
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SALI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Sali, 20. prosinca 2021. 

 

ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali 

 

Sjednica je počela s radom u 12,00 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 prije dnevnog reda predlaže vijećnicima da se u poslovnik 

o radu OV unese izmjena u dijelu dostavljanja poziva i materijala za sjednicu na način da se 

isti dostavljaju putem maila. Prijedlog nije podržan od svih vijećnika pa se ne uvode izmjene. 

 

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

 

1. Aktualni sat 

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sali za 2021. godinu 

3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa uz Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu 

4. Proračun Općine Sali za 2022.godinu 

5. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sali za 2020. godinu 

6. Donošenje Programa uz Proračun za 2020. godinu 

7. Imenovanje v.d. ravnatelja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali 

8. Odluka o koeficijentima za plaće službenika i namještenika u JUO Općine Sali 

9. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022.godini 

10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju kulturnih dobara od lokalnog značaja 

11. Odluka o ID Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali  

12. Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 

13. Donošenje UPU marine Veli Rat 

14. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća 

15. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća 

 

Načelnik predlaže dopunu dnevnog reda: 

 

Točka 14. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sali za 2021. godinu 

Točka 15. Smjernice i Plan razvoja sustava zaštite i spašavanja za Općinu Sali za 2022. godinu 

Sadašnje točke 14. i 15. pomiču se na 16. i 17. 

 

Prijedlog dnevnog reda sa dopunom jednoglasno je prihvaćen. 

Ad.1. 
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1. 

Predsjednica obavještava vijećnike o prijedlogu gradnje, dogradnje, rekonstrukcije zgrade 

osnovne škole Sali pa je pozvala ravnateljicu Nadu Dominis da izvijesti o tom projektu. 

 

Škola u Salima ne zadovoljava EU norme u školstvu te je potrebna rekonstrukcija, dogradnja 

ili izgradnja nove škole. Za taj projekt će županija aplicirati na  EU fondove koji će biti otvoreni 

za tu namjenu i imamo velike mogućnosti dobiti sredstva.    

Mi moramo odlučiti u kakav projekt ćemo krenuti. 

Održan je sastanak sa županijom i općinom koji podržavaju projekt.  

 

Imamo soluciju rekonstrukcije postojeće škole ali za dogradnju ove škole bi trebalo kupiti teren 

od privatnih vlasnika ali je malo krnji jer jedna vlasnica ne želi prodati jedan dio.  

Druga solucija je rušenje ove zgrade i gradnja nove, ali onda je problem organizirati nastavu 

dok se nova ne izgradi, a treća solucija je gradnja nove škole.  

Prema informaciji načelnika u Zaglavu postoji općinski teren od 4000 m2 gdje bi se mogla 

napraviti i škola i popratni sadržaji. 

Načelnik dodaje kako postoji solucija gradnje i u Salima, na pijacalu u Ranjkovici, ali je 

problem pristupne ceste.  

U Zaglavu bi stala i škola i sportska dvorana koju smo planirali. 

 

Vijećnicima će se dostaviti idejno rješenje koje smo dobili od ravnateljice i projektanta pa se 

predlaže da razmotre kako bi se našlo najbolje rješenje. 

 

2. 

Paško Bonja: Što je sa radovima u portu Sali, što će biti sa nautičkom sezonom. Trebali bi 

obavijestiti ugostitelje jer o tome ovisi njihovo poslovanje. 

 

Načelnik izvještava da je na sastanku u Županiji, gdje su bili svi nadležni, rečeno da će do 

sezone biti gotovi podmorski radovi pa bi bio olakšan ulaz brodova u porat. 

Linijski promet neće biti moguć i možda kruzeri ali nije rečeno da bi se trebao zatvoriti promet 

komunalnih vezova i jedrilica. Po sadašnjim informacijama porat se neće zatvarati. 

 

3. 

Paško Bonja: Što je sa deponijem Dočić, zatrpano smeće, postavljena betonara? 

 

Načelnik: Smeće nije zatrpano nego je pomaknut dio sa privatne čestice na česticu RH jer je to 

uvjet da se dobiju sredstva za sanaciju. Planiramo sanaciju u tri faze i za 1. fazu smo dobili od 

Fonda 600.000 kuna i čim bude gotov Plan sanacije koji se radi i također financira iz Fonda, 

krenuti će se u postupak javne nabave za sanaciju deponija da se napokon riješi i taj problem. 

Što se tiče betonare postavio ju je izvođač radova u portu za uslugu što nam je odradio rečeno 

micanje smeća. Čim završi radove će je maknuti i sanirati pristupnu cestu. 

 

 

4. 

Šanto Basioli: Što je sa skalinama kod škole i završetak vrtića? 
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Načelnik: Skaline su bile kandidirane na natječaj ali nisu prošle pa ćemo sad aplicirati na  

Ministarstvo regionalnog razvoja da bi to što prije napravili. 

Što se tiče vrtića još ima možda petnaestak dana radova i namještaj za koji su tražene ponude. 

Izvođač je morao prekinuti sa radom radi zabrane radova u ljetnoj sezoni a na jesen je imao 

problem sa radnicima i nakon velikog pritiska na izvođača dogovorio se nastavak radova 

početkom iduće godine.  

 

5. 

Zvonimir Škvorčević: Nabava cisterne za vodu? 

 

Načelnik: Komunalno društvo radi po pitanju nabave. Ako budemo u mogućnosti ćemo 

nastojati financijski pomoći. 

 

6.  

Sebastijan Raljević: Zaglavska điga, da li se razgovaralo sa nadležnima o privezištu. Tamo se 

može zaraditi novce. 

 

Načelnik: ŽLU je sad zaokupljen sa radovima u Salima pa za sad neće krenuti na privezište 

Zaglav ali ćemo ispitati mogućnost postavljanja bova. 

 

7. 

Danica Zorić: da li je riješen odvoz smeća na Zverincu? 

 

Načelnik: Direktor Mulića je rekao da je riješeno. Provjeriti ćemo. 

 

8. 

Dražen Mirković: Po pitanju đige u Zaglavu, teško da će se do ljeta staviti bove. Ali ako ne 

napravi ŽLU mogao bi se aktivirati Mulić. Da se bilo što napravi ali cilj je zaraditi. I da se od 

od zarađenog dalje ulaže. 

 

9. 

Šanto Basioli:  

- Zapošljavanje u Općini?  

- Rentano auto? 

 

Načelnik:  

U općini su novozaposleni komunalni redar, stručni suradnik za projekte i administativni 

referent. 

Za komunalnog redara su bila dva natječaja. Prijavljeni na prvi natječaj nisu zadovoljavali 

uvjete pa je natječaj ponovljen.  

Svi zaposleni zadovoljavaju uvjete natječaja i najbolje su zadovoljili na testiranju. 

 

Auto je iznajmljeno do nabave novog auta. Istražujemo tržište pa ćemo nastojati nabaviti čim 

prije nabaviti auto. 
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10. 

Toni Ramov: Prostor bivše pekare u Zaglavu – mogućnost adaptacije za korištenje prostora u 

društvene svrhe. 

 

Načelnik: Mi smo sredili jedan dio zgrade gdje se nalazi ambulanta. Udruga Zeleni Zaglav 

također traži prostorije za korištenje. Odraditi natječaj za korištenje prostora na cijelom otoku 

jer još neke udruge na otoku traži prostor. Ali treba ostaviti i prostor za korištenje u opće svrhe. 

Možete napisati zahtjev pa ćemo nastojati riješiti. 

 

Ad.2. 

 

Načelnik obrazlaže prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sali za 2021. godinu. Rađeno 

je na temelju dosadašnjeg izvršenja. Iznosi podatke stanju novčanih sredstava. 

U posebnom dijelu proračuna razrađeni su svi troškovi pa poziva vijećnike ako im nešto treba 

pojasniti da pitaju. Iznosi podatke o ulaganjima u investicije kao i podatak o sufinanciranju 

projekata. 

 

Vijećnik Paško Bonja pita da li to znači da će izvršenje proračuna biti jednako rebalansu i hoće 

li na kraju biti manjak prihoda ili pozitivno. 

 

Načelnik odgovara da očekuje da izvršenje bude sukladno rebalansu i da ne očekuje manjak 

prihoda. 

 

Nakon kratke rasprave i odgovora na pitanja po pojedinim stavkama Prijedlog Izmjena i 

dopuna Proračuna za 2021. godinu dan je na glasovanje. 

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sali za 2021. godinu donesene su sa 6 glasova za, 0 protiv 

i 3 suzdržana. 

 

Ad.3. 

Uz proračun se donose i Programi vezano u komunalnu infrastrukturu, kulturu, sport, školstvo, 

predškolstvo, zdravstvo i socijalnu skrb (dalje: Programi) 

Programi su rađeni na temelju Proračuna pa se i izmjenom proračuna uskladilo i izmjene 

Programa. Prijedlozi su dostavljeni vijećnicima u materijalima pa se predlaže da se nakon 

rasprave i odgovora na pitanja vijećnika glasuje u kompletu za sve Programe. Prijedlog je 

prihvaćen. 

Nije bilo pitanja pa se programi daju na glasovanje. 

 

- Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 

2021. godinu, 

- Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 

2021. godinu, 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sali za 2021. godinu, 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sali za 2021. godinu, 
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- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Sali 

za 2021. godinu, 

- Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Sali za 2021. godinu  

 

donesene su sa 6 glasova za, 0 protiv i 3 suzdržana. 

 

 

Ad.4. 

 

Prijedlog Proračuna Općine Sali za 2022. godinu obrazlaže načelnik. Prijedlog je rađen kao i 

do sada na način da se u njega ugradilo sve projekte za kojih očekujemo da bi se moglo otvoriti 

natječaj za financiranje. Jer ako nije predviđeno sa proračunom ne možemo ni aplicirati. Pa se 

tako i u dijelu prihoda predvidjelo prihode od pomoći. Tako će se i ostvarivati prema 

prihodima. 

Ono što će se sigurno odraditi to je sanacija deponija prva faza za što su nam već odobrena 

sredstva ali značajni dio moramo osigurat sami. Također ulagati će se u saniranje odnosno 

rekonstrukciju nekih putova koji su prioritet te održavanje i ulaganja u drugu infrastrukturu, 

groblja, igrališta, zgrade i slično. 

Stavke su detaljno navedene u posebnom dijelu proračuna pa načelnik poziva vijećnike na 

raspravu. 

 

Sebastijan Raljević postavlja pitanje da li se može smanjiti trošak za javnu rasvjetu zamjenom 

sa solarnom rasvjetom.  

Paško Bonja kaže da je predlaga uvođenje ESKO modela – da se sve prebaci na LED rasvjetu. 

 

Načelnik kaže kako se već dobar dio javne rasvjete prebacio na LED rasvjetu i tu je ostvarena 

ušteda. Razmotriti ćemo i mogućnost solarne energije na javnim zgradama. 

 

Sebastijan Raljević postavlja pitanje dječje vrtića Latica. 

 

Načelnik objašnjava kako se vrtić Latica sufinancira za djecu sa područja Općine Sali. 

Momentalno imamo otvoren predmet gdje bi trebali sufinancirati dvoje djece ali oni uopće ne 

žive na području Općine iako su tu prijavljeni.   

Vijećnici su po ovom pitanju donijeli zaključak da se plati dio koji je otvoren za ovu godinu 

ali da se uputi roditelje da promijene djeci prebivalište gdje stvarno žive. 

Paško Bonja daje primjedbu kako projekcije u izmjenama i dopunama nisu usklađene sa novim 

proračunom. Trebalo bi poraditi na povećanju prihoda, aktivirati nekretnine i naplatiti 

korištenje. Također treba naplatiti potraživanja, odnosno vidjeti koja su stvarna potraživanja i 

da li su za otpis. Što je sa Planom razvoja općine koji se planira proračunom. 

 

Načelnik odgovara kako se slaže da se mora poraditi na potraživanjima vezano uz naplatu za 

katastarsku izmjeru. Za sad se čak vratilo ljudima koji su preplatili a sada će se krenuti sa 

ovrhama. 

Nekretnine se mogu staviti u funkciju kad se provedu zemljišno na Općinu Sali, što odrađuje 

pročelnik i već je odradio veliki posao. 
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Postavilo se i pitanje parkinga po mjestima na što je odgovoreno da je potrebno napraviti 

prometni elaborat. Toni Ramov napominje pogotovo problem parkiranja u Zaglavu radi 

brodske linije i predlaže da se nađe rješenje prije ljeta. 

 

Paško Bonja postavlja pitanje mrtvačnice na što načelnik odgovara da je zadnje razmišljanje o 

tome da bude u Luci jer oni imaju već prostor koji su spremni za to ustupiti. 

 

Paško Bonja postavlja pitanje stavke digitalizacija. Načelnik odgovara kako je iz razvojne 

agencije sugerirano da se to stavi jer će se sufinancirati „digitalno“ i „zeleno“. 

 

Paško Bonja traži objašnjenja za stavke novorođenačke potpore, zavičajni muzej, azil za 

životinje, poduzetnički inkubator.  

Kaže kako bi se trebalo odrediti prioritete za prijavljivanje projekata jer nemamo novaca za sve 

sufinancirati. Analizom proračuna došao je do brojke od 1 milijun kuna koje u stvari imamo za 

trošenje. Da li postoji plan. Načelnik odgovara da ima plan i nabraja planirane aktivnosti koje 

se obavezno mora napraviti, a najveći dio „slobodnih sredstava“ ove godine će ići na sanaciju 

deponija, zbrinjavanje otpada i izgradnju reciklažnog dvorišta te manji dio na uređenje puteva.  

 

Postavlja se pitanje održavanja kanalizaciju jer svake godine nastane problem pa bi se moralo 

o tome početi voditi računa na što načelnik odgovara kako je to obveza komunalnog poduzeća. 

 

Zvonimir Škvorčević napominje da bi trebalo poraditi na naplati svih javnih površina na što je 

načelnik rekao kako je novi komunalni redar intezivno radi po tom pitanju. 

Zvonimir Škvorčević također bi trebalo voditi računa o tome kome se daje povlaštena voda. 

 

Dražen Mirković komentira da bi trebalo ukinuti božićnice i uskrsnice umirovljenicima jer se 

svodi na to da dobivaju oni koji uopće ne žive na otoku, radili su izvan općine i tamo plaćali 

porez a sada koriste Općinu Sali. Ja sam za to da se ova naknada ukine i usmjeri na nešto drugo. 

Za ovu godinu možemo pustiti ali da se kroz ovu godinu raspravi o ovom davanju. 

 

Proračun se daje na glasovanje. 

 

Točka 5. i Točka 6. usko su vezane uz Proračun pa ako nema dodatnih pitanja predlaže se da 

se glasuje zajedno sa proračunom. Prijedlog je prihvaćen. Pitanja po navedenim točkama nema. 

 

Sa 6 glasova za, 0 protiv i 3 suzdržana donesen je: 

 

- Proračun Općine Sali za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu  

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sali za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. 

godinu 

- Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2022. godinu, 

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 202. godinu, 

- Program javnih potreba u kulturi na području Općine Sali za 2022. godinu, 

- Program javnih potreba u sportu na području Općine Sali za 2022. godinu, 
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- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Sali za 2022. godinu, 

- Socijalni program Općine Sali za 2022. godinu  

 

Ad.7. 

 

Ravnatelju Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali istekao je mandat te je potrebno imenovati v.d. 

ravnatelja do provedbe natječaja. 

Predlaže se imenovati sadašnjeg ravnatelja Antu Mihića za v.d. ravnatelja. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen sa 9 glasova za. 

 

Ad.8. 

 

Načelnik obrazlaže prijedlog za povećanje koeficijenata za plaću pročelnika, višeg stručnog 

suradnika, komunalnog redara i računovodstvenog referenta. 

 

Paško Bonja komentira da se moralo prije zapošljavanja povećati plaće pa bi možda bilo više 

prijavljenih na natječaje. 

 

Odluka o koeficijentima za plaće službenika i namještenika u JUO Općine Sali donesena je sa 

6 glasova za, 0 protiv i 3 suzdržana. 

 

Ad.9. 

 

Na iznošenje prijedloga odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022. godini 

vijećnik Paško Bonja je dao primjedbu da se odluka nije provodila kako treba pa su se ljudi 

žalili. O tome treba voditi računa. 

 

Načelnik iznosi da se odluka provodila i na opravdane primjedbe se promptno reagiralo. 

 

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022. godini jednoglasno je 

donesena. 

 

Ad.10. 

 

Predlaže se dopuna odluke o proglašenju kulturnih dobara od lokalnog značaja. Dopunja se 

popis sukladno popisu kulturnih dobara u Prostornom planu općine Sali a koji nisu pod 

državnom zaštitom. Pročelnik predviđa da će biti u državnom proračunu možda biti osigurana 

sredstva za sanaciju kulturnih objekata.  

Provjeriti ćemo sve što nije u državnom registru ili će isteći zaštita pa ćemo dodati na naš popis. 

Paško Bonja pita da li će biti problem ako bi se kretalo u obnovu takvih objekata da se neće 

moći raditi na njima. 

Pročelnik kaže kako to neće biti problem. Mi određujemo pravila, a na kraju se može i skinuti 

sa popisa. 
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Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju kulturnih dobara od lokalnog značenja 

donesena je sa 6 glasova za, 0 protiv i 3 suzdržana. 

 

Ad.11. 

 

Popis cesta se dopunjuje. 

 

U raspravi je rečeno da bi bilo dobro da se vijećnicima uz odluku dostavi nekakav položajni 

nacrt ili opis da vijećnici znaju o kojima putevima se radi. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali 

jednoglasno je donesena sa 9 glasova za. 

 

 

Ad.12. 

 

Predlaže se raspisivanje izbora za Vijeća mjesnih odbora za dan 23. 01.2021. godine. 

 

Vijećnik Paško Bonja predlaže da se izmjeni potreban broj potpisa za kandidiranje jer su mjesta 

mala pa nije lako pokupiti potpise. Vijećnici se slažu pa je jednoglasno donesena odluka da je 

za kandidaturu nezavisnih članova potrebno prikupiti 10 potpisa. 

 

Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Sali donesena je 

jednoglasno sa 9 glasova za. 

 

Ad.13. 

Nakon dugotrajne procedure napokon je dobivena suglasnost na Konačni prijedlog 

Urbanističkog plana uređenja Marine Veli Rat. 

Procedura je odrađena, prošao je javni uvid, suglasnost je dobivena i sad je na Općinskom 

vijeću na usvajanju. 

Dražen Mirković kaže kako većina mještana podupire ovaj Plan. 

 

Urbanistički plan uređenja Marine Veli Rat jednoglasno je donesen sa 9 glasova za. 

 

Ad.14. 

 

Predlaže se raspraviti zajedno sa točkom 15.  

Nikola Milić kao načelnik Stožera civilne Zaštite Općine Sali obrazlaže potrebu donošenja 

dokumenata Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sali za 2021., Smjernice 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sali za razdoblje 2022. -

2025. i Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sali za 2022.godinu. To je 

zakonska obveza. 

 

U 2021. godine najviše se radilo na aktivnostima vezanih uz pandemiju COVID-a 
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Drugi veći problem bio je požar na Lavdari gdje je uz akciju gašenja bilo potrebno odraditi i 

evakuaciju ljudi te smještaj istih. To je zadovoljavajuće odrađeno. 

 

Navodi aktivnosti koje bi bilo potrebno u budućnosti napraviti, nabava opreme, organizacija  

skloništa, revidiranje popisa pravnih osoba koji bi po potrebi bili u službi civilne zaštite, i druge 

aktivnosti, a koje su navedene u Planu razvoja sustava civilne zaštite. 

 

Načelnik pohvaljuje rad Stožera i predlaže usvajanje dokumenata. 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sali za 2021., Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sali za razdoblje 2022. -2025. 

i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sali za 2022.godinu jednoglasno su 

usvojeni sa 9 glasova za. 

 

 

Ad.16 i Ad.17 

 

Zapisnici sa 2. i 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali jednoglasno su prihvaćeni sa 9 

glasova za. 

 

 

 

 

 

  Zapisničar         Predsjednica OV 

Irena Petešić        Ivana Kirinić Frka 


