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38/2021 29.prosinca 2021. 
 

 

 

1. Odluka o donošenju provedbenog programa Općine Kolan za razdoblje 2021.-2025. godine 

2. Odluka o izradi/ažuriranju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kolan i Plana 

djelovanja civilne zaštite Općine Kolan 

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kolan i 

imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera  

4. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu stožera civilne zaštite Općine Kolan 

5. Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine 
Kolan 
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     OPĆINE KOLAN 
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Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) te članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni 

glasnik Općine Kolan“ br. 06/21) Načelnik Općine Kolan donosi 

 

 

ODLUKU 

o donošenju Provedbenog programa Općine Kolan 

za razdoblje 2021.-2025. godine 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom donosi se Provedbeni program Općine Kolan za razdoblje 2021.- 2025. godine, 

KLASA: 302-02/21-01/02, UR.BROJ: 2198/33-03/04-21-1 od 27. prosinca 2021. godine (u daljnjem 

tekstu: Provedbeni program).  

 

Članak 2. 

Tekst Provedbenog programa iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave u 

Službenom glasniku Općine Kolan. U roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, 

Provedbeni program će se objaviti na web stranici Općine Kolan. 

 

Članak 3. 

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

 

 

 

 

 

KLASA: 302-02/21-01/02 

UR.BROJ:  2198/33-03/04-21-2 

Kolan, 27. prosinca 2021. godine 

                                                                                  Načelnik Općine Kolan 

                                                                                   Šime Gligora, dipl.inf. 
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Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 7. stavak 2. i stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu 

procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16), Smjernica za izradu procjene 

rizika od velikih nesreća za područje Zadarske županije (KLASA: 810-01/16-01/5, URBROJ: 

2198/1-01-17-5 od 21.02.2017. godine, „Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 03/17) i čl. 52. 

Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 06/21), Načelnik Općine Kolan donosi: 

 

ODLUKU  

o izradi/ažuriranju Procjene rizika od velikih nesreća za područje  

Općine Kolan i Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kolan 

 

Članak 1. 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Kolan izrađuje se na temelju Smjernica za 

izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Zadarske županije (u daljnjem tekstu: 

Smjernice) te će se koristiti kao podloga za planske i preventivne aktivnosti u cilju smanjenja rizika 

od velikih nesreća. 

Članak 2. 

Identificirane prijetnje na području Općine Kolan u skladu su s identificiranim i obrađenim 

prijetnjama i rizicima iz Smjernica i obuhvaćaju sljedeće rizike:  

1. potres 

2. požari otvorenog tipa 

3. epidemije i pandemije 

4. ekstremne temperature 

5. štetni organizmi životinja 

6. vjetar 

 

Članak 3. 

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kolan osniva se Radna skupina za 

izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kolan.  

Članak 4. 

Članovi Radne skupine iz članka 3. ove Odluke dužni su sudjelovati u razradama najrizičnijih 

scenarija sukladno prijetnjama i rizicima navedenim u članku 2. Odluke, promišljati i predlagati 

načine za ublažavanje ili otklanjanje štetnih posljedica pojedine prijetnje, odnosno scenarija te 

surađivati s ovlaštenom tvrtkom odabranom za pružanje konzultantske usluge prilikom izrade 

Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kolan. 
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Članak 5. 

Za članove Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kolan 

imenuju se djelatnici Općine Kolan: 

1.    Marin Oštarić  - voditelj radne skupine 

2.    Mirko Hrvoje Vatrov , član 

3.    Ivan Zubović , član 

Poslove konzultanta u radu radne skupine tijekom izrade dokumenta obavljati će tvrtka 

BRAČKOVIĆ USLUGE j.d.o.o., Paška ulica 18, 53291 Novalja OIB: 29412537344 koja je 

ovlaštena za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite. 

Članak 6. 

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

 

KLASA: 810-03/21-01/01 

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

Kolan,  29.prosinca 2021. godine 

 

 

Načelnik Općine Kolan 

                                                                                                                              Šime Gligora, dipl.inf.   
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Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštiti („Narodne novine“ broj 82/15, 

118/18, 31/20, 20/21) te 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 članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 6/21) Općinski 

načelnik Općine Kolan donosi: 

 

 

 

ODLUKU  

o izmjenama i dopunama  

Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kolan 

 i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera  

 

 

Članak 1. 

 

U članku 4., stavku 2., točki 4. Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kolan i 

imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 

18/21), riječi: „Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar“ zamjenjuju se riječima: 

„Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda za civilnu zaštitu Split, Službe civilne zaštite Zadar“. 

 

Članak 2. 

 

U preostalom dijelu, Odluka ostaje neizmijenjena.  

 

 

Članak 3.  

 

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u službenom 

glasniku Općine Kolan. 

 

 

 

 

KLASA: 810-06/21-01/07 

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

Kolan, 29. prosinca 2021. godine 

 

 

  Načelnik Općine Kolan 

   Šime Gligora, dipl. inf.  
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Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštiti („Narodne novine“ broj 82/15, 

118/18, 31/20, 20/21), članka 19. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

126/19) i članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 6/21) Općinski 

načelnik Općine Kolan donosi: 

 

 

ODLUKU  

o izmjenama i dopunama 

Poslovnika o radu stožera civilne zaštite Općine Kolan 

 

 

Članak 1. 

 

Članak 14. Poslovnika o radu stožera civilne zaštite Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ 

broj 21/21) mijenja se i glasi: 

 

„Za djelovanje Stožera, načelnik Stožera može putem Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda 

za civilnu zaštitu Split, Službe civilne zaštite Zadar, tražiti potrebite obavijesti i izvješća od tijela, 

operativnih snaga i sudionika civilne zaštite i pravih osoba koji su zaduženi za provedbu donesenih 

prijedloga i zaključaka Stožera“. 

 

 

Članak 2.  

 

U Planu pozivanja stožera civilne zaštite Općine Kolan (Prilog I.) („Službeni glasnik Općine Kolan“ 

broj 21/21), u članku III. mijenja se stavak 4. i glasi: 

 

„Miroslav Andrić, predstavnik Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda za civilnu zaštitu Split, 

Službe civilne zaštite Zadar“. 

 

Članak 3. 

 

U preostalom dijelu, Poslovnik ostaje neizmijenjen.  

 

 

Članak 4.  

 

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u službenom 

glasniku Općine Kolan. 

 

 

KLASA: 810-06/21-01/08 

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

Kolan, 29.prosinca 2021. godine 

Načelnik Općine Kolan 

  Šime Gligora, dipl. inf.  
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Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15., 118/18., 31/20. 

i 20/21.) i članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 06/21) načelnik 

Općine Kolan donosi  

 

 

ODLUKU 

o imenovanju povjerenika i zamjenika 

 povjerenika civilne zaštite na području Općine Kolan 

   

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom imenuju se povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici za pojedina naselja na 

području Općine Kolan. 

 

Članak 2. 

 

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik: 

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera 

osobne i uzajamne zaštite, 

– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije 

radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 

– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne 

zaštite, 

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, 

– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na 

području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati na poziv načelnika Stožera civilne 

zaštite Općine Kolan. 

 

Članak 3. 

 

Za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite za područje Općine Kolan po naseljima 

imenuju se: 

 

KOLAN: 

- Povjerenik: Mateo Mirčić 

- Zamjenik povjerenika: Josip Prtorić 

 

MANDRE: 

- Povjerenik: Damir Veršić 

- Zamjenik povjerenika: Šime Šupraha 

 

KOLANJSKI GAJAC: 

- Povjerenik: Marin Zubović 

- Zamjenik povjerenika: Marin Oštarić 
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Članak 4. 

 

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

  

Članak 5. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika 

povjerenika Civilne zaštite Općine Kolan („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 20/2015). 

 

 

KLASA: 810-05/21-01/01 

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

Kolan, 29. prosinca 2021. godine 

 

 

 

   

   

             Načelnik Općine Kolan  

                                                                                                                  Šime Gligora, dipl.inf. 
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