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1. Odluka o obustavi Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade 

2. Odluka o obustavi Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne 

prostore i javne površine  

3. Odluka o obustavi Odluke o uvjetima za sufinanciranje smještaja starijim i 

nemoćnim osobama u privatnom smještaju 

4. Odluka o obustavi Odluke o imenovanju članova radnog tijela Općinskog vijeća 

5. Odluka o obustavi Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi  

6. Odluka o obustavi Zaključka o provedbi nadzora 
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Na temelju čl. 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj  33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, i 98/19, dalje: Zakon) i čl. 50. Statuta 
Općine Kolan (,,Službeni glasnik Općine Kolan“ broj  5/18, dalje: Statut), načelnik Općine Kolan dana 4. 
svibnja 2020. godine donosi sljedeću:  
 

 
ODLUKU  

  
I. Obustavlja se od primjene Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, donesena  na 38. 
sjednici Općinskog vijeća Općine Kolan dana 27. travnja 2020. godine (dalje: odluka). 
  
II. Poziva se Općinsko  vijeće otkloniti nedostatke iz odluke u roku 8 dana od donošenja ove Odluke, u 
protivnom će općinski načelnik bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je 
djelokrugu opći akt i dostaviti mu ovu Odluku. 
 
III.  Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Kolan.  
 

Obrazloženje 
 
 Dana 27. travnja 2020. godine održana je 38. sjednica Općinskog vijeća Općine Kolan (dalje: općinsko 
vijeće), a na kojoj sjednici je općinsko vijeće  donijelo predmetnu odluku. Načelnik je, temeljem čl. 42. st. 2. 
Zakona, uvidio da odluka sadrži nedostatke koji se moraju otkloniti kako bi ista bila zakonita.  
 
 Člankom 35. Zakona određen je djelokrug predstavničkog tijela koje je i ovlašteno donosi odluke i 
druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave.  
  
 Općinsko vijeće donijelo je predmetnu odluku i na temelju čl. 95. st. 4. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu  (,,Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20): ,,U slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz 
stavka 2. ovoga članka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti da se dio 
naplaćenih sredstava komunalne naknade koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih 
člankom 91. ovoga Zakona..“   
Iz navedene odluke ne proizlazi za koje se druge namjene ima koristiti dio naplaćenih sredstava komunalne 
naknade.  
 
  Člankom 73. st. 5. Zakona određeno je kako opći akt (kao što je ovaj) ne može imati povratno 
djelovanje. Dodatno, općim aktom ne može se poništiti pravo i obveza utvrđena pojedinačnim upravnim 
aktom. 
 
 
  
KLASA:022-01/20-01/12  
URBROJ:2198/33-03/02-20-1 
 
U Kolanu, 4. svibnja  2020. godine 
 
        NAČELNIK OPĆINE KOLAN 
        Marin Pernjak 
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Na temelju čl. 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj  33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, i 98/19, dalje: Zakon) i čl. 50. Statuta 
Općine Kolan (,,Službeni glasnik Općine Kolan“ broj  5/18, dalje: Statut), načelnik Općine Kolan dana 4. 
svibnja 2020. godine donosi sljedeću:  
 

 
ODLUKU  

 
I. Obustavlja se od primjene Odluka o oslobođanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i javne 
površine u vlasništvu Općine Kolan, donesena  na 38. sjednici Općinskog vijeća Općine Kolan dana 27. travnja 
2020. godine (dalje: odluka). 
  
II. Poziva se Općinsko vijeću otkloniti nedostatke odluke u roku 8 dana od donošenja ove Odluke, u 
protivnom, općinski načelnik će bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je 
djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi navedenog akta. 
 
III.  Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Kolan.  
 

Obrazloženje 
 
 Dana 27. travnja 2020. godine održana je 38. sjednica Općinskog vijeća Općine Kolan (dalje: općinsko 
vijeće), a na kojoj sjednici je općinsko vijeće  donijelo obustavljenu odluku. Načelnik je, temeljem čl. 42. st. 2. 
zakona, uvidio da odluka sadrži nedostatke koji se moraju otkloniti kako bi ista bila zakonita.  
 
 Člankom 35. Zakona određen je djelokrug predstavničkog tijela koje je i ovlašteno donosi odluke i 
druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave.  
  
 Općinsko vijeće donijelo je predmetnu odluku  bez pozivanja na odredbe zakona koji uređuje zakup 
poslovnih prostora, kao i javnih površina, i bez pozivanja na odluku predstavničkog tijela koja uređuje zakup 
na području Općine Kolan. Ova odluka je nezakonita i  radi  suprotnosti  njezinih odredaba sa odredbama 
članka 73. Zakona kojim je određeno sljedeće:  
  
,,(1) Predstavničko tijelo općine, grada i županije u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge 
opće akte, u skladu sa svojim statutom. 
 
(2) Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu jedinice. 
 
(3) Ako općina i grad nema svoje službeno glasilo, opći akt općine i grada objavljuje se u službenom glasilu 
županije. 
 
(4) Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz 
osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave. 
 
(5) Opći akt ne može imati povratno djelovanje.“ 
 
 Slijedom navedenog, poziva se predstavničko tijelo donijeti odluku u kojoj će se dati jasna uputa 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan za zakonitim i jasnim postupanjem.    
 
  
KLASA: 022-01/20-01/16 
URBROJ: 2198/33-03/02-20-1 
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U Kolanu, 4. svibnja  2020. godine 
 
        NAČELNIK OPĆINE KOLAN 
        Marin Pernjak 
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Na temelju čl. 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj  33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, i 98/19, dalje: Zakon) i čl. 50. Statuta 
Općine Kolan (,,Službeni glasnik Općine Kolan“ broj  5/18, dalje: Statut), načelnik Općine Kolan dana 4. 
svibnja 2020. godine donosi sljedeću:  
 

 
ODLUKU  

  
I. Obustavlja se od primjene Odluka o uvjetima za sufinanciranja smještaja starijim i nemoćnim 
osobama u privatnom smještaju, donesena na 38. sjednici Općinskog vijeća Općine Kolan dana 27. travnja 
2020. godine (dalje: odluka). 
  
II. Poziva se  Općinsko vijeće Općine Kolan otkloniti nedostatke odluke u roku 8 dana od donošenja ove 
Odluke, u protivnom, općinski načelnik će bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u 
čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi ove Odluke. 
 
III.  Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Kolan.  
 

Obrazloženje 
 
 Dana 27. travnja 2020. godine održana je 38. sjednica Općinskog vijeća Općine Kolan (dalje: općinsko 
vijeće), a na kojoj sjednici je općinsko vijeće  donijelo predmetnu odluku.  
 
 Načelnik je, temeljem čl. 42. st. 2. zakona, uvidio da predmetna odluka sadrži nedostatke koji se 
moraju otkloniti kako bi ista bila zakonita. Predmetna odluka imala je biti donesena na temelju Zakona o 
socijalnoj skrbi (,,Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17. i 98/2019). S 
obzirom da nije određeno vremensko trajanje odluke, predmetna odluka u suprotnosti je sa Zakonom o 
prebivalištu (,,Narodne novine“ broj 144/12 i 158/13), posebice sa odredbama iz čl. 2. st.1., članka 3. st.5. -7., 
kao i u suprotnosti sa odredbama članka 4. st. 3. istog zakona. Nezakonitost odluke najviše se očituje u 
članku 4., a koji članak je u suprotnosti sa člankom 77. Zakona o općem upravnom postupku (,,Narodne 
novine“ broj 47/09).  
 
KLASA:022-01/20-01/15  
URBROJ:2198/33-03/02-20-1 
 
U Kolanu, 4. svibnja  2020. godine 
 
        NAČELNIK OPĆINE KOLAN 
        Marin Pernjak 
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Na temelju čl. 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj  33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, i 98/19, dalje: Zakon) i čl. 50. Statuta 
Općine Kolan (,,Službeni glasnik Općine Kolan“ broj  5/18, dalje: Statut), načelnik Općine Kolan dana 4. 
svibnja 2020. godine donosi sljedeću:  
 

 
ODLUKU  

  
I. Obustavlja se od primjene Odluka o imenovanju članova radnog tijela Općinskog vijeća Općine Kolan 
u Odbor za proračun, financije, interni nadzor i imovinu, donesena  na 38. sjednici Općinskog vijeća Općine 
Kolan dana 27. travnja 2020. godine. 
  
II. Poziva se Općinsko vijeće otkloniti nedostatke odluke u roku 8 dana od donošenja, u protivnom, 
općinski načelnik će bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu akt i 
dostaviti mu odluku o obustavi navedenog akta. 
 
III.  Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Kolan.  
 

Obrazloženje 
 
 Dana 27. travnja 2020. godine održana je 38. sjednica Općinskog vijeća Općine Kolan (dalje: općinsko 
vijeće), a na kojoj sjednici je općinsko vijeće  donijelo predmetnu odluku. Načelnik je, temeljem čl. 42. st. 2. 
zakona, uvidio da odluka sadrži nedostatke koji se moraju otkloniti kako bi ista bila zakonita.  
 
 Budući je predmetna odluka donesena i na temelju Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća 
Općine Kolan (,,Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 22/16), ostaje nejasno je li imenovanjem novih 
članova odbora prestao mandat onim članovima navedenim u onoj odluci iz 2016. godine ili ne.   
 
 Člankom 35. Zakona određen je djelokrug predstavničkog tijela, a u st. 1. t. 4. određeno je da 
predstavničko tijelo uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave.  
  
  Odluka o djelokrugu i ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan objavljena je u 
,,Službenom glasniku Općine Kolan“ broj 1/18 od 7. veljače 2018. godine, a iz koje odluke ne proizlazi 
ovlaštenje općinskog vijeća davati naloge pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan na način 
kako je to određeno predmetnim zaključkom.  
 
  
KLASA:022-01/20-01/14  
URBROJ: 2198/33-03/02-20-1 
 
U Kolanu, 4. svibnja  2020. godine 
 
        NAČELNIK OPĆINE KOLAN 
        Marin Pernjak 
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Na temelju čl. 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj  33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, i 98/19, dalje: Zakon) i čl. 50. Statuta 
Općine Kolan (,,Službeni glasnik Općine Kolan“ broj  5/18, dalje: Statut), načelnik Općine Kolan dana 4. 
svibnja 2020. godine donosi sljedeću:  
 

 
ODLUKU  

  
I. Obustavlja se od primjene Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine 
Kolan (dalje: odluka), donesena na 38. sjednici Općinskog vijeće Općine Kolan dana 27. travnja 2020. godine. 
  
II. Poziva se Općinsko vijeće otkloniti nedostatke odluke u roku 8 dana od donošenja ove Odluke, u 
protivnom, općinski načelnik će bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je 
djelokrugu opći akt i dostaviti mu istu. 
 
III.  Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Kolan.  
 

Obrazloženje 
 
 Dana 27. travnja 2020. godine održana je 38. sjednica Općinskog vijeća Općine Kolan (dalje: općinsko 
vijeće), a na kojoj sjednici je općinsko vijeće  donijelo predmetnu odluku. Načelnik je, temeljem čl. 42. st. 2. 
zakona, uvidio da predmetna odluka sadrži nedostatke koji se moraju otkloniti kako bi ista bila zakonita.  
 
 Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Kolan objavljena je u Službenom glasniku Zadarske 
županije broj 12/16, od 30. lipnja 2016. godine, a donesena je i temeljem Zakona o Socijalnoj skrbi 
(,,Narodne novine“ broj 157/13). S obzirom na vrijeme donošenje iste odluke, razvidno je kako ista nije 
donesena u skladu sa tada važećim zakonom, a uzimajući u obzir izmjene i dopune zakona objavljenih u 
,,Narodnim novinama“ broj 152/14. i  99/15. Daljnje izmjene i dopune predmetnog zakona objavljene su u 
,,Narodnim novinama“ broj 52/16., 16/17., 130/17. i 98/19., pa iz navedenog proizlazi upitna zakonska 
usklađenost, kako prvotne odluke, a potom i odluke koju je općinski načelnik obustavio od primjene.  
  
 Dodatni razlog obustave od primjene predmetne odluke jest krajnja nejasnoća odredaba koje se 
imaju izmijeniti, kao i ,,sudbina“ ostalih odredaba iz odluke. 
 
  
KLASA: 022-01/20-01/13 
URBROJ: 2198/33-03/02-20-1 
 
U Kolanu, 4. svibnja  2020. godine 
 
        NAČELNIK OPĆINE KOLAN 
        Marin Pernjak 
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Na temelju čl. 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj  33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, i 98/19, dalje: Zakon) i čl. 50. Statuta 
Općine Kolan (,,Službeni glasnik Općine Kolan“ broj  5/18, dalje: Statut), načelnik Općine Kolan dana 4. 
svibnja 2020. godine donosi sljedeću:  
 

 
ODLUKU  

 
 
I. Obustavlja se od primjene Zaključak o provedbi nadzora zakonitosti materijalnog i financijskog 
poslovanja Općine Kolan – Općinsko vijeće, donesen  na 38. sjednici  Općinskog vijeća Općine Kolan dana 27. 
travnja 2020. godine (dalje: zaključak). 
  
II. Poziva se Općinsko vijeće otkloniti nedostatke iz zaključka  u roku 8 dana od donošenja ove Odluke, u 
protivnom, općinski načelnik će bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je 
djelokrugu akt i dostaviti mu odluku o obustavi navedenog akta. 
 
III.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Kolan.  
 

Obrazloženje 
 
 Dana 27. travnja 2020. godine održana je 38. sjednica Općinskog vijeća Općine Kolan (dalje: općinsko 
vijeće), a na kojoj sjednici je općinsko vijeće  donijelo predmetnu odluku u obliku zaključka. Načelnik je, 
temeljem čl. 42. st. 2. Zakona, uvidio da zaključak sadrži nedostatke koji se moraju otkloniti kako bi isti bio 
zakonit.  
 Člankom 35. Zakona određen je djelokrug predstavničkog tijela, a u st. 1. t. 4. istog članka određeno 
je da predstavničko tijelo uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave.  
 Člankom 35.a Zakona određeno je članovi predstavničkog tijela mogu općinskom načelniku, 
gradonačelniku, odnosno županu postavljati pitanja o njegovu radu, kao i da pitanja mogu biti postavljena 
usmeno na sjednicama predstavničkog tijela ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika predstavničkog 
tijela sukladno odredbama poslovnika predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave. 
 Odluka o djelokrugu i ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan objavljena je u 
,,Službenom glasniku Općine Kolan“ broj 1/18 od 7. veljače 2018. godine, a iz koje odluke ne proizlazi 
ovlaštenje općinskog vijeća davati naloge pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan.   
 
  
KLASA: 022-01/20-01/11 
URBROJ: 2198/33-03/02-20-1 
 
U Kolanu, 4. svibnja  2020. godine 
 
        NAČELNIK OPĆINE KOLAN 
        Marin Pernjak 

 

 

 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KOLAN                                      BROJ 12/2020                          06. svibnja  2020. 

 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

''SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KOLAN'' 

Urednica: Anđela Paladina, administrativna referentica Općine Kolan 

Objava: TJ studio, Strossmayerova 13, Pag 

 


