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Temeljem odredbe članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„NN“broj33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17,98/9,

144/20), te članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ br.6/2021) 

Općinsko vijeće Općine Kolan na svojoj 4. sjednici održanoj  5 .srpnja  2021. godine ,donijelo 

je  

 

 

ODLUKU   

o naknadi vijećnika, predsjednika te potpredsjednika Općinskog vijeća 

                       

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se naknada  vijećnicima,  predsjedniku i potpredsjedniku                    

Općinskog vijeća. 

           

                                                                    Članak 2. 

 

Određuje se godišnja neto naknada  po vijećniku uz iznosu od  4.000,00kuna , za  

predsjednika Općinskog vijeća u iznosu od 6.000,00 kune te za potpredsjednika Općinskog 

vijeća u iznosu od 5.200,00 kuna. 

 

                                                              Članak 3. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadi vijećnika i 

predsjednika Općinskog vijeća KLASA:400-01/09-01/122, URBROJ:2198-40-09-1 od 14. 

srpnja 2009. godine, objavljena u „Službenom glasniku Zadarske županije br. 16/2009“. 

 

 

                                                              Članak 4. 

 

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

Kolan“. 

 

 

                     

 

KLASA: 021-01/21-10/05 

UR.BROJ: 2198/33-03/04-21-1 

Kolan, 5.srpanj 2021. godine 

 

     

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

Predsjednik 

Ante Zubović 
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Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma (Narodne novine 29,19, 98/19) i članka 28. Statuta Općine Kolan 

(„Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 6/2021), Općinsko vijeće Općine Kolan na  4. sjednici 

održanoj dana  5.  srpnja    2021. godine, donijelo je 

  

  

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kolan za redovito  

godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini 

  

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća Općine 

Kolan, iznos sredstava koji pripada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, rokovi 

isplate te način i rokovi objave izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava  te 

odricanje prava na naknadu. 

Članak 2. 

Za vijećnike Općinskog vijeća Općine Kolan muškog spola utvrđuje se iznos sredstava 

Proračuna Općine za 2021. godinu planiranih na poziciji_R 114_namijenjenih za redovito 

godišnje financiranje u iznosu od 1.000,00 kuna po vijećniku za 2021., te 1.100,00 kuna  po 

vijećniku ženskog spola za 2021. 

 

Članak. 3. 

 

Temeljem broja mandata u Općinskom vijeću, političkim strankama  i nezavisnim vijećnicima 

za redovito godišnje financiranje na osnovi iznosa iz članka 2. ove  Odluke, raspoređuju se 

sredstva Proračuna kako slijedi: 

 

− Hrvatska stranka prava za dva vijećnika muškog spola ukupno 2.000,00 kuna 

− Demokratski HSS za dva vijećnika muškog spola ukupno 2.000,00kuna 

− Most  za jednu vijećnicu  ukupno 1.100,00 kuna 

− Hrvatska demokratska zajednica za jednog vijećnika muškog spola ukupno 

1.000,00kuna 

− Stranka umirovljenika za jednog vijećnika muškog spola 1.000,00 kuna 

 

Članak. 4. 

 

Sredstva  Proračuna Općine Kolan za 2021. godinu, raspoređena prema članku 3. ove Odluke 

, doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno posebnog računa nezavisnih vijećnika 

tromjesečno u jednakim iznosima do posljednjeg dana u tromjesečju za koje se naknada 

isplaćuje i to: 

    1.Hrvatskoj stranki prava iznos po tromjesečju utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kuna 

    2.Demokratskom HSS-u iznos po tromjesečju utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kuna 

    3.Mostu iznos po tromjesečju utvrđuje se u iznosu od 550,00 kuna 

    4.Hrvatskoj demokratskoj zajednici iznos po tromjesečju utvrđuje se u iznosu od 500,00    

       kuna. 
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    5.  Stranki umirovljenika iznos po tromjesečju utvrđuje se u iznosu od 500,00 kuna. 

 

 

Članak 5. 

 

Na mrežnim stranicama Općine Kolan, po završetku tekuće proračunske godine, a najkasnije 

do 01. ožujka 2022. godine , objavit će se izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih 

sredstava Proračuna Općine Kolan.                                                                          

  

                                                                  Članak 6. 

  

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

 

 

KLASA: 021-01/21-10-04 

URBROJ: 2198/33-03/04-21-1 

U Kolanu, 5. srpanj 2021.godine 

  

 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

                                                            PREDSJEDNIK  

                                                              Ante  Zubović                                                  
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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 , 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20 ), Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kolan te članka 28. 

Statuta Općine Kolan ( Službeni glasnik Općine Kolan br. 6/21)  Općinsko vijeće Općine 

Kolan na sjednici održanoj dana  05. srpnja  2021. 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. Valentina Paladina, rođ. 22.08.1985.,Bartula Kašića 2 Kolan  

2. Danijela Oliverić , rođ. 04.04.1979.,Figurica 11 Kolan 

3. Marija Oštarić, rođ. 05.09.1950.,Maunska 15 Mandre 

4. Bojana Horvat, rođ. 07.03.1964., Ribarska 33, Mandre 

5. Marija Baričević, rođ. 02.10.1949., Riječka ul.46B, Mandre 

 

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, 
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- 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. 

 

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. 

 

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

 

 

KLASA: 021-01/21-10/02 

URBROJ: 2198/33-03/04-21-1 

 

Kolan, 05. srpanj 2021. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

Predsjednik 

Ante Zubović 
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Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 

91/96,68/98,137/99,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/09,143/12,152/14,81/15) te članka 

28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 6/2021), Općinsko vijeće 

Općine Kolan na 4. sjednici održanoj 5. srpnja 2021. godine donijelo je 

 

 

 

ODLUKU 

o Izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Kolan 

 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o zakupu javnih površina na području Općine Kolan("Službeni glasnik Općine 

Kolan" br. 6/2020, 3/2021) mijenjaju se slijedeći članci: 

 

   Članak 6.st 5. briše se 

 

Članak.2. 

 

Iza članka 35. dodaje se čl. 36 koji glasi: 

"Za sve slučajeve zakupa javne površine koji nisu navedeni u ovoj Odluci , uvjete i način 

zakupa utvrdit će Planom Općinski načelnik. 

 

Radi Provedbe Prostornog plana ili izvođenja građevinskih zahvata u prostoru na lokacijama 

javnih površina koje se daju u zakup, Općinski načelnik će Zaključkom prema mogućnostima 

odrediti privremenu zamjensku lokaciju te utvrditi cijenu zakupa, cijeneći položajnu 

pogodnost zamjenske lokacije.“ 

 

Članak 3. 

 

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

Kolan“. 

 

 

 

 

KLASA: 021-01/21-10/08 

UR.BROJ: 2198/33-03/04-21-1 

Kolan, 5. srpanj  2021.godine 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

Predsjednik 

Ante Zubović 
 

 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KOLAN                                      BROJ 18/2021      09. srpanj 2021. 

 

 

Temeljem odredbe članka 28. Statuta Općine Kolan(„Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 

06/2021) Općinsko vijeće Općine Kolan na svojoj 4.  sjednici održanoj 5. srpnja 2021. godine 

donijelo je 

 

 

 

ODLUKU 

  o stavljanju van snage Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu  

javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan 

                         

 

 

 

 

Članak 1. 

 

Stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za 

davanje u zakup javnih površina Općine Kolan ("Službeni glasnik Općine Kolan " br. 

3/2021). 

 

 

 

Članak 2. 

 

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

Kolan“  

 

 

 

 

KLASA: 021-01/21-10-06 

URBROJ: 2198/33-03/04-21-1 

Kolan, 05. srpnja  2021.g.                                                

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

Predsjednik 

Ante  Zubović 
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Kolan (“Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 6/2021) 

Općinsko vijeće Općine Kolan na 4. sjednici održanoj 05. srpnja 2021. godine donosi sljedeći 

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

 

 

Članak 1. 

 

Odobrava se donacija maturantima Srednje škole Bartula Kašića u Pagu u iznosu od 2.000,00 

kn, u svrhu organiziranja maturalne zabave. 

 

 

 

Članak 2. 

 

Iznos iz čl. 1. uplatit će računovodstvo Općine Kolan na broj računa naveden u Zamolbi, a 

koja je sastavni dio ovog zaključka. 

 

 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kolan“. 

 

 

 

 

KLASA: 021-01/21-10/03 

UR.BROJ: 2198/33-03/04-21-1 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante  Zubović
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Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11) i članka 52. Statuta općine Kolan(„Službeni glasnik 

Zadarske županije“ br.6/21) Općinski načelnik donosi:   

 

 

 PLAN PRIJMA 

U  SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

OPĆINE KOLAN ZA 2021. GODINU 

 

 

               Članak 1. 

 

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Kolan za 2021. godinu. 

 

 

Članak 2. 

 

Plan sadrži: 

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Općini Kolan, 

- potreban broj  službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2021.godinu, 

- potreban broj vježbenika, 

- potreban broj službenika i namještenika na određeno vrijeme. 

 

 

Članak 3. 

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan zaposleno je 8(osam) službenika i 1(jedan) 

namještenik. 

 

 

Članak 4. 

 

Utvrđuje se potreban broj  službenika na neodređeno vrijeme za 2021. godinu: 

- VSS/VŠS- 2 službenika, 

- SSS- 1 službenik. 

 

Članak 5. 

 

Utvrđuje se potreban broj službenika na određeno vrijeme za 2021. godinu: 

- VSS/VŠS- 0 službenik, 

- SSS- 0 službenik. 

 

 

Članak 6. 

 

Utvrđuje se potreban broj vježbenika: 

- VSS/VŠS- 1, 
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- SSS- 0. 

 

Članak 7. 

 

Planom se ne utvrđuje popunjenost radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan s 

pripadnicima nacionalnih manjina jer takva obveza za Općinu Kolan ne proizlazi iz navedenih 

propisa. 

 

 

Članak 8. 

 

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, oglasa 

internog oglasa ili premještajem, te putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za 

zapošljavanje i službene Internet stranice Općine Kolan. 

 

 

          Članak 9. 

 

Plan prijma u  službu objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Kolan“, a stupa na snagu danom 

objave.  

 

 

 

 

KLASA:  112-01/21-01/01 

UR.BROJ:  2198/33-03/03-21-1 

Kolan, 06.srpanj 2021.g. 

 

 

 

        Načelnik Općine Kolan                                                                                                                                                              

Šime Gligora 
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Temeljem odredbe članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:157/13, 

154/14,99/15,52/16,16/17,130/17,98/19), i članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik 

Općine Kolan“ br. 06/2021) Načelnik Općine Kolan 8. srpnja 2021. donosi, 

 

 

ODLUKU 

                         

o uvjetima za sufinanciranje starijih i nemoćnih  osoba u privatnom smještaju za 2021. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuje se visina novčane pomoći i načina ostvarivanja prava na novčanu pomoć 

za sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju u 2021. godini. 

 

Članak 2. 

 

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju starije i nemoćne osobe(korisnici): 

 

      -     državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kolan. 

 

− smještene u privatnom smještaju koji se ne nalazi na području Zadarske županije. 

 

Pravo na novčanu pomoć ne mogu ostvariti korisnici koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć od 

nadležnog ministarstva ili centra za socijalnu skrb. 

 

Članak 3. 

 

Novčana pomoć iznosi 500,00 kuna po korisniku mjesečno. 

 

Članak 4. 

 

Odobrena sredstva dodjeljivat će se temeljem Zaključka kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel 

Općine Kolan. 

 

Članak 5. 

 

Uz zahtjev za dodjelu novčane pomoći iz članka 4. ove Odluke potrebno je priložiti:: 

-dokaz o prebivalištu korisnika pomoći na području Općine Kolan 

-kopiju Ugovora korisnika s pružateljem usluga smještaja 

-kopiju potvrde o uplaćenom iznosu smještaja na račun pružatelja usluge 

-kopiju osobne iskaznice korisnika i OIB(ili opunomoćenika) 

-naziv banke i broj računa korisnika (ili opunomoćenika) 

 

Članak 6. 

 

Novčana pomoć isplaćivati će se isključivo temeljem zahtjeva korisnika krajem tekućeg mjeseca za 

prethodni mjesec . 

Zahtjevi za isplatu sredstava podneseni nakon navedenog roka neće se izvršiti za razdoblje za koje se 

potražuju sredstva. 
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Članak 7. 

 

Danom prestanka korištenja usluge smještaja prestaje isplata novčane pomoći. 

 

Članak 8. 

 

Općina Kolan ima pravo uskratiti novčanu pomoć korisniku usluge privatnog smještaja ako se za 

pružatelja usluge utvrdi povreda odredbi Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 

152/13,157/14,99/15,52/16,16/17,130/17,98/19) i Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje 

socijalnih usluga(2narodne novine" broj 40/14,66/15).     

                                                   

Članak 9. 

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Kolan.  

 

 

KLASA: 021-01/21-10/07 

UR.BROJ: 2198/33-03/04-21-1 

Kolan, 08. srpanj  2021.g.                                        

 

          Načelnik Općine Kolan 

                                                                                    Šime Gligora 
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Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  (''Narodne novine'' broj 82/2015, 

118/18, 31/20 i 20/21), članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (''Narodne novine'' broj 126/19 i 

17/20) i članka 52. Općine Kolan (''Službeni glasnik Općine Kolan'' broj 6/21), načelnik Općine 

Kolan dana 09.07.2012. godine donosi 

 

ODLUKU 

 o osnivanju Stožera civilne zaštite  Općine Kolan 

 i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Kolan te imenuje načelnik, zamjenik i 

članovi stožera. 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo  koje usklađuje djelovanje 

operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog 

događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 

Članak 2. 

 

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća 

rukovođenje preuzima  općinski načelnik Općine Kolan. Način rada i odlučivanja Stožera uređuje se 

Poslovnikom o radu Stožera. 

 

Članak 3. 

 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite Općine Kolan, kao i uvjete za 

njegov rad osigurava Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan. 

 

 

Članak 4. 

 

U Stožer civilne zaštite Općine Kolan imenuju se: 

 

1.  za načelnika: Željan Gligora, Mandre 

2.  za zamjenika načelnika: Mirko Hrvoje Vatrov, Mandre 

 

Za članove: 

3. Tomislav Oštarić, Mandre – zapovjednik DVD-a Kolan 

4. Miroslav Andrić – predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar 

5. Željko Blaić – Predstavnik MUP-PU Zadarska – PP Pag 

6. Hrvatka Fabijanić – predstavnica Doma zdravlja Zadarske županije – RJ Pag 

7. Emil Oštarić – predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Pag 

8. Marin Zubović – predstavnik Čistoće i održavanja Kolan d.o.o. 

9. Paolo Iglić- predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja  
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Članak 5. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera 

civilne zaštite Općine Kolan ( „Službeni glasnik Općine Kolan br.18/20 i 11/21). 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Kolan'' 

  

KLASA: 021-01/21-10/09 

UR.BROJ: 2198/33-03/04-21-1 

Kolan, 09. srpanj 2021. godine 

 

 

                                                                                             Načelnik Općine Kolan 

                      Šime Gligora 

 

 

 

 

 

''SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KOLAN'' 

Urednica: Anđela Paladina, administrativna referentica Općine Kolan 
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