
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SALI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Sali, 20. rujna 2019. god. 

 

ZAPISNIK 

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali 

 

Sjednica je počela s radom u 17:00  sati. 

Prozivkom se utvrđuje da su na sjednici nazočni vijećnici: 

Marijan Crvarić, Zvonimir Kaleb, Jurica Bobić-Picić, Marijan Kolić, Matija Ramov, Rajka 

Petešić, Zvonimir Škvorčević i Tomislav Jerić 

Odsutni su: Srećko Milić, Sebastian Jagić i Paško Bonja  

Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Crvarić predlaže i daje na glasovanje dnevni red kojega 

su vijećnici primili u pozivu: 

1. Aktualni sat 

2. Izvješće o radu načelnika 

3. Donošenje Odluke o evidenciji komunalne infrastrukture 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne 

infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju nerazvrstane ceste na području katastarske općine 

Savar 

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

na području katastarske općine Božava 

7. Donošenje Odluke o komunalnom redu 

8. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

9. Rasprava o zahtjevu Dragomira Jerića iz Božave za otkup zemljišta 

10. Rasprava o Sporazumu o sufinanciranju izgradnje sortirnice otpada 

11. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.1. 

 

 Marijan Crvarić čita zamolbu Ive Juranova i Maria Lukića za podršku pri otvaranju 

ribarnice na trajektnom pristaništu u Brbinju, na općinskoj čestici zemlje. 
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Načelnik upoznaje vijećnike sa predmetom. Uputio je tražitelje da razgovaraju sa mjesnim 

odborom i pribave njihovu suglasnost a prema saznanjima mjesni odbor je suglasan. Tipski 

objekt kakav predlažu ne podliježe građevinskoj dozvoli ali ih je uputio da istraže minimalne 

uvjete  i sve drugo što je potrebno zakonski da bi se mogla ribarnica i otvoriti. 

Za sada se ovo daje kao informacija. 

 

 Marijan Crvarić pita načelnika da vijećnike upozna sa zaključcima sastanka sa 

ministrom mora pri njegovom boravku na Dugom otoku. 

 

Načelnik: Ministar je bio na otoku radi potpisa sporazuma za izgradnju lukobrana Sali. 

Dolaskom novog ravnatelja Županijske lučke uprave, a i otvaranjem mogućnosti 

financiranjem preko fondova, pokrenuo se projekt lukobrana Sali koji je dugo vremena stajao 

zbog navodnih troškova pristojbi i građevinske dozvole. Župan zadarski je projekt podržao, 

također nadležno ministarstvo i naravno naš Zvonimir Frka Petešić koji također stalno 

zagovara ulaganja na otoku. 

U financiranju Općina Sali ne sudjeluje nego se financira dijelom iz EU sredstava a dijelom 

nadležno Ministarstvo. Nositelj projekta je Županijska lučka uprava. 

Izgradnjom lukobrana očekuje se da će luka Sali raditi kroz cijelu godinu što znači znatno 

povećanje prihoda i našem proračunu kojih bi onda mogli usmjeriti u luke koje nisu pod 

upravom ŽLU a imamo ih puno. Stoga ponovno zahvaljujem zaslužnima za ovaj projekt koji 

je od velikog značaja za našu općinu a sami ga ne bi mogli realizirati. 

 

Na pitanje vijećnice Matije Ramov koji su rokovi izgradnje odgovorio je da je 5 godina od 

potpisa ugovora o korištenju sredstava, a rok izvođenja je 30 mjeseci. 

Procjena je da bi se moglo krenuti sa radovima u 2020. godini. 

 

Tomislav Jerić daje primjedbu da su svi uzvanici govorili „Dragi Saljani i Saljanke“ a ne 

Dugootočani.  

 

Rajka Petešić pita gdje će stajati brod dok budu trajali radovi. 

Načelnik odgovara da će u nekoj fazi radova brod moći pristajati ali u nekoj neće pa će se 

vjerojatno ići na Zaglav. 

 

 Matija Ramov: 

- Budući smo na prethodim sjednicama govorili o uštedi troška za prijevoz vode 

kupnjom cisterne kakvi su rezultati? 

- Što je sa projektom vrtića? 

- Problem kontejnera kod škole u Zaglavu 

- Bankomat na terasi Tamarisa – to bi bio podzakup – da li je to moguće 

    Načelnik: 

- Za detaljne rezultate o uštedi na prijevozu vode zvati ćemo direktora da nam da 

podatke. Ono što znam je da se nikad manje vode nije prevezlo sa brodom od ove 

godine odnosno da se četiri puta više vode prevezlo sa cisternom. Ali u razgovoru sa 

svim nadležnima stalno se zagovara dovođenje vode sa kopna. 
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- Izgradnja vrtića je nakon tri provedena javna natječaja u procesu direktne pogodbe. 

Očekujemo idući tjedan potpisivanje ugovora sa izvođačem. 

O tome smo obavijestili Ministarstvo mora i Ministarstvo demografije. Odobrena 

sredstva za ovu godinu nastojati ćemo što više iskoristiti a ostatak ćemo kandidirati 

dogodine i postoje naznake da bismo mogli dobiti još sredstava nadležnih 

ministarstava. 

- Direktora sam upozorio za kontejnere kod škole u Zaglavu i odgovoreno je da su ti 

kontejneri u funkciji samo da ih vozači nisu poslagali kako treba. Jedan je razbijen i 

naloženo mu je da ga makne. 

 

- Bankomat na terasi Tamarisa stavljen je bez našeg znanja pa smo ih uputili da ga 

premaknu na privatnu površinu a kako nisu reagirali raspisati će se natječaj pa će 

zakup plaćati općini, a Tamarisu će se za taj dio umanjiti javna površina. 

 

 Marijan Kolić:  

- Gdje je novi autobus koji je vozio na zapadnom dijelu otoka. 

- Kontejneri su bili razbacani po cijelom mjestu. Vratili smo ih gdje su bili ali vozači ih po 

svojoj volji vozi. 

- Boravišna pristojba dogodine se povećava od 10,00 do 20,00 kn. Pitanje je u što se to ulaže.  

 

Načelnik:  

- U sezoni je radi turizma vozio na tom dijelu a sad su ga radi djece prebacili na južni 

dio otoka. Tražio sam da se da noviji autobus i za zapadni dio kroz cijelu godinu. 

- Upoznat sam sa tim ali problem je u tome što vozač sjeverozapadni dio u sezoni kad je 

gužva sa smećem kupi po noći pa su kontejneri skupljeni na jednu točku kako bi lakše 

manipulirao sa njima ali sada bi trebali biti vraćeni. 

- Kolić se ne slaže sa tim i mišljenja je da je to moguće drukčije organizirati. 

- Načelnik kaže kako je najveći problem u vozačima i da će se tražiti od direktora da 

zaposli još jednog vozača pa ako treba da ga i „uveze“. 

- Predsjednik upućuje da će se o rasporedu prihoda razgovarati na sjednici kod 

donošenja proračuna. 

- Tomislav Jerić predlaže da se pošalje dopis Turističkim zajednicama da one daju svoj 

prijedlog budući je obveza da se 60% boravišne uloži u mjesto gdje je ostvarena. 

 

Ad.2. 

Načelnik daje izvješće. Koncipirao ga je tako što je dao presjek od početka ovog mandata. 

Porat u Salima, cesta preko Bluda u Salima, riva u Žmanu i Salima a u tijeku je i obala u Luci, 

potpisan je sporazum za lukobran u Salima, dobivena su sredstva preko LAG Marete za 

uređenje škole u Brbinju i pristupnog puta za groblje Zverinac, dobiveno je posljednje 

zemljište za pristupni put za vodospremu Božava, sanirane su posljedice poplave, asfaltirani i 

betonirani putevi po naseljima, uređen je prostor u općinskoj zgradi za poštu i kiosk, 

nabavljena je čekaonica u Brbinju, uređena je prostorija za vrtić u Božavi, sufinancirala se 

sanacija zvonika u Zaglavu, doniran je materijal za sanaciju Sv. Roka u Salima, uređene su 

ambulante u Zaglavu i Velom Ratu, opremljena ambulanta u Božavi, doniran je materijal za 

ambulantu u Savru, uređeno je dječje igralište u Velom Ratu, i nabavljene nove sprave za 
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dječje igralište u Zaglavu i Salima, u tijeku je obnova zemljišnih knjiga za Sali, Zaglav i 

Božavu a potpisan je sporazum o obnovi zemljišnih knjiga za Savar, Brbinj i Zverinac. 

Financijsko stanje općine je zadovoljavajuće unatoč ovrhama  za stare dugove u iznosu preko 

3.200.000,00 kuna. Uredno podmirujemo obveze, ali naplata za izmjeru ide nešto lošije pa 

moramo poraditi na naplati toga značajnog prihoda jer je tu i značajni trošak ureda katastra i 

suda. 

Pomažemo i poslovanju naših komunalnih poduzeća na način da im dajemo sve poslove koje 

mogu odraditi za općinu i turističku zajednicu a pomagalo se i kroz kapitalne potpore. Općina 

je podmirila i cca 1 mil kuna duga komunalnog društva prema vodonoscu. 

U tijeku je izrada izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sali, usvojen je UPU 

dijela luke Sali, očekujemo uskoro i usvajanje UPU-a marine Veli Rat i UPU-a poduzetničke 

zone Brbinj.  

Načelnik iznosi i tekuće aktivnosti. Napominje velika socijalna davanja: za umirovljenike, 

učenike i studente, novorođenčad, gerontodomaćica, i druga socijalna davanja. 

Na naknadu za novorođenčad javio se vijećnik Zvonimir Kaleb sa prijedlogom da se taj iznos 

drukčije usmjeri isto u cilju djece. 

 

Izvješće je prihvaćeno sa 7 glasova za i 1 suzdržan. 

 

Ad.3. 

 

Odluka o evidenciji komunalne infrastrukture je zakonska obveza. Odluka je na tragu onoga 

da popišemo cijelu općinsku imovnu. Mi ćemo ovu odluku objaviti tako da su građani 

upoznati sa općinskom imovinom ali ista će se dopunjavati i mijenjati. 

Pročelnik je na neka pitanja vijećnika odgovorio o kojima se objektima radi. 

 

Odluka o evidenciji komunalne infrastrukture jednoglasno je donesena. 

 

 

Ad.4. 

 

Kako ide obnova zemljišnih knjiga stvara se potreba uređenja zk stanja pa je i odluku 

potrebno nadopuniti. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim 

dobrom u općoj uporabi jednoglasno je donesena. 

 

Ad.5. 

 

Odluka o utvrđenju nerazvrstane ceste na području k.o. Savar predlaže se na inicijativu obrta 

Samotvorac za put do Straše peći jer se za dobivanje bilo kakve pomoći za uređenje tog puta 

mora isti i kategorizirati. Stoga se predlaže donošenje odluke. 

 

Odluka o utvrđenju nerazvrstane ceste na području katastarske općine Savar jednoglasno je 

donesena. 
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Ad.6. 

 

U postupku sređivanja zk stanja komunalne infrastrukture popisane ceste i putovi trebaju biti 

utvrđeni Odlukom stoga se stalno ista i nadopunjuje. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđenju nerazvrstanih cesta na području k.o. 

Božava jednoglasno je donesena. 

 

 

Ad.7. 

 

Odluka o komunalnom redu dostavljena je vijećnicima u materijalima da je prouče prije 

donošenja budući je opsežna. 

Pročelnik pojašnjava odluku, odluka mora biti donesena nova jer je novi Zakon o 

komunalnom gospodarstvu.  

Odluka je sastavljana u suradnji sa našim komunalnim redarom ali i sa drugim komunalnim 

redarima iz drugih općina. Ova odluka je velika jer regulira cjelokupni komunalni red, 

potrebno ju je izglasati a onda se u provedbi određene odredbe mogu mijenjati. 

 

Pročelnik obrazlaže zašto su neke odredbe u odluci stavljene. Neke situacije je moguće da se 

u našoj općini ne dogode ali ih treba predvidjeti. Također odluku treba urediti. 

 

Predsjednik napominje da ovom odlukom naš komunalni redar ima puno ovlasti i da može 

puno sredstava donijeti u proračun a na pitanje da li ima službenu odjeću i iskaznicu 

odgovoreno je da ima. 

Načelnik predlaže kako je sistematizacijom radnih mjesta predviđen još jedan komunalni 

redar pa bi se moglo razmišljati o zapošljavanju na određeno vrijeme kroz sezonu.  

Predsjednik kaže kako će se tražiti izvješće o provedbi ove odluke. 

 

U raspravi vijećnica Matija Ramov pita koliko će ova odluka biti primjenjiva, primjer 

onečišćenje mora septičkim jamama. Da li se radi na tome. 

Načelnik kaže kako po iskazu doktorice problem kožnih infekcija kod djece koji se pojavio 

ove godine nije povezan sa septičkim jamama,  što ne znači da iste ne izlaze u more, ali 

komunalni redar naravno mora kontrolirati i ukazivati na to da se jame pravilno prazne. 

Tomislav Jerić napominje problem špricanja za komarce. 

Zvonimir Škvorčević napominje da treba upozoriti ljude vezano uz odlaganje otpada. 

Predsjednik predlaže da se odluka nakon stupanja na snagu pošalje mjesnim odborima da oni 

ljude upoznali sa istom. 

 

Odluka o komunalnom redu dana je na glasovanje i jednoglasno je donesena. 
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Ad.8. 

 

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim 

životinjama te divljim životinjama je zakonska obveza, nastavlja se na odluku o komunalnom 

redu. 

 

Ovlast za provođenje ima komunalni redar. 

 

Nakon kratke rasprave odluke je dana na glasovanje i jednoglasno je donesena. 

 

Ad.9. 

 

Dragomir Jerić poslao je zahtjev za otkupom dijela čestice zemlje u Božavi. 

 

Pročelnik obrazlaže zahtjev i kaže kako je ovo vezano uz obnovu zemljišne knjige za Božavu 

gdje je Općina Sali upisana kao suvlasnik na više izgrađenih objekata pa postoji mogućnost za 

više ovakvih zahtjeva. 

 

Načelnik napominje da bi kod ovog zahtjeva mogao biti problem suvlasničkog dijela u više 

od 20% ali postoji mogućnost prodaje kad se objekt koristi duže godina. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno daje suglasnost za prihvaćanje zahtjeva Dragomira Jerića za 

kupnju zemljišta. 

 

 

Ad.10. 

 

Pročelnik je bio na sastanku vezanom uz projekt izgradnje i opremanja postrojenja za 

sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. To je zakonska obveza i ako Općina neće sudjelovati 

u izgradnji zajedničke sortirnice morati će izgraditi vlastitu. 

Sporazum o sufinanciranju koji smo dobili je radna verzija a mi se moramo izjasniti. 

Načelnik predlaže da se uključimo jer je udio sufinanciranja  pošteno određen prema količini 

otpada. 

 

Jednoglasno je donesena odluka da se prihvati Sporazum o sufinanciranju lokalnog udjela pri 

izgradnji i opremanju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada papira, kartona, 

metala, plastike i drugih materijala. 

 

Ad.11. 

 

Zapisnik sa 15. sjednice jednoglasno je prihvaćen. 
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Na kraju sjednice Načelnik kaže da je dobio prijedlog plovidbenih redova koji će proslijediti 

mjesnim odborima na očitovanje. 

 

Marijan Crvarić traži da trajekt u petak iz Zadra za Brbinj obavezno mora biti u 16:30 sati. 

Matija Ramov traži da se ponovno pošalje dopis Ministarstvu mora vezano za trajekt za 

Zaglav. 

Načelnik kaže kad je bio ministar mora na otoku da je bila jedna od tema i trajekt za Zaglav, 

klasifikacija cesta do Lanterne, do Proverse, do Žmanskog jezera i do Velog Žala i treća stvar 

zapošljavanje djelatnika u lučkoj kapetaniji da bi brod za hitnoću imao 24-satno dežurstvo 

kroz cijelu godinu. 

Sve teme smo dobro obrazložili i oni su primili na znanje. 

Također smo napomenuli i dovođenje vode sa kopna iako to nije njegov resor. 

 

Matija predlaže da se vodovod i trajekt za Zaglav rasprave kao točke dnevnog reda na idućoj 

sjednici. 

 

Sjednica je završila s radom u 18:45 sati. 

 

 

 

 

 

      Zapisničar              Predsjednik OV 

Vladimir Radulić       Marijan Crvarić dipl.iur. 

 

 

 

 


