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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SALI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Sali, 30. lipnja 2021. 

 

ZAPISNIK 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali 

 

Sjednica je počela s radom u 18,00 sati. 

 

Utvrđuje se da su sjednici nazočni: 

Ivana Kirinić Frka, Zvonimir Škvorčević, Nikola Milić, Sebastijan Raljević, Danica Zorić, 

Paško Bonja, Ante-Toni Ramov, Šanto Basioli i Dražen Mirković 

 

Predsjednica OV Ivana Kirinić Frka otvara sjednicu i predlaže dnevni red po pozivu: 

 

1. Aktualni sat 

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće Mulića d.o.o. za 2020.  

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju GFI Mulić d.o.o. za 2020. 

4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Mulić d.o.o. z 2020. 

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće KD Dugi otok i Zverinac d.o.o. za 2020. 

6. Donošenje odluke o utvrđivanju GFI KD Dugi otok i Zverinac d.o.o. za 2020.  

7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti KD Dugi otok i Zverinac za 2020. 

8. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (kč 20834/2 k.o. 

Sali) 

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

na području Općine Sali 

 

Pročelnik predlaže dopunu: 

10. Imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali 

11. Odluka o imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 

 

Načelnik predlaže dopunu: 

 

12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih 

stanaka i nezavisnih vijećnika 

 

Dnevni red sa dopunama jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad.1. 

 

1. Načelnik izvještava da će se što prije ići u natječaj za komunalnog redara. 
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Također je u najavi odlazak stručne suradnice za EU fondove pa će se krenuti u novi natječaj. 

 

Na pitanje vijećnika da li se isplati zapošljavati stručnog suradnika načelnik odgovara da je 

potrebno jer ta osoba prati sve natječaje za sufinanciranja projekta. Inače napominje da je 

obim posla povećan te je općenito manjak službenika u općini da bi se kvalitetno izvršavali 

svi poslovi. 

Ali za početak je hitno zaposliti komunalnog redara. 

Što se tiče stručnog suradnika u pravilniku je određena visoka stručna sprema ali može se 

razmišljati i o SSS samo da ima znanja o projektima. 

Na pitanja o plaći načelnik kaže da će na iduću sjednicu dostaviti prijedlog o koeficijentima 

jer momentalno postoji nesrazmjer. 

 

2. Zvonimir Škvorčević 

Kakva je situacija sa vodom? 

Direktor KD: Godina je bila sušna pa je izvor u Žmanu presušio odnosno salinitet je veliki pa 

ovisimo o vodonoscu. 

Načelnik objašnjava da u izvoru ima još nešto vode ali da je situacija ozbiljna jer nema kiše. 

 

3. Paško Bonja: 

Da li se može napraviti studija gubitka vode. Priča se da su gubici veliki i do 50%. 

Direktor: Gubici su ispod 20% od jezera do krajnjeg potrošača. 

 

 

4. Šanto Basioli: 

Kako se naplaćuje vez u Salima? 

Direktor: ŽLU naplaćuje vez, a Mulić uslugu vode i struje. 

 

5. Dražen Mirković: 

Sa Cimerom nema problema oko dostave vode. Da li je Komunalno društvo dužno Cimeri i 

koliko? 

Dug je od ranije i rješava se kroz godine, a što se tiče Cimere direktor kaže kako ga na 

vrijeme kontaktira za dostavu vode pa sa tim nema problema. 

 

6. Šanto Basioli 

Zašto OPG-ovci ne mogu dobiti voda za poljoprivredu ako od toga živi? 

Direktor kaže ako neko ima gusternu u polju onda se ulije. 

Paško kaže ako se radi strategija razvoja poljoprivrede trebalo bi osigurati i vodu za 

poljoprivredu. 

 

7. Toni Ramov: 

Kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada nisu u funkciji pa se događa da je zeleni kontejner 

prepun a oni do njega prazni. Trebalo bi educirati korisnike da se može odvojeno prikupljati 

ili povećati broj kontejnera za komunalni otpad. 
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8. Dražen Mirković: 

Stalno slušamo kako se nešto ne može. Izjavljujem da nećemo dizati ruke za bilo što 

pogotovo ne u zadnji tren. Želimo biti na vrijeme informirani o radu Komunalnog društva i 

Mulića.  

Predlažem da se otvori jedno volontersko radno mjesto kontrolora koji bi kontrolirao rad i 

direktora i djelatnika. Ja sam voljan to raditi ako se vijeće složi. 

 

Paško Bonja predlaže da se uvede neka aplikacija putem koje bi ljudi prijavljivali 

nepravilnosti. 

 

Načelnik kaže kako ima dosta problema u radu komunalnih poduzeća jer nema dovoljno 

radnika i ne mogu se naći. Pogotovo vozača. 

Paško Bonja kaže kako bi trebalo ponuditi veću plaću i smještaj pa bi se moglo naći radnike 

izvan otoka. 

 

9. Paško Bonja: 

Otvaraju se natječaji za sufinanciranje mjera 7.4.1. za sportske dvorane, vatrogasne domove i 

drugo. Da li se planira nešto prijaviti? 

 

Načelnik odgovara da djelatnica Jona kaže da se neće financirati dvorane nego otvorena 

igrališta pa će provjeriti da li se može nešto prijaviti. 

Vatrogasni dom imamo plan riješiti zajedničkim projektom za Parkom prirode Telašćica. 

 

 

Ad.2. 

Direktor Mulića d.o.o. Stjepan Ligutić daje izvješće o radu Mulića i financijsko izvješće. 

Financijska situacija je bolja jer se dobilo koncesije za sve luke, za smeće, vodu i struju. 

Privez naplaćuje ŽLU. 

Mulić obavlja i komunalne djelatnosti za općinu i po nalogu općine.  

U raspravi se direktoru postavilo pitanja o naplati od nautičara. Također su tražena 

objašnjenja o pojedinim stavkama rashoda. 

Nakon rasprave izvješće o radu i financijsko izvješće Mulića d.o.o. za 2020. godinu 

jednoglasno je prihvaćeno. 

 

Ad.3. 

Predlaže se donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Mulića d.o.o. za 

2020. godinu. 

Odluka je jednoglasno donesena. 

 

Ad.4. 

Predlaže se donošenje odluke o raspodjeli dobiti Mulića d.o.o. za 2020. godinu na način da se 

dobit 2020. godine raspoređuje na zadržanu dobit. 

Odluka je jednoglasno donesena. 
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Ad.5. 

Direktor KD Dugi otok i Zverinac Stjepan Ligutić daje izvješće o radu i financijsko izvješće 

za KD Dugi otok i Zverinac. Društvo se bavi djelatnošću vodoopskrbe i odvodnje. Prihod je u 

odnosu na prošle godine povećan. Ali još postoje dug od ranije za prijevoz vode koji se onda 

plaća kroz godine.  

Dražen Mirković postavlja pitanja o godišnjim odmorima iz razloga što postoji sumnja da 

neki radnici kroz radno vrijeme rade privatne poslove. Zbog toga se nudi za kontrolora ali da 

to potvrdi Općinsko vijeće. 

 

Paško Bonja komentira svjetla na mostu u Salima, postavljanje kanti za domaćinstva koja 

nemaju dvorišta, primjerice na portu u Salima, kad će se kante skupljati, a sva pitanja su u 

cilju da se izbjegne gomilanje kanti na javnim površinama. 

 

Nakon rasprave o još nekim tehničkim pitanjima vezanom uz rad komunalnih poduzeća daje 

se na glasovanje prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća komunalnog društva Dugi 

otok i Zverinac d.o.o.za 2020. godinu. 

 

Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2020. godinu jednoglasno je prihvaćeno. 

 

Ad.6. 

Predlaže se donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Komunalnog 

društva Dugi otok i Zverinac d.o.o. za 2020. godinu. 

Odluka je jednoglasno prihvaćena. 

 

Ad.7. 

Predlaže se donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac 

d.o.o. na način da se dobit raspodijeli na pokriće gubitka prethodnih godina. 

Odluka je jednoglasno donesena. 

 

Ad.8. 

Predlaže se donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za č.z. 20834/2 

k.o. Sali iz razloga jer se dio tog terena odlukom Općinskog vijeća zamijenjen sa Irenom Frka 

iz Sali a da bi se postupak uknjižbe mogao provesti potrebno je upisati vlasništvo Općine Sali. 

Za to je ova odluka preduvjet. 

 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za k.č. 20834/2 k.o. Sali jednoglasno 

je donesena. 

 

Ad.9. 

Predlaže se donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih 

cesta na području k.o. Sali. Upisuju se novi putovi u Salima i Zaglavu. Pročelnik objašnjava o 

kojim putovima se radi. 

Odluka je jednoglasno donesena. 
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Ad.10. 

Za ravnatelja Dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali proveden je javni natječaj. Dobili smo prijedlog 

Upravnog vijeća vrtića za imenovanje Šimice Kalcina za ravnateljicu DV Orkulice Sali. 

 

Jednoglasno je donesena odluka da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Orkuluice Sali imenuje 

Šimica Kalcina. 

 

Ad.11. 

Potrebno je imenovati člana vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja radi smrti dosadašnjeg 

člana Branimira Grbina koji je ujedno bio i predsjednik vijeća. 

Predlaže se Vladimir Radulić. 

 

Odluka o imenovanju Vladimira Radulića za člana i predsjednika Vijeća za dodjelu 

koncesijskih odobrenja  jednoglasno je donesena. 

 

Ad.12. 

Temeljem zakonske obveze jednoglasno je donesena Odluka o raspoređivanju sredstava za 

financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sali za 2021. 

 

 

Sjednica je završila s radom u 19:53 sati. 

 

 

 

 

  Zapisničar         Predsjednica OV 

Irena Petešić        Ivana Kirinić Frka 


