
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SALI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Sali, 15. studenoga 2019. god. 

 

 

ZAPISNIK 

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali 

 

Sjednica je počela s radom u 12:00  sati. 

Prozivkom se utvrđuje da su na sjednici nazočni vijećnici: 

Marijan Crvarić, Srećko Milić, Zvonimir Škvorčević, Rajka Petešić, Sebastian Jagić, Zvonimir 

Kaleb, Jurica Bobić-Picić, Paško Bonja i Marijan Kolić 

Odsutni su: Tomislav Jerić i Matija Ramov 

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

su vijećnici primili u pozivu: 

1. Aktualni sat 

2. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna Općine Sali za 2019. godinu 

3. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za Općinu Sali 

4. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Sali 

5. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u 

turizmu 

6. Rasprava o zahtjevu Ante Uglešića i Luke Uglešića za otkup zemljišta u Božavi 

7. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.1. 

 

 Paško Bonja: 

 

1. Traži informaciju o vrtiću – izgradnji, financiranju, ravnateljici vrtića i radu vrtića u    

    Božavi. 

2. Neopravdano kašnjenje sa radovima na mostu u Salima i nekvalitetno izvršeni radovi.     

    Da li je ugovoreno plaćanje penala.  

3. Da li su provjereni putovi koji nisu dobro sanirani nakon poplave. Mišljenja je da nije    

    stavljeno dovoljno tampona i asfalta. 
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Načelnik: 

1. Radovi na vrtiću su krenuli i dobro napreduju. Što se tiče financiranja Ministarstvo 

regionalnog razvoja odobrilo je 800.000,00 kn a Ministarstvo demografije 737.000,00 kn. Još 

nismo iskoristili sve jer smo tek nakon provedena tri javna poziva pronašli i ugovorili sa 

izvođačem radova tako da je iz toga razloga sve kasnilo. Iduće godine tražiti ćemo još 

sredstava za zatvoriti financijsku konstrukciju. 

Ravnateljica vrtića je na porodiljskom ali je njena zamjenica Šimica Kalcina i vrtić dobro 

funkcionira. 

Za vrtić u Božavi smo se raspitali kod nadležnih i potrebno je napraviti paravan između 

kuhinje i WC-a i to ćemo uskoro napraviti. 

 

2. Što se tiče mosta ni mi nismo sretni sa izvođačem jer smo već sa njim imali sudski spor 

radi općinske zgrade ali samo se on javio na javni poziv. Većina radova je dobro napravljena, 

uz nadzor, promijenjeni su i rasvjetni stupovi po našem nalogu, ali ostao  je problem željeza 

koje je na jednom mjestu probilo ali to inzistiramo da se riješi na 

najbolji mogući način. Tražimo rješenje kako to najbolje popraviti. 

 

3. Što se tiče puteva ja tvrdim da je ovo najbolji asfalt koji je napravljen na otoku na poljskim 

putevima. A što se tiče tampona ako ništa nije postavljeno zašto je uopće trebalo sanirati 

puteve, zar nisu bili neprohodni? Tvrdim da je to netočno i da su putevi kvalitetno sanirani. 

Postoji garancijski rok i sve eventualne nedostatke izvođač je dužan sanirati. 

 

 Marijan Kolić: 

 

1. Čekaonica u Brbinju 

2. Čišćenje ceste 

 

Načelnik: 

1. Razgovarali smo sa Jadrolinijom. Struja je dovedena do čekaonica. I sad ćemo raspisati 

natječaj 

2. Za cestu smo zvali Županijsku upravu za ceste jer je vjetar vratio bačeno granje od košenja 

na cestu. 

 

 Sebastian Jagić 

 

1. Dječje igralište u Salima, dotrajale sprave su opasne za djecu. 

2. Saniranje puta od spomenika u polju do vele ploče 

 

Načelnik: 

1. Planirati ćemo nabavu novih sprava za igralište 

2. Što se tiče puta nešto ćemo napraviti a tražili smo da cestu od D109 do Proverse i od D109 

do Svjetionika Veli Rat ministar kategorizira kao županijsku cestu pa bismo onda tražili od 

Hrvatskih cesta da ih kompletno naprave. Do tada ćemo nešto nastojati sami popraviti. 
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 Zvonimir Škvorčević 

 

1. POS-ovi stanovi u Velom Ratu? 

 

Načelnik: 

Sad imamo svu dokumentaciju pa ćemo napraviti anketu. 

 

 Jurica Bobić-Picić 

 

1. Općinska zgrada u Luci je u jako derutnom stanju. Da li se može planirati njena 

sanacija. Sad je šansa ići u energetsku obnovu. 

 

Načelnik: 

1. Sanirali smo dio krova gdje je ulazila voda i prostorije ispod, a ako se što može kroz 

energetsku obnovu i fondove to će se svakako ispitati. 

 

 Zvonimir Kaleb 

 

1. Škola u Brbinju? 

 

Načelnik: 

Projekt uređenja škole u Brbinju kandidiran je na poziv LAG Marete i dobiven je dio 

sredstava. Očekujemo da će brzo doći ugovor o sufinanciranju i planiramo za iduću 

godinu. 

 

 Rajka Petešić 

 

1. Što je sa preseljenjem pošte? 

 

Načelnik: 

Napravili smo sve što su od nas tražili i sad čekamo poštu. 

 

 Marijan Crvarić 

 

1. Da li se što pokrenulo sa cestama. Konkretno do svjetionika. 

 

Načelnik: 

Poslali smo dopis da se pokrene postupak. 

 

Ad.2. 

 

Načelnik izlaže izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna. Najveći problem je naplate 

prihoda od naknade za sufinanciranje katastarske izmjere i morati ćemo pokrenuti prisilnu 

naplatu. 
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Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna dan je na glasovanje i jednoglasno je 

prihvaćen. 

 

Ad.3. 

 

Predlaže se nova vrijednost boda za komunalnu naknadu. Povećanje cijene je osnovano jer se 

nije mijenjala od donošenja prve odluke o komunalnoj naknadi. 

Radili smo usporedbu sa općinama u našem okruženju i mi smo daleko najjeftiniji. 

 

U raspravi paško Bonja kaže kako je povećanje od 75% veliko ta daje prijedlog da ostane ista. 

Također napominje da li će se povećanjem komunalne naknade poboljšati i komunalne usluge 

odnosno održavanje javnih površina, na što načelnik odgovara kako je to do komunalne firme 

i da će se ukoliko komunalne usluge ne budu u redu prozvati direktor. 

Načelnik napominje da i nakon poskupljenja je novi iznos komunalne naknade najniži u 

okruženju (Kali, Kukljica, Preko, Zadar...) 

 

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade dana je na glasovanje te je ista donesena sa 6 

glasova za, 2 protiv i 1 suzdržan. 

 

 

Ad.4. 

 

Predlaže se donošenje nove Odluke o lokalnim porezima Općine Sali, radi usklađenja sa 

izmjenama zakona. Iznosi ostaju isti. 

 

Paško Bonja traži da se vijećnicima dostavi popis obveznika i podatke o uplati poreza na 

potrošnju.   

 

Odluka o lokalnim porezima Općine Sali jednoglasno je donesena. 

 

 

Ad.5. 

 

Predlaže se donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za iznajmljivače na način da iznosi 

poreza po pojedinim mjestima budu jednaki iznosima koje su plaćali prije promjene zakona. 

Paško Bonja predlaže da se kategorije razvrstaju prema broju noćenja. 

Prihvaćen je prijedlog da Soline uđe u II. kategoriju. 

 

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu, sa 

prihvaćenim prijedlogom za Soline, donesena je sa 8 glasova za i 1 suzdržan. 
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Ad.6. 

 

Ante Uglešić poslao je zahtjev za otkup dijela zemljišta u Božavi radi formiranja građevinske 

čestice a radi se o 12 m2 što se može prodati bez provedenog natječaja jer iznosi manje od 

20% građevinske čestice tražitelja. 

 

Odluka o prodaji Anti Uglešiću  dijela čestice zemlje br. 100 u Božavi, u površini od 12 m2, 

po cijeni utvrđenoj od strane ovlaštenog procjenitelja, jednoglasno je donesena. 

 

 

Ad.7. 

 

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je prihvaćen.  

 

 

 

Sjednica je završila s radom u 13:10 sati. 

 

 

 

 

 

      Zapisničar              Predsjednik OV 

     Irena Petešić       Marijan Crvarić dipl.iur. 

 

 

 

 


