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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SALI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Sali, 27. rujna 2021. 

 

ZAPISNIK 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali 

 

Sjednica je počela s radom u 16,00 sati. 

 

Utvrđuje se da su sjednici nazočni: 

Ivana Kirinić Frka, Nikola Milić, Sebastijan Raljević, Danica Zorić,, Ante-Toni Ramov, Šanto 

Basioli i Dražen Mirković 

 

Odsutni: Zvonimir Škvorčević i Paško Bonja 

 

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

 
1. Aktualni sat 

2. Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali 

3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Orkulice  

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali 

5. Donošenje Odluke o prijedlogu predstavnika Općine Sali u UV JU „PP Telašćica“ 

6. Rasprava o projektu izgradnje sportske dvorane 

8. Donošenje Odluke o ID Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture 

9. Donošenje Odluke o ID Odluke o evidenciji komunalne infrastrukture 

10. Rasprava o obvezama po Zakonu o gospodarenju otpadom 2021. 

11. Donošenje Odluke o smanjenju korištenja jednokratne plastike 

12. Rasprava o preimenovanju ulica 

13. Donošenje Odluke o kulturnim dobrima od lokalnog značenja  

 

 

Načelnik predlaže dopunu: 

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija 

sportskog terena u Općini Sali“ 

15. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija 

pješačkog prilaza prema novom dječjem vrtiću u Općini Sali“ 

 

Načelnik predlaže da se točke 2. i 3. pomaknu na 1. i 2.,  a aktualni sat na točku 3. 

 

Dnevni red sa izmjenom i dopunama jednoglasno je prihvaćen. 
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Ad.1. 

Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali daje ravnatelj Ante Mihić. 

Knjižnica je nezaobilazni kulturni čimbenik otoka. 

Knjige se nabavljaju uz pomoć Ministarstva kulture i Općine Sali, a dobivena je i velika 

donacija knjiga. Za sad je skučen prostor te se sve knjige ne mogu ni izložiti ali se nadamo 

skorom proširenju. Daju se knjige i po drugim mjestima pa predlaže da se u starim školama na 

otoku može urediti jedan prostor za knjige. 

Rad knjižnice skoro u cijelosti financira Općina Sali i sredstva se troše strogo namjenski. 

 

Načelnik zahvaljuje ravnatelju na radu i angažmanu. Izvještava vijećnike da se pošta iselila pa 

će se, ako sve bude po planu,  u 2022. godini krenuti sa proširenjem knjižnice. 

 

 

Ad.2. 

Izvješće o radu dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali daje ravnateljica Šimica Didović. 

Vrtić ima dvije grupe, mlađu i stariju. Posluje u prostoru škole u Salima za stariju grupu i 

škole u Žmanu za mlađu grupu. 

Financira se iz sredstava Općine Sali i vlastitih sredstava kojih u stvari plaća općina na ime 

naknade roditelja. 

 

U raspravi je postavljeno pitanje jaslica i cjelodnevnog boravka te potreba participacije 

roditelja u povećanim troškovima na ime cjelodnevnog boravka. 

Jaslice podliježu strožim uvjetima pa načelnik predlaže da se o tome raspravlja nakon 

otvaranja novog vrtića. 

Na pitanje vijećnika Šanta Basioli o pristupnom putu za vrtić rečeno je da će se isti 

rekonstruirati nakon dovršetka vrtića. Biti će vraćene stepenice. 

Došlo je do malog zastoja sa radovima iz tehničkih razloga ali očekuje se završetak do kraja 

godine. 

 

Ad.3. 

 

1. Šanto Basioli: 

Što je sa đigom u Salima i kako će voziti brodska linija za vrijeme radova? 

Načelnik odgovara kako se očekuje da radovi krenu 01.11. a putnička linija za vrijeme radova 

neće stajati u salima. Cijeli promet biti će preusmjeren u Zaglav. Tražila se dodatna autobusna 

linija za Sali. 

Radovi bi trebali biti gotovi u roku 2 godine pa u skladu sa tim bi do ljeta 2022. trebali biti 

gotovi podmorski radovi te bi ulaz nautičarima u luku bio olakšan.  

 

2. Šanto Basioli 

Da li postoji mogućnost davanja sportskih stipendija. 

Načelnik odgovara da će razmotriti mogućnost. 
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3. Toni Ramov 

Smeće u Zaglavu? 

Načelnik odgovara da je u Zaglavu smještena preša za odvojeni otpad jer mora biti pod 

krovom i sa strujom. Međutim komunalci su malo nespretno to organizirali pa to sad izgleda 

ružno ali riješiti će se. 

 

4. Dražen Mirković 

Reciklažno dvorište u Brbinju? 

Načelnik odgovara da se kreće u izradu projektne dokumentacije. 

 

5. Toni Ramov 

Sezona je bila dobra i svjedoci smo da su se nautičari iz Sali vraćali jer nije bilo dovoljno 

vezova. Da li se može napraviti nešto da se u Zaglavu poveća broj vezova jer je šteta gubiti 

prihode. Također u Zaglavu se privez naplaćuje samo u 7. i 8. mjesecu i mišljenja smo da bi 

trebalo krenuti sa naplatom ranije i do kasnije. 

Načelnik odgovara kako se u prostornom planu općine iz Zaglava maknula marina a 

predvidjelo se privezište kao u Salima pa ćemo raditi na tome. 

Svi vijećnici su se složili sa ovim prijedlogom. 

 

Ad.4. 

Načelnik daje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2021. godinu. 

Do 30.06. nisu još naplaćene neke potpore koje su odobrene pa smo to morali platiti iz 

vlastitih sredstava ali ta sredstva očekujemo. Još uvijek nije naplaćeno potraživanje za 

katastarsku izmjeru ali se intezivno radi na tome. Do kraja godine očekujemo i sredstva od 

Županijske lučke uprave. 

Nakon kraće rasprave izvještaj je dan na glasovanje. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2021. godinu jednoglasno je 

prihvaćen. 

 

Ad.5 

Za člana Upravnog vijeća Javne ustanove Park prirode Telašćica kojeg imenuje JLS predlaže 

se Sebastian Jagić. 

Sa 4 glasa za, 2 protiv i 1 suzdržan prijedlog je prihvaćen. 

 

Ad.6. 

Načelnik daje informaciju o aktivnostima vezanim uz sportsku dvoranu.  

U Zaglavu je Općina Sali vlasnica velike površine zemljišta škole i oko škole pa smo počeli 

razmišljati o lokaciji sportske dvorane na tom terenu ako se mjesni odbor složi. 

Vijećnici podržavaju ideju. 

 

Ad.7. 

Točka 7. vezana je uz točku 8. i radi se o evidenciji komunalne infrastrukture koju se po 

zakonu mora popisati. 
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Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture i Odluka o izmjeni 

i dopuni Odluke o evidenciji komunalne infrastrukture dane su zajedno na glasovanje. 

 

Odluke su donesene sa 5 glasova za i 2 protiv. 

 

Ad.9. 

Pročelnik daje informaciju o Zakonu o gospodarenju otpadom u 2021. godini. Općina ima 

nove obveze. Moramo donijeti novu odluku o gospodarenju otpadom a prije toga mora biti na 

savjetovanju. A Mulić bi trebao donijeti novi cjenik usluga. Ovo je samo kao informacija. 

 

Ad.10.  

Pročelnik obrazlaže prijedlog odluke. Odluka o smanjenju plastike vezuje se na Europske 

mjere, donosi se temeljem Akcijskog plana smanjenja zagađenja plastikom u općini Sali, a 

usmjerena je na korištenje plastike u javnim službama. 

 

Odluka o smanjenju korištenja jednokratne plastike za Općinu Sali te ustanove i trgovačka 

društva u (su)vlasništvu općine jednoglasno je donesena. 

 

Ad.11. 

Ivana Kirinić Frka predlaže da se raspravi o preimenovanju ulica u Salima. Da ulice dobiju 

prava imena a ne brojeve. 

Vijećnici kažu kako bi to donijelo ljudima dodatne troškove radi promjena osobnih 

dokumenata pa predlažu da se to odgodi za neko drugo vrijeme. 

Prijedlog je prihvaćen. 

 

Ad.12. 

Pročelnik obrazlaže prijedlog odluke o kulturnim dobrima. Neki objekti su pod zaštitom od 

strane države ali na našem području postoji više lokaliteta kojih bi trebalo staviti pod zaštitu i 

donošenjem ove odluke se može tražiti i neka sredstva za održavanje i sanaciju istih. 

Bitno je donijeti odluku a onda se ona može dopunjavati popis. 

Nakon rasprave Odluka o kulturnim dobrima od lokalnog značaja donesena je sa 4 glasa za i 3 

suzdržana. 

 

Ad.13. 

U okviru natječaja za mjeru 7.4.1. predlaže se kandidirati rekonstrukciju sportskog terena – 

školsko igralište u Salima. Informativnu ponudu sa procjenom troškova imamo. 

Šanto Basioli kaže kako je MNK Drakmar Sali imao ideju uređenja tog igrališta pa je li se sa 

njima kontaktiralo. 

Načelnik kaže kako se radilo prema njihovoj ideji, a vlasnik objekta i zemljišta je općina. 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija sportskog terena u 

Općini Sali“ jednoglasno je donesena. 
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Ad.14. 

Na istu mjeru 7.4.1. predlaže se kandidirati i rekonstrukciju puta prema dječjem vrtiću kojeg 

se za potrebe izgradnje vrtića betoniralo. Nakon dovršetka radova potrebno je vratiti stepenice 

i sanirati put te ugraditi potrebnu infrastrukturu.  

 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija pješačkog prilaza 

prema novom dječjem vrtiću u Općini Sali“ jednoglasno je donesena. 

 

 

Sjednica je završila s radom u 17:55 sati. 

 

 

 

 

 

 

  Zapisničar         Predsjednica OV 

Irena Petešić        Ivana Kirinić Frka 


