REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI
OPĆINSKO VIJEĆE
Sali, 28. lipnja 2019. god.
ZAPISNIK
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali

Sjednica je počela s radom u 16:30 sati.
Prozivkom se utvrđuje da su na sjednici nazočni vijećnici:
Marijan Crvarić, Zvonimir Škvorčević, Rajka Petešić, Tomislav Jerić, Jurica Bobić-Picić,
Paško Bonja i Marijan Kolić
Odsutni su: Srećko Milić, Sebastian Jagić, Zvonimir Kaleb i Matija Ramov
Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Crvarić predlaže dopunu dnevnog reda kojega su
vijećnici primili u pozivu na način:
1. točka - Izvješće mandatnog povjerenstva i prisega novog vijećnika s obzirom da je Ivan
Špralja dao ostavku na člana vijeća
3. točka – Odluka o prijedlogu za imenovanje sudca porotnika za mladež Općinskog suda u
Zadru – točka je skinuta sa prošle sjednice jer nije bilo konkretnog prijedloga osobe
4. točka – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture
javnim dobrom u općoj uporabi – radi sređivanja vlasništva Općine
Zadnja točka – Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice – nije bio na dnevnom redu na 14. sjednici
Predsjednik daje na glasovanje dopunjeni dnevni red:
1. Izvješće mandatnog povjerenstva i prisega novog vijećnika s obzirom da je Ivan Špralja
dao ostavku na člana vijeća
2. Aktualni sat
3. Odluka o prijedlogu za imenovanje sudca porotnika za mladež Općinskog suda u
Zadru
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture
javnim dobrom u općoj uporabi
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Mulića d.o.o. Sali za 2018. godinu
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti poslovne godine 2018.
8. Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac d.o.o.
Sali za 2018. godinu
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
10. Donošenje Odluke o pokriću gubitka društva za 2018. godinu

11. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali za 2018. godinu
12. Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali za 2018.
godinu
13. Donošenje Odluke o dodjeli novčane potpore za novorođenu djecu na području
Općine Sali
14. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
15. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice
16. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad.1.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva daje izvješće o ostavci vijećnika Ivana Špralje koji
sukladno stranačkom dogovoru svoj mandat predaje Jurici Bobić-Picić iz Luke.
Jurica Bobić-Picić priseže čime mu počinje mandat vijećnika u Općinskom vijeću Općine
Sali.

Ad.2.
Paško Bonja:
* Kad će biti dovršen most u Salima – mislim da su rokovi prebačeni
* Sanirani putovi već su na nekim mjestima razbijeni pa sumnjamo da je asfalt kvalitetno
napravljen prema dogovoru odnosno troškovniku. Potrebno je reagirati.
* Što će se napraviti sa regulacijom prometa ovog ljeta jer smo svjedoci da se stvaraju velike
gužve kako radi vožnje vezane uz brod i uz market tako i radi neurednog parkiranja. Imamo
prometnog redara pa bi trebalo da to regulira. Možda bi se trebalo razmišljati i o zabrani
iskrcavanja robe na Salima.
Načelnik:
- Za most se čekaju stupovi koji su naručeni. Izvoditelj je postavio stupove koji nisu
odgovarajući i kojih mi ne želimo prihvatiti jer nisu kvalitetni. Doduše izvođač je predočio
deklaraciju koju mu je isporučitelj poslao uz stupove i koja odgovara našoj narudžbi ali okom
je vidljivo da to nije točno jer je već probila rđa. Rupu uz most su obećali sanirati.
- Što se tiče putova takvu informaciju do sad nije imao, a nadzorni inženjer u prisustvu
donačalnika je kontrolirao asfalt na puno mjesta i bio je u redu. Možemo odmah ići ćemo na
teren i tražiti od izvođača da ispravi eventualne propuste.
- Za promet na portu došli su znakovi zabrane parkiranja, a i Brano ako vidi da je netko
nepropisno parkiran makne. Na žalost ovo ljeto će biti malo više gužve jer cesta preko Bluda
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još nije u funkciji ali moramo se strpiti, a 01.07. stupa na snagu zabrana premeta od 17:005:00 sati.
Marijan Crvarić:
* Što je sa preseljenjem pošte u nove prostore?
* Čekaonica u Brbinju?
Načelnik:
- Za poštu su bile tri primjedbe na prostor od kojih smo dvije prihvatili i nedavno odradili a
treću vezanu uz vrata ne možemo prihvatiti. Sad ćemo ih obavijestiti da je to odrađeno i
zatražiti preseljenje.
- Čekaonica je čekala priključak struje ali to ćemo premostiti sa priključkom struje od
turističkog ureda za što su komunalci iskopali kanal i sad samo treba priključiti. Onda ćemo
odmah obavijestiti Jadroliniju da je to spremno.
Tomislav Jerić:
* Prostor škole u Božavi – potrebna još jedna učionica.
* Kandelaberi za Božavu
Načelnik:
- Problem je troškova i izvođača radova. Pokušati ćemo prema mogućnostima.
- Kandelabere ćemo riješiti nakon sezone.

Ad.3.
Na traženje Zadarske županije za davanje prijedloga za sudce porotnike Općinskog suda u
Zadru, a sukladno prijedlogu vijećnika na prošloj sjednici, pročelnik Vladimir Radulić
kontaktirao je nekoliko osoba koje bi bile prikladne ali je pristala samo Petra Dominis Žura iz
Sali, rođena 1988., magistra pedagogije sa položenim stručnim ispitom za odgojitelja, za
sudca porotnika za mladež.
Odluka da se Petra Dominis Žura predloži za imenovanje sudca porotnika za mladež
Općinskog suda u zadru jednoglasno je donesena.

Ad.4.
Vladimir Radulić objašnjava potrebu donošenja odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi. Radi uknjižbe
vlasništva Općine Sali potrebno je prema Zakonu donijeti ovakvu odluku za svu javnu
infrastrukturu pa kako se dođe do saznanja za pojedine čestice tako ih moramo unijeti u
odluku o proglašenju putem izmjena i dopuna.
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Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim
dobrom u općoj uporabi jednoglasno je donesena.

Ad.5.
Izvješće o poslovanju Mulića d.o.o. daje direktor Stjepan Ligutić. Financijske izvještaje
vijećnici su dobili na uvid u materijalima.
Mulić je u 2018. godini ostvario 11% viši prihod od 2017., ali su i rashodi povećani većinom
radi održavanja strojeva i imovine. Ipak je na kraju godine ostvarena dobit.
Prošle godine ostvareno je dosta radova, čišćenje nakon poplave, ambulanta Zaglav,
ambulanta Veli Rat, apartmani za doktoricu u Žmanu, vozače i vatrogasce koji su potrebni, za
apotekarku, sječenje i zbrinjavanje palmi, čekaonica u Zaglavu, postavljanje javne rasvjete,
betonaža puta u Žmanu, putevi potporni zidovi u Božavi, popravak kanalizacije i šahtova,
sanacija mjesne gusterne u Zaglavu, i još drugi radovi. Smatra da je poslovanje Mulića u
2018. godini bilo dobro.
Rasprava:
Na pitanje Tomislava Jerića o potrebi završetka čišćenja šetnice u Božavi odgovoreno je da se
na zadnjoj sjednici utvrdilo da se radi o privatnim česticama pa bi to sami vlasnici trebali
urediti ili ako radi Mulić platiti.
Tomislav Jerić napominje da je za čišćenje Božave zaposlen radnik preko Turističke
zajednice.
Marijan Kolić: Održavanje javne rasvjete u Polju u Velom Ratu.
Direktor je upoznat sa problemom. Napominje da ljudi znaju obavijestiti da ne radi javna
rasvjeta pa se pomisli da ne radi cijeli vod a obično se radi o jednom ili dva rasvjetna tijela.
Na pitanje Marijana Crvarića da li se može odrediti rok do kojeg se može riješiti problem
priključka struje u čekaonici Brbinj direktor odgovara da je električar prezauzet. Na
primjedbu da se radi i o iskopu direktor kaže kako će radovi biti gotovi u narednih desetak
dana.
I kad se planira završiti igraonica u Velom Ratu. Dobro se počelo ali nikad nije završeno, a
posla ima još vrlo malo.
Direktor kaže kako su problem vrata koja trebaju biti tehnički ispravna pa moraju angažirati
nekog sa strane.
Marijan Crvarić pita koliko radnika ima u firmi, kolika je plaća i da li su radnici zadovoljni sa
njom.
Direktor odgovara da ima 9 stalnih radnika, plaće su od 4.500 do 5.500 kn. Neki radnici bi
zaslužili i više ali neki baš ne ostvaruju rezultate.
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U raspravi je rečeno da se može uvesti sistem nagrađivanja pa bi to možda bio poticaj za one
koji slabije rade a uz to i šire negativan utjecaj na druge radnike kako kaže direktor.
Načelnik kaže da generalno radnika fali i sve više se pokazuje potreba za uvoz radnika.
Marijan Crvarić pita što je sa koncesijskim poljima?
Direktor odgovara da se natjecalo za Čunu i Panteru i na otvaranju smo bili bolji od drugog
ponuditelja Baotića osim u ulaganjima ali nakon 6 mjeseci vijećanja u županiji dobili smo
odgovor da nismo dobili Panteru a nitko nije znao objasniti zašto jer da je to izračunato po
nekoj formuli. Čuna 1 i 2 je dobivena ali tamo nema velikog prihoda a velika su ulaganja. Za
Panteru je uložena žalba ali nije još riješena.
Rasprava je završena i izvješće o radu i financijsko izvješće Mulića za 2018. godinu dano je
na glasovanje te je jednoglasno prihvaćeno.
Ad.6. i Ad.7. objedinjene
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu za Mulić d.o.o. i
Odluka o raspodjeli dobiti Mulića poslovne godine 2018. jednoglasno su donesene.

Ad.8.
Izvješće o poslovanju Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac d.o.o. daje direktor Stjepan
Ligutić. Financijske izvještaje vijećnici su dobili u materijalima.
Ostvareni prihod 2018. godine manji je u odnosu na 2017. jer je 2017. godine bila sušna pa je
bilo više prihoda od vode. Troškovi su također manji od 2017. ali ipak znatni jer je kupovina
vode preko vodonosca skupa a nama je čisti gubitak.
Prvi put smo u 2018. godini prodali više naše vode iz crpilišta nego iz vodonosca a tako
planiramo i nastaviti. Kupili smo cisternu od 2 vagona pa ćemo sa njom znatno više vode
prevesti na drugi kraj otoka.
2018. godina zaključena je sa gubitkom. Ove godine potpisan je ugovor sa Vodovodom za
kupovinu vode direktno od njih a ne preko vodonosca gdje je skuplja pa se nadamo da će
ostati više novaca.
Rasprava:
Paško Bonja pohvaljuje nabavku velike cisterne i pita da li se zna koliki je gubitak na
vodonoscu, odnosno kolika će biti sada zarada.
Direktor kaže kako će podatke imati iza ljeta, a načelnik napominje da je kod prodaje vode
preko vodonosca kompletan rad radnika na trošak firme.
Paško Bonja pita kakvo je stanje obveza na što direktor odgovara da je najveći vjerovnik
Cimera za prijevoz vode 2.270.000,00 a ostali računi se podmiruju.
Dug Cimeri se smanjuje i Općina je dosta pomogla ali stvaraju se novi računi.
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Na račun duga imamo problema i sa potpisivanjem novog ugovora ali ćemo to riješiti.
Potrebno je što više vode distribuirati putem cisterne a što manje preko vodonosca. Nastojati
će se prije sezone autocisternom napuniti sve vodospreme po otoku.
Marijan Crvarić pita kolike su rezerve vode.
Direktor odgovara da je stanje sa vodom dobro jedino Zverinac mora se opskrbiti sa
vodonoscem i Soline gdje je još malo vode.
Marijan Kolić daje primjedbu zašto se voda iz Solina najprije potroši kad ju je tako teško
napuniti. U daljnjoj raspravi ispostavilo se da autocisterna puni vodu u Solinama bez znanja
direktora. Direktor se obvezao to ispitati.
U raspravi se spomenulo i subvencioniranje vode za obrtnike.
Tomislav Jerić traži informaciju o projektu kanalizacije Božava, načelnik odgovara da je
prema neslužbenom izračunu konzultantske tvrtke kanalizacija po bodovima prihvatljiva, ali
službeno nije ništa još došlo.
Komunalno društvo ima 8 stalno zaposlenih radnika.
Jurica Bobić-Picić kaže kako bi trebalo ažurirati podatke o apartmanima jer smatra da nisu svi
obuhvaćeni pa je to direktni gubitak prihoda.
Direktor odgovara da se na tome kontinuirano radi.
Rasprava je završena i izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalnog društva Dugi otok i
Zverinac d.o.o. za 2018. godinu dano je na glasovanje te je jednoglasno prihvaćeno.

Ad.9. i Ad.10. objedinjene
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu za Komunalno društvo
Dugi otok i Zverinac d.o.o. i Odluka o pokriću gubitka Komunalnog društva Dugi otok i
Zverinac za poslovnu godine 2018. jednoglasno su donesene.

Na prijedlog načelnika zamjenjuje se izvješće knjižnice na točku 11. a vrtića na točku
12.
Ad.11.
Izvješće o radu knjižnice za 2018. godinu daje ravnatelj knjižnice Ante Mihić.
Situacija u knjižnici je jako dobra, ostvareno je dosta kulturnih projekata. Općina financijski
prati potrebe knjižnice a sva se sredstva troše namjenski.
Ravnatelj predlaže da se održi jedna tematska sjednica na temu knjižnice i kulture što
vijećnici podržavaju.
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Paško Bonja ističe da je knjižnica svijetla točka Sali i pohvaljuje rad knjižnice.
Načelnik kaže da će preseljenjem pošte u novi prostor knjižnica dobiti prostora za proširenje.
Tomislav Jerić ističe da se govorilo o odjeljku knjižnice u Božavi ali nije realizirano.
U raspravi se reklo da bi poslovanje knjižnice trebalo proširiti i na druga naselja na otoku.
Rasprava je završena.
Izvješće o radu knjižnice za 2018. godinu jednoglasno je prihvaćeno.

Ad.12.
Radi nemogućnosti dolaska na sjednicu, ravnateljica vrtića Cvita Vulić-Stručić je poslala
pisano izvješće koje čita načelnik.
Djeca su imala puno aktivnosti u 2018. godini.
Dječji vrtić u Salima pohađa 23 djece Sali, u Žmanu 10 djece i u Božavi 4 djeteta.
Poslovanje vrtića financira općina.
Sad je u proceduri postupak za uvođenje cjelodnevnog boravka u vrtiću i ravnateljica očekuje
pozitivno rješenje od ministarstva budući se intezivno radi na ostvarenju uvjeta (hrana,
medicinska skrb).
Načelnik kaže kako je rad ravnateljice dobar, ona je sad na bolovanju radi trudnoće ali isto
obavlja dužnost ravnateljice a ima i svoju zamjenicu Šimicu Kalcina koja bi trebala preuzeti
dužnost kad se vrati iz porodiljskoga.
Na pitanje vijećnika Paška Bonje vezano uz izgradnju vrtića načelnik odgovara kako je
provedeno više postupaka nabave na koji se nije dobila nijedna valjana ponuda. Teško je naći
izvođača ali će se postupak ponavljati ili direktno probati naći izvođač, što je dozvoljeno
nakon više objavljenih natječaja, a to će biti potrebno što prije i radi iskorištavanja odobrenih
sredstava od Ministarstva demografije i Ministarstva regionalnog razvoja.
Sredstva su odobrena za 2019. godinu ali se tražilo produženje upravo iz razloga što je
provedeno više postupaka nabave a nije se našlo izvođača. Nadamo se da će uvažiti.
Na pitanje vijećnika Paška Bonje da li je predviđeni kapacitet novog vrtića dovoljan načelnik
odgovara da sada je a u slučaju potrebe će se kapacitet povećati.
Rasprava je završila i izvješće o radu vrtića za 2018. godinu jednoglasno je prihvaćeno.

Ad. 13.
Načelnik iznosi da je bit nove Odluke o dodjeli novčane potpore za novorođenu djecu na
području Općine Sali ugrađivanje odredbi o provjeri prebivališta djeteta, da se može utvrditi
da li to dijete stvarno živi na otoku jer smo imali više slučajeva zlouporabe prijave
prebivališta radi ostvarenja naknade.
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Tomislav Jerić napominje da je čuo pritužbe da se ne donose rješenja na vrijeme pa apelira da
se bez obzira na pozitivan ili negativna ishod rješenja dostave podnositeljima u primjerenom
roku.
Odluka o dodjeli novčane potpore za novorođenu djecu na području Općine Sali, uz izmjenu u
članku 5. točka 5. „ jednoglasno je donesena.

Ad.14.
Izvršenje plana gospodarenja otpadom.
Izvješće je sastavila djelatnica Jona Petešić te je isto sukladno propisima dostavila županiji i
objavila na internet stranici ali je tek iza toga uočila da je potrebno da izvješće usvoji i
predstavničko tijelo.
Ubuduće će se izvješće davati na usvajanje prije objave i dostave nadležnim tijelima.
Otvara se rasprava.
Vijećnik Paško Bonja navodi da izvješće nije dobro napravljeno i da ga je potrebno urediti.
Trebalo bi da je napisano što je u 2018. godini napravljeno a ne što će se napraviti.
Također je uočio nepravilnosti, navodi po točkama, općenito izvještaj je nerazumljiv i
manjkav.
Načelnik odgovara da je pitao na koji način je izvješće napravljeno te mu je djelatnica
odgovorila da ima propisan obrazac sastavljanja. Greška je u datumu sastavljanja.
Najveći problem je što mi dnevno moramo slati ovakva izvješća koja su propisana po nekim
nerazumljivim tablicama, da bi se zadovoljila forma.
U raspravi vijećnik Zvonimir Škvorčević predlaže da se predvidi „oblačenje“ kontejnera i radi
izgleda i radi sigurnosti.
Načelnik odgovara kako je financijski problem i kupiti kontejnere a kamoli „obući“ jer su
nam cijene odvoza smeća najniže od svih i morati će se povećati i radi samog pokrivanja
tekućih troškova zbrinjavanja smeća.
Na pitanje vijećnika Marijana Kolića što je sa građevinskim otpadom kod Brbinja i kod
odašiljača VIP-a, odgovoreno je da se radi o nepoznatom počinitelju.
Pročelnik Vladimir Radulić napominje da će se prema zakonu morati popisati sva divlja
odlagališta.
Predsjednik zaključuje raspravu uz prijedlog da se ovo izvješće prihvati ovakvo a u buduće da
da se izradi puno razumljivije.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu prihvaćeno je sa 4 glasa za,
1 protiv i 1 suzdržan.
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Ad.15. i Ad.16. objedinjene
Zapisnik sa 14. sjednice prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi.
Na zapisnik od 13. sjednice Paško Bonja daje primjedbu da se ispravi na način da se stavi da
lista mladih nije sudjelovala iz razloga što smo rekli da ne možemo sudjelovati telefonskim
putem.
Budući da vijećnici kontaktirani ne može se napisati da nisu sudjelovali te se nakon
konzultacija prihvatilo prijedlog da u zapisniku stoji da nisu željeli glasovati.
Zapisnik sa 13. sjednice sa predloženom izmjenom jednoglasno je prihvaćen.

Sjednica je završila s radom u 19:55 sati.

Zapisničar
Irena Petešić

Predsjednik OV
Marijan Crvarić dipl.iur.
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