stavlja se na 

glasovanje, odluka je donesena jednoglasno. 

 

Ad.3. 

Cvita Vulić Stručić, aktualna ravnateljica dječjeg vrtića, jedina se javila na natječaj, nema uvjete 

da se zaposli na neodređeno vrijeme jer nema 5 godina iskustva rada u struci, ali prijedlog je da 

se imenuje kao VD ravnateljica na 5 mjeseci.  

Donošenje Odluke o imenovanju Cvite Vulić Stručić kao ravnateljice Dječjeg vrtića „Orkulice“ 

Sali stavlja se na glasovanje, šest vijećnika glasuje za, dva su suzdržana, nitko nije protiv. 

 

 

Ad.4., 5. i 6. 

Prijedlog je da se donošenje nove Odluke o komunalnom doprinosu, nove Odluke o komunalnoj 

naknadi i Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade ne stave na glasovanje, 

već da se o njima samo prodiskutira. Prijedloge odluka staviti će se na web stranicu Općine Sali 

na javnu raspravu pa će se moći davati prijedloge i primjedbe.  

Konačni prijedlozi dati će se na glasovanje na idućoj sjednici. 

 

Ad.7. 

Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi je 

bitno jer se onda Općina Sali lakše uknjiži kao vlasnik na postojećim nekretninama. 

 

Odluka se stavlja na glasovanje, svi vijećnici glasuju za. 
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Ad.8. 

Već je donesena Odluka koja je bila potrebna za dobivanje građevinske dozvole za izgradnju 

ispusta i pročistača na Božavi. Ta Odluka se odnosila na pomorski pojas, a donošenjem nove 

Odluke bi se obuhvatilo i more. 

 

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu 

pomorskog dobra Komunalnom društvu Dugi otok i Zverinac d.o.o., stavlja se na glasovanje, 

Odluka je donesena jednoglasno. 

 

Ad.9. 

Na čest. 18149 k.o. Sali, a koja se nalazi u Zaglavu nalazi se put a na dio su se uknjižili neki 

kao suvlasnici pa bi sad trebalo oformiti novu čest. 18149/5 koja bi se proglasila nerazvrstanom 

cestom. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđenju nerazvrstanih cesta na 

području katastarske općine Sali stavlja se na glasovanje, Odluka je donesena jednoglasno. 

 

 

Ad.10.  

Zakonska obveza Općine je izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća te je za to specijalizirana 

tvrtka Alfa atest iz Splita izradila Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Sali. 

 

Usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sali stavlja se na glasovanje, sedam 

vijećnika glasuje za, jedan je suzdržan. 

 

Ad.11.  

Vezano uz financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih sa liste grupe birača, vijećnik 

Paško Bonja predlaže da iznos bude 1,00 kn po vijećniku, odnosno za žene da bude 1,10 kn, 

ostatak novca da Općina iskoristi za nešto korisnije.  

Prijedlog se stavlja na glasovanje, samo dva vijećnika su glasovala za. 

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sali za 2019. 

godinu stavlja se na glasovanje. Odluka je jednoglasno donesena. 

 

Ad.12. 

Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća stavlja se na glasovanje, sedam vijećnika 

glasuje za, jedan je suzdržan. 
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Ad.13. 

Na prijedlog vijećnika u točku 14. zapisnika sa 11. sjednice, na kojoj se donosila odluka o 

paušalnom iznosu poreza na dohodak od iznajmljivanja, dodaje se iznos od 300,00 kuna. Sa 

tom dopunom zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

 

 

Sjednica je završila s radom u  17:30 sati. 

 

 

  Zapisničar        Predsjednik 

Irena Petešić       Srećko Milić 

 

 

 


