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1. Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u 

općoj uporabi 

2. Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u 

općoj uporabi 

3. Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u 

općoj uporabi 

4. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pag 

5. Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeće Općine Kolan 

6. Odluka o stipendiranju studenata i učenika koji se obrazuju za deficitarna 

zanimanja sa područja Općine Kolan 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 

ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te 

divljim životinjama 

8. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u 

turizmu na području Općine Kolan 

9. Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kolan 
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Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18 i 110/18) i članka 28. 

Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 5/18), Općinsko vijeće Općine Kolan na sjednici 

održanoj dana 10. prosinca 2019. godine donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

O proglašenju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

 

Članak 1. 

Utvrđuje se svojstvo komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake 

-  k.č. 3667/5, dio k.č. 3670/1, dio k.č. 3671, dio k.č. 3672/1, dio k.č. 3675/1, dio k.č.3667/4, dio k.č. 

3667/3, dio k.č. 3667/2, sve k.o. Kolan 

 

 

Članak 2. 

Komunalna infrastruktura iz članka 1. ove Odluke u naravi je nerazvrstana cesta i nije evidentirana ni u 

katastarskom operatu ni u zemljišnim knjigama u skladu sa svojim stvarnim stanjem. 

 

Primjenom članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog 

stanja komunalne infrastrukture, od  05. rujna  2019. godine, izvedenog od tvrtke TRI-TOM d.o.o. iz Zagreba, 

evidentirat će se stvarno stanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke koje nose oznaku k.č. 

3667/5, dio k.č.3670/1, dio k.č. 3671, dio k.č. 3672/1, dio k.č. 3675/1, dio k.č. 3667/4, dio k.č. 3667/3, dio k.č. 

3667/2, sve k.o. Kolan, te će se u novo stanje upisati kao k.č.  3667/5  k.o. Kolan s načinom uporabe 

nerazvrstane ceste na ime Javno dobro u općoj uporabi, u neotuđivo vlasništvo Općine Kolan, Trg kralja 

Tomislava 6, 23251 Kolan, OIB: 63577538914. 

 

Primjenom članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog 

stanja komunalne infrastrukture, od 05. rujna 2019. godine izrađenog od tvrtke TRI-TOM d.o.o. iz Zagreba, 

evidentirat će se stvarno stanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke, odnosno nekretnine iz 

članka 1. ove Odluke koja nosi oznaku k.č. 3667/5, dio k.č. br.3670/1, dio k.č. 3671, dio k.č. 3672/1, dio k.č. 

3675/1, dio k.č. 3667/4, dio k.č. 3667/3, dio k.č. 3667/2, sve k.o. Kolan, te će se u novo stanje upisati kao k.č. 

3667/5, k.o. Kolan s načinom uporabe nerazvrstane ceste (NC- 71) na ime Javno dobro u općoj uporabi, u 

neotuđivo vlasništvo Općine Kolan, Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan, OIB: 63577538914. 

 

Članak 3. 

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Zadar, Ispostava Pag i 

Općinski sud u Zadru- Stalna služba Pag, Zemljišno-knjižni odjel. 
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Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kolan“. 

KLASA: 360-01/19-01/05 

URBROJ: 2198/33-03/02-19-1 

U Kolanu, 10. prosinca 2019. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

Predsjednik 

Grgica Šupraha 
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Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18 i 110/18) i članka 28. 

Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 5/18), Općinsko vijeće Općine Kolan na sjednici 

održanoj dana 10. prosinca 2019. godine donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

O proglašenju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

 

Članak 1. 

Utvrđuje se svojstvo komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake 

- dio k.č. 3714/22, k.o. Kolan 

 

 

Članak 2. 

Komunalna infrastruktura iz članka 1. ove Odluke u naravi je nerazvrstana cesta i nije evidentirana ni u 

katastarskom operatu ni u zemljišnim knjigama u skladu sa svojim stvarnim stanjem. 

 

Primjenom članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog 

stanja komunalne infrastrukture, od  02. rujna  2019. godine, izvedenog od tvrtke TRI-TOM d.o.o. iz Zagreba, 

evidentirat će se stvarno stanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke koje nose oznaku dio k.č. 

3714/22, k.o. Kolan, te će se u novo stanje upisati kao k.č. 3714/31, k.o. Kolan s načinom uporabe 

nerazvrstane ceste na ime Javno dobro u općoj uporabi, u neotuđivo vlasništvo Općine Kolan, Trg kralja 

Tomislava 6, 23251 Kolan, OIB: 63577538914. 

 

Primjenom članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog 

stanja komunalne infrastrukture, od 02. rujna 2019. godine izrađenog od tvrtke TRI-TOM d.o.o. iz Zagreba, 

evidentirat će se stvarno stanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke, odnosno nekretnine iz 

članka 1. ove odluke koja nosi oznaku dio k.č. 3714/22, k.o. Kolan, te će se u novo stanje upisati kao k.č. 

3714/31, k.o. Kolan s načinom uporabe nerazvrstane ceste (NC- 72) na ime Javno dobro u općoj uporabi, u 

neotuđivo vlasništvo Općine Kolan, Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan, OIB: 63577538914. 

 

Članak 3. 

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Zadar, Ispostava Pag i 

Općinski sud u Zadru- Stalna služba Pag, Zemljišno-knjižni odjel. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kolan“. 

KLASA: 360-01/19-01/06 
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URBROJ:2198/33-03/02-19-1 

U Kolanu, 10. prosinca 2019. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

Predsjednik 

Grgica Šupraha 
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Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18 i 110/18) i članka 28. 

Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 5/18), Općinsko vijeće Općine Kolan na sjednici 

održanoj dana 10. prosinca 2019. godine donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

O proglašenju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

 

Članak 1. 

Utvrđuje se svojstvo komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake 

- dio k.č. 3115, k.o. Kolan 

 

 

Članak 2. 

Komunalna infrastruktura iz članka 1. ove Odluke u naravi je nerazvrstana cesta i nije evidentirana ni u 

katastarskom operatu ni u zemljišnim knjigama u skladu sa svojim stvarnim stanjem. 

 

Primjenom članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog 

stanja komunalne infrastrukture, od  02. rujna  2019. godine, izvedenog od tvrtke TRI-TOM d.o.o. iz Zagreba, 

evidentirat će se stvarno stanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke koje nose oznaku dio k.č. 

3115, k.o. Kolan, te će se u novo stanje upisati kao k.č. 3115/2 k.o. Kolan s načinom uporabe nerazvrstane 

ceste na ime Javno dobro u općoj uporabi, u neotuđivo vlasništvo Općine Kolan, Trg kralja Tomislava 6, 

23251 Kolan, OIB: 63577538914. 

 

Primjenom članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog 

stanja komunalne infrastrukture, od 02. rujna 2019. godine izrađenog od tvrtke TRI-TOM d.o.o. iz Zagreba, 

evidentirat će se stvarno stanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke, odnosno nekretnine iz 

članka 1. ove odluke koja nosi oznaku dio k.č. 3115, k.o. Kolan, te će se u novo stanje upisati kao k.č. 3115/2, 

k.o. Kolan s načinom uporabe nerazvrstane ceste (NC- 73) na ime Javno dobro u općoj uporabi, u neotuđivo 

vlasništvo Općine Kolan, Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan, OIB: 63577538914. 

 

Članak 3. 

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Zadar, Ispostava Pag i 

Općinski sud u Zadru- Stalna služba Pag, Zemljišno-knjižni odjel. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kolan“. 
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KLASA:360-01/19-01/07 

URBROJ:2198/33-03/02-19-1 

U Kolanu, 10. prosinca 2019. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

Predsjednik 

Grgica Šupraha 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 

33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 

137/15 i 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kolan (Službeni glasnik Općine Kolan br.5/18),  

Općinsko  vijeće Općine Kolan, na 33. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. godine, donosi 

 

 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti  na STATUT  Javne vatrogasne postrojbe Pag 

 

 

 

                                                                        I 

 

                 Daje se suglasnost  na STATUT  Javne vatrogasne postrojbe Pag. 

 

 

 

 

                                                                       II 

 

       

        Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave  u Službenom glasniku Općine Kolan. 

 

 

 

KLASA: 823-01/19-01/02 

URBROJ: 2198/33-03/02-19-1 

Kolan, 10. prosinca 2019. 

 

                       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

Predsjednik 

Grgica Šupraha 
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Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Odluke o socijalnoj 

skrbi na području Općine Kolan te članka 28. Statuta Općine Kolan Općinsko vijeće Općine Kolan na 

sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju 

Socijalnog vijeća Općine Kolan 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom osniva se Socijalno vijeće Općine Kolan (u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće), te 

se uređuje njegov sastav, djelokrug i način rada. 

 

Članak 2. 

 

Socijalno vijeće ima 5 članova. Članovi Socijalnog vijeća biraju se iz redova stručnih i javnih 

djelatnika. 

 

Članak 3. 

 

U socijalno vijeće imenuju se: 

 
1. Čemeljić Ivan 

2. Gligora Šime 

3. Prtorić Ante 

4. Šuljić Mladen 

5. Šupraha Grgica 

 

Članak 4. 

 

Socijalno vijeće: 

- prati sva zbivanja na području socijalne skrbi 

- razmatra problematiku i daje prijedloge za unapređenje stanja na području socijalne skrbi 

- razmatra problematiku i predlaže mjere u svrhu zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno 

ugroženih osoba 

- daje prijedloge za financiranje programa, te vrsta i obima socijalnih pomoći iz nadležnosti Općine 

Kolan 

- sudjeluje u izradi Socijalnog programa Općine Kolan 

- najmanje jedanput godišnje Načelniku i Općinskom vijeću Općine Kolan podnosi izvještaj o svome 

radu odnosno informaciju o stanju socijalnih potreba na području Općine Kolan 

 

 

 

 

Članak 5. 
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Socijalno vijeće radi na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik. 

 

Članak 6. 

 

Odluke se na sjednicama Socijalnog vijeća donose većinom glasova svih članova, ukoliko je sjednici 

nazočna većina članova. 

 

Članak 7. 

 

Socijalno vijeće imenuje se na rok od četiri (4) godine. 

 

Članak 8. 

 

Administrativne poslove za Socijalno vijeće obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan. 

 

Članak 9. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća („Službeni glasnik 

Zadarske županije“ broj 7/04) te Odluka o odabiru članova Socijalnog vijeća („Službeni glasnik Zadarske 

županije“ broj 11/05) 

 

Članak 10. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kolan. 

 

 

KLASA: 550-01/19-01/02 

URBROJ: 2198/33-03/02-19-1 

 

Kolan, 10. prosinca 2019. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

 

Predsjednk 

Grgica Šupraha 
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan"  broj 5/18), Općinsko 

vijeće  Općine Kolan  na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. donijelo je 

 

 

ODLUKU  

o stipendiranju studenata i učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja  

sa područja Općine Kolan 

 

I.OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

 Ovom odlukom utvrđuju se  uvjeti, postupak  i kriteriji za dodjelu učeničkih i studentskih  

stipendija, prava i obveza korisnika stipendija, kao i ostala pitanja od značaja za dodjelu stipendija te 

visina stipendije. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški 

i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

 

Članak 2. 

 

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Kolan. 

 

 Stipendija se dodjeljuje za razdoblje jedne školske odnosno akademske godine, a isplaćuje se 

u 9 jednakih obroka. Isplata stipendija vrši se u skladu s financijskim mogućnostima Proračuna 

Općine. Općina u slučaju nedostatka proračunskih sredstava može automatski obustaviti isplatu 

stipendija, odnosno  otkazati ugovor o stipendiranju. Općina je dužna korisnika stipendije obavijestit 

o raskidu ugovora. 

  

 

Članak 3. 

 

Deficitarna strukovna zanimanja, u smislu ove Odluke, smatraju se: 

 

autolakirer, autolimar, automehaničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist, 

instalater grijanja i klimatizacije, limar, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, 

kuhar, konobar, mesar, obućar, pekar, plinoinstalater, poljoprivredni i veterinarski tehničar, slastičar, 

soboslikar-ličilac, stolar, strojobravar, tesar, tokar, turističko-hoteljerski tehničar, vodoinstalater, 

zidar, prodavač, geodetski tehničar, medicinska sestra-medicinski tehničar. 

 

 

 

II.UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA ZA  

DODJELU STIPENDIJA 

 

Članak 4.  

  

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti s područja Općine Kolan 

koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 
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- da su državljani Republike Hrvatske, 

- da imaju prebivalište na području Općine Kolan najmanje 3 (tri) godine prije objave 

natječaja, 

- čiji roditelji (najmanje jedan) ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Kolan 

najmanje 3(tri ) godine prije objave natječaja, 

- da su redoviti ili izvanredni studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih 

preddiplomskih i dplomskih sveučilišnih i stručnih studija u Republici Hrvatskoj, 

- da su prvi puta upisali akademsku godinu, odnosno da su redovno upisali narednu 

akademsku godinu, 

- da nisu korisnici i neke druge stalne novčane stipendije, 

- da nisu stariji od 26 godina života 

- da su svladali nastavni program iz prethodne školske godine bez ponavljanja razreda 

(učenici) 

- da imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog 

razreda srednje škole minimalno 3,00 ( učenici) 

 

 

Članak 5. 

 

Pravo na stipendiju nemaju: 

 

- učenici koji se školuju van otoka Paga za zanimanja za koja je u tekućoj školskoj 

organizirano školovanje na području otoka, 

- korisnici kredita i/ili stipendija po drugoj osnovi 

- studenti stariji od 26 godina, izuzev redovitih studenata poslijediplomskih studija 

 

 

Članak 6. 

 

Visina stipendije koja se isplaćuje korisnicima stipendije dodijeljene od strane Općine 

Kolan za školsku/akademsku 2019./2020.godinu  iznosi: 

- za učenike srednjih škola -500,00 kn mjesečno 

- za studente- 1000,00kn mjesečno. 

 

Članak 7. 

 

Učenici i studenti koji nemaju sufinancirani prijevoz po drugoj osnovi, imaju pravo na naknadu 

jedne putne karte mjesečno, uz predočenje plaćene karte. 

 

 

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE 

Članak 7. 

 

 Stipendije se dodjeljuju na temelju  javnog natječaja. ( u daljnjem tekstu: Natječaj). 

Natječaj raspisuje Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan za svaku školsku/akademsku godinu i 

traje 15 dana od dana objave. 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Kolan. 

 

               Članak 8. 
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 Natječaj sadrži slijedeće podatke: 

- naziv tijela koje raspisuje natječaj, 

- iznos stipendija, 

- uvjete i kriterije za dodjelu stipendija, 

- vrijeme trajanja natječaja, 

- naziv tijela kojem se podnose zahtjevi,  

- dokumentaciju koju kandidat treba priložiti,  

- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja. 

 

 

Članak 9. 

 

  Kandidati za dodjelu stipendije, u roku otvorenom za dostavu prijava, dužni su dostaviti 

sljedeću dokumentaciju: 

- obrazac prijave za dodjelu stipendija, 

- presliku domovnice ili osobne iskaznice,  

- potvrdu MUP-a o prebivalištu na području Općine Kolan, 

- dokument kojim  se dokazuje upis u srednju školu koja izvodi programe za stjecanje 

deficitarnih zanimanja navedenih u članku 3. ove Odluke, odnosno u određeni razred 

srednje škole ( dokumentom se potvrđuje status redovitog učenika i status učenika vezano 

uz neponavljanje razreda) ne stariji od trideset dana od dana podnošenja prijave, 

- preslika svjedodžbe prethodnog razreda  srednje škole, odnosno preslika svjedodžbe 

završnog razreda osnovne škole za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole,  

- potvrdu studija o redovnom upisu u akademsku godinu, 

- izjava da nije korisnik kredita i/ili stipendije po drugoj osnovi,  

- izjavu o privoli. 

 

 

Članak 10. 

 

 Prijave za dodjelu stipendija, sa potrebnom dokumentacijom i naznakom „ Natječaj za 

dodjelu stipendija-ne otvarati“ dostavlja se na adresu Općina Kolan, Trg kralja Tomislava 6, 23251 

Kolan. 

 

 

 

 

 

               

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE 

 

Članak 11. 

 

 Studenti i učenici koji primaju općinsku stipendiju obvezni su na poziv načelnika dio svog 

slobodnog vremena usmjeriti na društveno koristan rad za općinu i mještane općine  

Kolan. 

 

Članak 12. 
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 Međusobna prava i obveze između kandidata kojem je stipendija dodijeljena i Općine Kolan 

uređuju se Ugovorom, kojeg u ime Općine Kolan potpisuje načelnik. 

 

Članak 13. 

 

 Ako korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete obveze davatelj stipendije ima pravo 

jednostrano raskinuti Ugovor. 

 Davatelj stipendije jednostrano će raskinuti ugovor o stipendiranju u slijedećim slučajevima: 

- ako se korisnik ispiše s upisanog studija ili obrazovne ustanove, 

- ako korisnik tijekom školovanja promijeni mjesto prebivališta, 

- ako ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne podatke ili dokumente u postupku 

sklapanja ugovora, a što je bitno utjecalo na njegova prava i obveze, 

- ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za krivično djelo s izdržavanjem kazne 

zatvora duže od 6 mjeseci. 

Ako je korisnik stipendije istovremeno primao stipendiju drugog subjekta obvezan je vratiti 

ukupan iznos stipendije koju je primao istovremeno sa sredstvima drugog stipenditora. 

Stipendista je u obvezi vratiti iznos sredstava koja mu je Općina isplatila na ime stipendije za 

razdoblje za koje ih je primao neosnovano, odnosno protivno ugovoru. 

 

Članak 14. 

 

 Općinski načelnik može zaključkom osloboditi stipendista obveze vraćanja isplaćenog iznosa 

stipendije. 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju redovitih 

studenata sa područja Općine Kolan KLASA:604-01/15-01/01, URBROJ: 2198/33-40-15-1 objavljena u 

Službenom glasniku Zadarske županije br. 20/15. 
 

Članak 16. 

 

 Ova odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „ Službenom glasniku Općine 

Kolan“ i primjenjuje se od školske/akademske 2019./2020. godine. 

 

KLASA: 604-01/19-01/01 

URBROJ:2198/33-03/02-19-1 

  

                                            OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

Predsjednik općinskog vijeća: 

Grgica Šupraha 
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Na temelju članka 49. stavka 4, članka 51. Stavka 62. stavka 5 Zakona o zaštiti životinja ( „Narodne 

novine“ br.102/17) i članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan"  broj 5/18), 

Općinsko vijeće Općine Kolan na sjednici održanoj   10. prosinca 2019. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja 

kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim 

i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

Članak 1. 
U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 5/18) mijenja 

se članak 23. Odluke i glasi: 
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti 

Komunalno redarstvo Općine Kolan, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.  

Općina Kolan će zbrinuti napuštenu životinju u najbližem skloništu za napuštene životinje na području 

Zadarske županije. 

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja 

posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.  

Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja 

odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.  

Troškove skloništa za primljenu životinju financira Općina Kolan.  

Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju 

počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku. 

 

 
 

II. 

Ova odluka stupa na snagu stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Kolan“.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Grgica Šupraha 
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Temeljem članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18), članka 2. 

Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne 

novine“ br. 1/2019) i članka 27. Statuta Općine Kolan („ Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 5/18) Općinsko 

vijeće Općine Kolan, na sjednici održanoj 10. prosinca 2019.godine, donijelo je  

 

 

                                                                                   ODLUKU 

o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području 

Općine Kolan 

  

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog  poreza  po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu 

i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj  na području Općine 

Kolan. 

      Članak 2. 

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se ovisno o naselju unutar administrativnog 

područja Općine Kolan u kojem se nalazi soba, apartman i kuća za odmor odnosno kamp, kamp-odmorište i 

objekt za robinzonski smještaj, te iznosi: 

- za naselje Kolanjski Gajac  300,00kn po krevetu 

- za naselje Mandre  255,00kn po krevetu 

- za naselje Kolan 200,00kn po krevetu. 

 

Iznos paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu, kamp-odmorištu i objektu za robinzonski smještaj 

iznosi 350,00kn na cijelom administrativnom području Općine Kolan. 

Članak 3. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezu na visinu paušalnog poreza po krevetu 

odnosno smještajnoj jedinici na području Općine Kolan objavljena u Službenom glasniku Općine Kolan br. 

1/19. 

Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kolan“, a primjenjuje 

se od 01. siječnja 2020.godine. 

 

KLASA: 410-01/19-01/02 

BROJ: 2198/33-03/02-19-1 

U Kolanu, 10. prosinca 2019. godine 

 

 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

        Predsjednik Grgica Šupraha 
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Na temelju članka 17., stavka 3., alineje 1., Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15 i 

118/18) i članka 52. Statuta Općine Kolan (Službeni glasnik Općine Kolan broj 05/18), Općinski načelnik 

Općine Kolan dana 23. svibnja 2019. godine donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kolan 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Plan djelovanje civilne zaštite Općine Kolan (u daljnjem tekstu: Plan). 

 

Članak 2. 

 

Plan iz članka 1. nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Općine Kolan“. 

 

 

KLASA: 022-01/19-01/18 

URBROJ: 2198/33-03/04-19-1 

 

Kolan 23. svibnja 2019. godine 

 

 

 

 

                                                                                             NAČELNIK OPĆINE KOLAN 

                                                                                                          Marin Pernjak 
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