
 
 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

 ZADARSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA KOLAN 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/22-01/04 

URBROJ: 2198/33-02/02-22-3 

Kolan, 03. svibnja 2022. 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 Sa 14. (četrnaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 03. svibnja 

2022. godine u velikoj dvorani Općinske zgrade s početkom u 8:10 sati. 

 

Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici: 

 

1. Ante Zubović, predsjednik Općinskog vijeća 

2. Jelena Škoda Baričević, potpredsjednica Općinskog vijeća  

3. Mario Baričević 

4. Ivan Čemeljić 

5. Šime Šupraha 

6. Josip Zubović 

 

 

Ostali prisutni: 

Šime Gligora – Načelnik 

Ana-Marija Gligora – Pročelnica JUO 

Ana Gligora, ravnateljica Općinske knjižnice „Šime Šugar Ivanov“ 

Marin Zubović, direktor ČIOK-a 

Anita Škoda – Zapisničar 

 

 

Vijećnik Marin Pernjak – opravado izostanak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Predsjednik opć inskog vijeć a Ante Zubović  (u daljnjem tekstu Predsjedavajuć i)  
pozdravlja prisutne vijeć nike i sve nazoć ne, te otvara 14. sjedniću u 8:10 h. Utvrđuje da je 
prisutno 6 vijeć nika i da postoji kvorum za odrz avanje sjedniće. 
 



Predsjedavajuć i daje zapisnike 12. i 13. sjedniće Opć inskog vijeć a na verifikaćiju. 
 
Mario Barić ević  navodi da u zapisniku 12. sjedniće nedostaje dio kako on uruć uje  
odvjetniku Vladimiru Os tarić u dokument o neposrednom posredniku u vezi teme Harpun, 
te je također dostavio jedan primjerak i vijeć niku Josipu Zubović u. Navodi kako su to bitne 
stavke koje je zatraz io, i kazuje kako postoji urudz birani dokument u Opć ini koji se uruć io 
i odvjetniku. Navodi kako nema ni odgovora na pitanje koje je postavio odvjetniku o 
neposrednom posredniku objekta Harpun. 
 
Nać elnik navodi kako treba ispraviti i zapisnik 13. sjedniće. Kazuje kako jedinić na ćijena 
zemljis ta nije 24kn/m2 nego 24,73 kn/m2. Također treba ispraviti dio gdje se spominje da 
je vijeć nik Š ime Š upraha suzdrz an od glasanja i napisati da je htio biti izuzet iz glasanja 
zbog rodbinskih veza. 
 
Predsjedavajuć i navodi kako ć e zapisnići bitni izmjenjeni i potom ć e se opet dati na 
verifikaćiju na sljedeć oj sjednići. 
 
Zbog prisutnosti ravnateljiće Opć inske knjiz niće i direktora Č IOK-a na sjednići, 
predsjedavajuć i predlaz e da se aktualni sat prebaći iza zadnje toć ke dnevnog reda, i 
mijenja raspored toć ki dnevnog reda u skladu s tim. Č etvrtu toć ku dnevnog reda prebaćuje 
na prvo mjesto (suglasnost na Štatut knjiz niće) i osmu toć ku dnevnog reda prebaćuje na 
drugo mjesto (izvjes ć e o radu davatelja javne usluge Č IOK). 
 
Predsjedavajuć i ć ita izmjenjeni dnevni red. 
 

1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Štatut Općinske knjižniće Općine 
Kolan Šime Šugar Ivanov i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Općinske knjižniće Općine Kolan Šime Šugar Ivanov 

2. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu Čistoće i održavanja Kolan 
d.o.o. 

3. Etić ki kodeks nositelja politić kih duz nosti u Opć ini Kolan 
4. Odluka o naknadama ć lanova Opć inskog vijeć a i ć lanovima radnih tijela Opć ine 

Kolan 

5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav ćivilne zaštite na 
području Općine Kolan  

6. Odluka o mikroprijevozu na području Općine Kolan 

7. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu 

7.1. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na 
području Općine Kolan u 2022. godini 

7.2. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Kolan u 2022. godini 

8. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kolan za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022. godini 

9. Izvješće po pitanju naknada za konćesiju za luku posebne namjene – luku 
nautičkog turizma Šimuni  

10. Odluka o određivanju privremenih lokaćija za razvrstavanje otpada i privremeno 
skladištenje pojedinih vrsta otpada u svrhu prijevoza na obradu 

11. Odluka o imenovanju ulica 



12. Odluka o usvajanju amandmana na Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja naselja Kolanjski Gajać 

13. Razno 
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje izmijenjeni dnevni red: 
ZA: 6 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović ) 
 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 
 

Ad. 1. Zakljuć ak o davanju prethodne suglasnosti na Štatut  
Opć inske knjiz niće Opć ine Kolan Š ime Š ugar Ivanov 

 
Predsjedavajuć i prelazi na 1. toć ku dnevnog reda i daje rijeć  ravnateljići kao predlagatelju 
toć ke.  
Ravnateljića navodi kako od Opć inskog vijeć a treba dobiti suglasnost na statut i pravilnik 
Opć inske knjiz niće. Nać elnik ć ita kako se daje zakljuć ak o prethodnoj suglasnosti, na 
poć etku stoji da se daje zakljuć ak a na kraju pis e da se donosi odluka. Kako ne bi dos lo do 
pogres ke moli ravnateljiću da provjeri i ispravi taj dio, te da ć e onda Opć insko vijeć e 
donijeti odluku ili zakljuć ak. Ravnateljića navodi kako je to zakonska obveza i da zbog toga 
dolazi do promjene statuta i pravilnika koje treba uskladiti. Nać elnik navodi kako ć e se 
Opć insko vijeć e donijeti zakljuć ak o davanju suglasnosti na Štatut Opć inske knjiz niće 
„Š ime Š ugar Ivanov“ i zakljuć ak o davanju suglasnosti na pravilnik kao dva odvojena 
dokumenta. 
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje Zakljuć ak o davanju suglasnosti na Štatut Opć inske 
knjiz niće Opć ine Kolan Š ime Š ugar: 
ZA: 6 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović ) 
 
Jednoglasno je usvojen. 
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje Zakljuć ak o davanju suglasnosti na Pravilnik o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Općinske knjižniće Općine Kolan Šime Šugar Ivanov: 
ZA: 6 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović ) 
 
Jednoglasno je usvojen. 
 
Ravnateljića Opć inske knjiz niće Š ime Š ugar Ivanov, Ana Gligora napus ta sjedniću.   

 
 

Ad. 2. Izvjes ć e o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu  
Č istoć e i odrz avanja Kolan d.o.o. 

 
Predsjedavajuć i prelazi na 2. toć ku dnevnog reda i daje rijeć  direktoru Č IOK-a kao 
predlagatelju toć ke.  
Direktor tvrtke Č istoć a i odrz avanje Kolan d.o.o., Marin Zubović   obrazlaz e izvjes ć e o radu 
za 2021. godinu vijeć nićima. Navodi kako na podruć ju Opć ine Kolan u naseljima Kolan, 
Mandre i Kolanjski Gajać ima 2230 obrać unskih mjesta tj. korisnika javne usluge. Nadalje 
kazuje kako je usluga odvoza bila dostupna uvijek prema unaprijed određenom rasporedu 



odvoza. Navodi koliko je bilo prihoda i rashoda. Finanćirali su nabavu kamiona jer 
sredstva koja su dobili od ministarstva nisu pokrila ćijeli iznos, zatim prevoz enje krupnog 
otpada na odlagalis te u grad Pag, koje su rashode pokus ali smanjiti pa su u dogovoru s 
komunalnim u Novalji prebaćili odvoz nju otpada u Novalju. Navodi kako od 01. veljać e 
2021. svi korisnići imaju svoje spremnike za otpad. Mario Barić ević  postavlja pitanje 
vezano uz odvoz fekalija na podruć ju Opć ine, zas to djelatnići Č IOK-a ne obavljaju taj posao 
nego ljudi iz druge z upanije dolaze obavljati uslugu odvoza fekalija. Direktor navodi kako 
tvrtka Č IOK s kamionom radi i druge odvoze. Mario Barić ević  postavlja pitanje zas to 
kamion ne odvozi fekalije. Direktor navodi kako oni obavljaju uslugu odvoza fekalija s to 
moz e potkrijepiti rać unima za te usluge. Navodi da na podruć ju Opć ine Kolan nitko osim 
njih ne bi smio obvaljati takvu vrtsu usluge jer nemaju odobrenje tj. konćesiju  od strane 
Opć ine. Opć insko vijeć e donijelo je Odluku o komunalnim djelatnostima gdje je obavljanje 
te vrste djelasnosti na podruć ju Opć ine Kolan povjereno tvrtki Č istoć a i odrz avanje Kolan 
d.o.o. Proć elnića navodi kako nije trebao biti potpisan dodatan ugovor jer da tvrka Č IOK u 
registru djelatnosti ima registrirano i tu vrstu poslova. Nadalje zakljuć uju da komunalno 
redarstvo Opć ine Kolan treba vrs iti nadzor na podruć ju Opć ine. Nać elnik navodi kako se 
u novom ćjeniku, ćijena odvoza fekalija smanjila kako bi usluga bila dostupna svima i 
ćjenovno prihvatljiva. Direktor navodi kako ćisterna tvrtke Č IOK ima zapremninu od 8 
kubika i ćijena za usluge odvoza fekalija je 600 kn, dok na podruć ju naselja Kustić i druga 
tvrtka obavlja tu uslugu s ćisternom zapremnine 15 kubika za 1200 kn. Predsjedavajuć i 
postavlja pitanje direktoru ako je ćisterna dostupna ćijeli dan mjes tanima, na s to dobiva 
odgovor da je dostupna kako sada tako i u sezoni. Navodi kako ova je ovo djelatnost za 
pruz anje usluga a ne za pokrivanje tros kova tvrtke. Mario Barić ević  postavlja upit o plavim 
i z utim kantama za otpad, navodi kako je dos ao do spoznaja da ih nekolićina ljudi nema. 
Marin Zubović  navodi kako moz da netko od vikendas a nema ali mjes tani sigurno svi  
imaju. Mario Barić ević  postavlja pitanja za obvezu dostave tromjeseć nih izvjes ć a 
nadzornom odboru, navodi kako je već  5. mjeseć a izvjes ć a jos  nema. Nać elnik navodi kako 
je GFI izvjes taj napravljen pa bi na sljedeć oj sjednići mogli imati uvid u finanćije tvrtke 
Č IOK. Predsjedavajuć i navodi da bi komunalni redari trebali provjeriti te druge tvrtke na 
podruć ju Opć ine koje obavljaju uslugu odvoza fekalija, izać i na teren te upitati imaju li 
uopć e dozvolu od tvrtke Č IOK za obavljanje te usluge ukoliko je tvrtka Č IOK trenutno u 
nemoć i obaviti tu uslugu. Marin Zubović  navodi kako na Švetom duhu postoji osoba koja 
ne z eli imati posla s tvrtkom Č IOK za obavljanje te usluge, na s to dobiva odgovor od 
vijeć nika kako bi trebao biti primoren dopustiti tvrtki Č IOK da obavi uslugu inać e ć e dobiti 
propisanu kaznu od komunalnog redara. Vijeć nići su se sloz ili da komunalni redari trebaju 
poć eti obrać ati paz nju na druge tvrtke koje obavljaju uslugu odvoza fekalija i kaz njavati ih 
sukladno propisima ukoliko bez dozvole obavljaju uslugu. 
 
Predsjedavajuć i zakljuć uje raspravu i zatvara toć ku 2. dnevnog reda. 
 

Direktor Čistoća i održavanja Kolan d.o.o., Marin Zubović, napušta sjednicu. 

 
 

Ad. 3. Etić ki kodeks nositelja politić kih duz nosti u Opć ini Kolan 
 
Predsjedavajuć i prelazi na 3. toć ku dnevnog reda i daje rijeć  nać elniku kao predlagatelju 
toć ke.  
Nać elnik obrazlaz e toć ku, navodi kako se izmijenio Zakon o sprjeć avanju sukoba interesa, 
te da bi se izbjegle povrede zakona treba donijeti etić ki kodeks nositelja politić kih 
duz nosti. Na sljedeć oj sjednići vijeć a ć e se donijeti i odluke za imenovanje tijela koje ć e 
pratiti primjenu etić kog kodeksa – Etić ki odbor i Vijeć e ć asti. Etić ki odbor ć ine predsjednik 
i dva ć lana (jedan predstavnik vladajuć e već ine i jedan predstavnik oporbe), dok Vijeć e 



ć asti ć ine predsjednik i 4 ć lana koji se imenuju iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda 
u lokalnoj zajednići. Nadalje predsjednik Vijeć a ć asti ne moz e biti nositelj politić kih 
duz nosti, niti ć lan politić ke stranke ni kandidat nezavisne liste zastupljene u opć inskom 
vijeć u. Nać elnik navodi kako ta dva tijela mogu reevidentirati odluke opć inskog vijeć a, te 
da se vijeć nik moz e izuzeti od sudjelovanja u donos enju odluke. Jelena Š koda Barić ević  
pita dali se prvi put donosi ovakva odluka, na s to ostali vijeć nići odgovaraju kako je dos lo 
do promjene zakona i da se tek sada postoji obveza za donos enje odluke. Josip Zubović  
pita temeljem ć ega ć e postupati ta dva tijela koju budu izglasana, hoć e li postupati po 
etić kom kodeksu i s to nakon toga slijedi. Nać elnik navodi kako ć e kada netko pokrene 
prijavu protiv određenog ć lana Etić kom odboru, ono ć e zahtjevati u roku od 15 dana od 
primitka obavijesti da im se dostavi pisano oć itovanje o iznesenim ć injenićama i 
okolnostima u prijavi te ć e se na sjednići vijeć a odluć ivati već inom glasova o odlući koju 
na kraju donese Etić ki odbor, a zatim ukoliko se podnese prigovor, Vijeć e ć asti moz e ili 
odbiti prigovor i potvrditi odluka Opć inskog vijeć a ili uvaz iti prigovor i preinać iti tj. 
ponis titi odluku Opć inskog vijeć a. Tijela postupaju po poslovniku Opć inskog vijeć a Opć ine 
Kolan i Etić kog kodeksa. Nać elnik navodi kako treba na sljedeć oj sjednići opć inskog vijeć a 
donijeti odluku o imenovanju predstavnika Etić kog odbora i Vijeć a ć asti.  
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje treć u toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 6 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović ) 
 
Treć a toć ka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 
 
 

Ad. 4. Odluka o naknadama ć lanova Opć inskog vijeć a i ć lanovima  
radnih tijela Opć ine Kolan 

 
Predsjedavajuć i prelazi na 4. toć ku dnevnog reda i daje rijeć  nać elniku kao predlagatelju 
toć ke.  
Nać elnik navodi kako se umjesto izmjene i dopune postojeć e odluke, daje prijedlog za 
donos enje nove odluke. Novom odlukom i ć lanovi radnih tijela Opć insko vijeć a imaju 
pravo na naknadu od 250 kn mjeseć no, za mjeseć u kojem je odrz ana sjednića te ako su 
ć lanovi prisustvovali istoj, te neovisno o broju odrz anih sjednića za taj mjeseć. Mario 
Barić ević  postavlja pitanje o naknadama za Vijeć e za dodjelu konćesijskih odobrenja na 
pomorskom dobru na s to dobiva odgovor od proć elniće da je to drugać ije te se naknada 
određuje ovisno o broju izdanih konćesijskih odobrenja. Šukladno izmjenjenom  zakonu 
se donosi ova odluka za ć lanove radnih tijela Opć inskog vijeć a.  
Predsjedavajuć i daje na glasovanje ć etvrtu toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 6 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović ) 
 
Č etvrta toć ka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 
 
Mirko Hrvoje Vatrov dolazi na sjedniću zbog pete toć ke dnevnog reda. 
 
 
 



Ad. 5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav ćivilne zas tite  
na podruć ju Opć ine Kolan 

 
Predsjedavajuć i prelazi na 5. toć ku dnevnog reda i otvara raspravu. 
Nać elnik navodi kako Opć insko vijeć e, na njegov prijedlog i uz suglasnosti ćivilne zas tite 
mora donijeti odluku o odrađivanju pravnih osoba od interesa za sustav ćivilne zas tite. 
Mirko Hrvoje Vator navodi kako je zakonski predviđeno da se donese ova odluka. Nać elnik 
kazuje kako bi se ovom odlukom definirale dvije pravne osobe: AK Zadar Tuning i Č istoć a 
i odrz avanje Kolan d.o.o. Mirko Hrvoje Vatrov navodi kako je tvrtka Č istoć a i odrz avanje 
Kolan d.o.o. predloz ena zbog opreme i mehanizaćije, a s obzirom da je Opć ina Kolan 
suosnivać  tvrke nema prepreki da bude imenovana za pravnu osobu od interesa za ćivilnu 
zas titu. Mario Barić ević  postavlja pitanje tko je bio umjesto udruge AK Zadar Tuninga 
dosad na tom mjestu, te zas to je bitno da to bude bas  ova spomenuta udurga. Mirko Hrvoje 
Vatrov navodi kako su dobili upute Šluz be ćivilne zas tite iz Zadra kako bi trebali staviti u 
ovaj program i neku od udruga koja ima koja radi na podruć ju Opć ine Kolan. Nać elnik 
navodi kako je bitno da tvrtka ili udruga imaju sjedis te na podruć ju Opć ine Kolan te su 
zato spomenute pravne osobe predloz ene. Nadalje navodi ako je udruga prihvatila ulogu 
od interesa za sustav ćivilne zas tite da nema problema s to se tić e daljnjeg rada ćivilne 
zas tite. 
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje petu toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 6 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović ) 
 
Peta toć ka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 
 
Mirko Hrvoje Vatrov napus ta sjedniću. 
 
 

Ad. 6. Odluka o mikroprijevozu na podruć ju Opć ine Kolan 
 
Predsjedavajuć i prelazi na 5. toć ku dnevnog reda i daje rijeć  nać elniku kao predlagatelju 
toć ke.  
Nać elnik obrazlaz e prijedlog odluke i navodi problem nedostatka prijevoznić ke usluge 
između mjesta Kolana i Mandre. Ovom odlukom mjes tanima bi se omoguć io prijevoz po 
utvrđenoj prometnoj potraz nji, tj u poć etku bi bile ponuđene 3 linije između mjesta. 
Opć ina Kolan bi sklopila ugovor s prijevoznikom gdje ć e biti utvrđen vozni red i ćijena 
prijevoza te subvenćija odnosno sufinanćiranje od strane Opć ine. Navodi kako ć e se tek 
kad se krene s uslugom prijevoza vidjeti isplativost te linije ali se ovom uslugom pokus ava 
zadovoljiti potrebe mjes tana  i turista. Jelena Š koda Barić ević  kazuje kako je ovu odluku 
trebalo donijeti i prije i postavlja pitanje kako druge jediniće lokalne samouprave 
obavljaju. Proć elnića navodi kako dosad nije bilo pisanog interesa za ovaku vrstu usluge. 
Nadalje kazuje kako je iz razgovora s proć elnikom i nać elnikom Mljeta saznala kako oni 
sufinanćiraju takvu vrstu prijevoza te da je mjes tani koriste i isplativa je usluga. Jelena 
Š koda Barić ević  postavlja pitanje zas to je Povljana dio prijevoznić ke linije a Mandre nisu. 
Nadalje kazuje kako prijevoznić koj tvrtki s kojom se potpis e ugovor o mikroprijevozu ne 
treba dati puno prostora za sufinanćiranje od 20-30 tisuć a kuna kroz sezonu jer misli da 
imaju itekako interesa za dolazak u Mandre. Vijeć nići tvrde da nema interesa. Nać elnik 
navodi kako je ćilj pokrenuti ćijelu prić u pa ć e se na kraju napisati izvjes taj i vijdeti koliko 
je usluga isplativa te ć e se u skladu s time postupati dalje.  



 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje s estu toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 6 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović ) 
 
Š esta toć ka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 
 
 

Ad. 7. I. izmjene i dopune Prorać una Opć ine Kolan za 2022. godinu 
 
Predsjedavajuć i prelazi na 7. toć ku dnevnog reda i daje rijeć  nać elniku kao predlagatelju 
toć ke.  
Nać elnik kazuje kako nakon 4 mjeseća tekuć e godine dolazi do rebalansa prorać una. 
Navodi kako su se neki projekti promijenili te su se iz prorać una izbaćile te stavke i dodale 
druge, odnosno napravio se rebalans pojedinih stavki. Projekt rećiklaz nog dvoris ta dok se 
ne rijes i prostorni plan, je u stanju mirovanja. Projekt se mora prijaviti i u prorać unu su 
stavljena sredstva za izradu projekta ali ne i za izgradnju jer ove godine s obizirom na 
vremenski rok neć e doć i do gradnje rećiklaz nog dvoris tva. Štavka elektrić na ć istilića – 
nać elnik navodi kako ne bi bila isplativa a ćijena joj je oko 1.800.000 ili 1.900.000 kuna. 
Štroj bi se moz da koristio 4-5 mjeseći tokom sezone te se na taj nać in ne bi isplatio. 
Također navodi u sluć aju da se sada iskoristi potpora, sljedeć e dvije godine se potpora ne 
moz e iskoristiti. Trenutno je aktualan natjeć aj komunalni kamion s to je i vaz nije od 
ć istiliće. Č istilića se vis e isplati uzeti u najam na 3 mjeseća. Iz tog razloga je smanjena ta 
stavka u prorać unu. Dodana je stavka Teretana na otvorenom - OUTDOOR FITNEŠŠ s 
iznosom od 190.000,00 kn. Projekt Teretana na otvorenom je prijavljen na natjeć aj, 
ukoliko se ne ostvari projekt, napraviti ć e se rebalans prorać una.  Poveć an je i iznos stavke 
za finanćiranje rada lijeć nika, jer bi se pokus alo produz iti pruz anje usluga lijeć nić kog tima 
od 15.06. do 15.09.2022. Zatim se poveć ava iznos stavke za JVP Pag zbog usluge 
dojavljivać a u poslovom ćentru Mandre, ć ija se usluga od JVP zadarske z upanije prebaćila 
na JVP Pag. Štavka Šigurnost u ljetnim mjesećima dodana je zbog usluga KLEM sećurity 
zbog pruz anja usluge zas ite na podruć ju mjesta Mandri u sezoni, zbog kontrole situaćije 
na javnim povrs inama i plaz ama. Na postavljeno pitanje vijeć niće Jelene Š koda Barić ević  
zbog ć ega se mora dodatno plać ati sigurnost, s to je s polićijom, nać elnik navodi Nać elnik 
navodi kako i njima nedostaje ljudi u timovima, a Opć ini je u interesu da se osigura 
sigurnost ljudi. Štavka Šubvenćije za klanje janjadi se poveć ala zbog odluke koja je 
donesena gdje se ljudi, mjes tani okreć u usluzi da klanje obavljaju u ovlas tenim 
klaonićama. Štavka Nabava urbane opreme obuhvać a klupiće i uređaj za naplatu struje i 
vode u portu u Mandrama. Unutar luć iće ć e se uvesti sustav plać anja z etonima gdje bi se 
trebala smanjiti potros nja Opć ini tj. Trebala bi se kontrolirati potros nja sveukupno. Štavka 
Oprema za djeć ja igralis ta – Kolanjski Gajać obuhvać a nabavu opreme i uređenje djeć jeg 
igralis ta te se mora traz iti suglasnost od vlasnika ć estiće s obzirom da se nalazi na 
privatnoj povrs ini. Štavka Mala Mandra treba izmijeniti naziv jer stavka obuhvać a sva 
djeć ja igralis ta. Štavka Projektna dokumentaćija voda i odvodnja - u sluć aju da bude 
potrebna dodatna dokumentaćija za projekt moraju biti i osigurana sredstva u prorać unu. 
Prostorni planovi – kupnja zemljis ta – dolazi do potrebe za izradom novih prostornih 
planova pa je dos lo i do poveć anja iznosa u prorać unu. Jelena Š koda Barić ević  postavlja 
pitanje u vezi sportskog ćentra Mandre i outdoor fitnessa, ali i Mario Barić ević  ć eka 
nać elnika da zavrs i s obrazloz enje kako bi i on postavio pitanje. Nać elnik navodi kako je 
se stavka Š irenje vodovodne mrez e morala poveć ati jer se već  sad skoro dos lo do 
planiranog iznosa, a ako bi se ugovorom za razvoj dos lo do s irenja ćesta morati ć e se i 



vodovona mrez a pros iriti. Štavka Uredska oprema - nabavila se nova radna odjeć a i 
uredski namjes taj. Štavka Platforma za transparentnost - nadogradnja aplikaćije koja prati 
kako se minja prorać un te kamo sredstva idu. Štavka Intelektualne i osobne usluge 
poveć ana zbog rać una odvjetnika Marka Bujić a iz prijas nje godine koji se mora podmiriti 
vezano uz odvjetnike usluge pruz ane oko podjele imovine i slić nih sporova. U 
rać unovodstvu Opć ine postoji rać un koji se moz e dobiti na uvid. Štavka Geodetsko-
katastarske usluge poveć ana iz razloga s to je Geodetski zavod Rijeka prema ugovoru 
trebao dovrs iti radove ali je ostalo jos  pola posla za napraviti. Trenutno je okonć ana 
situaćija na 80.000,00 kn a ukoliko bude potrebno vis e, poveć ala se stavka u prorać unu. 
Za ostale radove izgradnje na podruć ju Opć ine vijeć nići ć e biti obavjes teni kroz izvjes taj 
sluz benika Opć ine. Poveć anje stavke javne rasvjete zbog nepreviđene situaćije u 
zapadnom dijelu Mandri, te kroz standarsno odrz avanje, zbog ć ega je dos lo do probijanja 
stavke. Štavke Odrz avanje groblja i Odrz avanje poljskih puteva smanjene su ovim 
rebalansom. Štavka Elektrić na energija ć e se poveć ati s obzirom na poveć anja usluga 
opskrbljivanja elektrić nom energijom. Uređenje trz niće u Mandrama nova stavka, 
postavljena je ograda i poploć an je dio za s tandove. Štavka Šanaćija poslovnog ćentra –
vjes tak je napravio proćjenu s tete, sastavio je tros kovnik radova koje je potrebno 
napraviti. Navodi kako ć e pokus ati kroz javnu nabavu provesti sanaćiju. Trebalo bi uvesti 
stavku odrz avanja poslovnih prostora. Natjeć aj ć e biti sukladno tros kovniku koji je vjes tak 
izradio. Od same izgradnje poslovog ćentra nije se odrz avalala građevina kao takva. Štavka 
Pros irenje izgradnje groblja – prva faza - radi se na grobnićma koje su sada iskopane. U 
planu je i druga faza iskopa i izgradnje grobnića. Štavka Odrz avanja grbolja je smanjena a 
ovdje je stavka poveć ana. Mario Barić ević  postavlja pitanje u vezi odrz avanja javnih 
povrs ina, zas to iz stavke komunalnog doprinosa iznos ne ide za gradnju infrastrukture 
nego za odrz avanje i ć is ć enje javnih povrs ina. Šamo milijun kuna ostane za ulaganje u 
spomenutu infarstukturu. Navodi kako je tvrtka za provođenje dezinsekćije i deratizaćije 
odavno trebala poć eti s radom. Postavlja pitanje i oko rać una koje je DVD Kolan duz an 
platiti. Povrat beskamatnog zajma – dug koji se mora vratiti, a podignut je prijas nje godine. 
Mario Barić ević  postavlja pitanje o projektu rećiklaz nog dvoris ta, jeli Opć ina dala u izradu 
projekt, na s to nać elnik odgovara kako se prostorni plan mora rijes iti. Mario Barić ević  
kazuje da je imao poziv u vezi kopanja kanala za vodu u Kolanjskom Gajću, te pita jeli to u 
planu s irenja vodovodne mrez e. Intelektualne usluge od 2019.,2020. i 2021. godine, 
navodi kako se slaz e da to treba podmiriti ali mu nije jasno kako se moz e rać un mijenjati 
tj. smanjiti, gdje je nestao taj iznos za usluge koje su napravljene i pruz ene. Zajam tvrtke 
Č istoć a i odrz avanje Kolan d.o.o. od 500.000,00 kn -  jeli Opć ina Kolan bila jamać 
spomenutoj tvrtki, jeli Opć ina izdala mjeniću za taj zajam, postavlja pitanje jer je u 
nadzornom odboru a nis ta ne zna o tom pitanju, jer je prikazano da tvrtka posluje u plusu. 
Nać elnik napominje kako postoje stavke koje se mogu finanćirati iz komunalnih doprinosa 
a neke stavke se mogu finanćirati iz komunalne naknade. Navodi kako neć e ulaziti u 
tehnić ke stvari. Mario Barić ević  kazuje kako previs e novaća odlazi a da se ne zna gdje se 
toć no isplać uje. Nać elnik kazuje kako je provedena jednostavna nabava za deratizaćiju, te 
je ugovor potpisan i trebala bi uskoro biti provedena. Kazuje kako ć e obavijestiti 
komunalne redare da vode rać una o tome. Za DVD Kolan navodi kako postoje rać uni koji 
dolaze iz prijas njih godina i da ć e na sljedeć oj sjednići biti dostupni izvjes taji od udruga i 
tvrtki na podruć ju Opć ine Kolan gdje ć e biti prikazno finanćijsko poslovanje. Biti ć e pozvan 
i predsjednik DVD-a Kolan da obrazloz i određene stvari. Š to se tić e beskamatnog zajma 
od Ministarstva finanćija iz 2020. godine iz 12. mjeseća koji je uzet zbog smanjanih 
prihoda Opć ine zbog uvođenja ćovid mjera. Kako je pros le godine Opć insko vijeć e smanjilo 
prihode da se premosti punjenje prorać una tako se jos  nije vratio ali Opć ina ima tri godine 
da podmiri taj kredit. Mario Barić ević  kazuje zas to odluka od prije 2 godine koja se tić e 
smanjenja komunalne naknade se tek provodi ove godine. Navodi kako prorać un nije 
usvojen, ugovoren je kredit, nakon ć ega je direktor Č IOK potpisao kredit za neku opremu 



koju bi kako kaz e volio vidjeti, da vidi gdje su novći otis li. Nać elnik govori kako ć e se 
pokus ati rijes iti umanjenje prihoda od komunalnih naknada, tj. dvostruko vrać anje radi 
izvrs enja odluke Opć inskog vijeć a iz 2020. godine i vrać anje kredita. Vijeć nići tvrde da ć e 
Opć ina Kolan vjerojatno platiti i dugove ostalih tvrtki koje posluju na podruć ju Opć ine. 
Nać elnik navodi kako sukalndo zakonu o vatrogastvu imamo obvezu plać anja prema DVD-
u Kolan. Direktor Č IOKA nije podigao kredit nego je zatraz en tj. odobren minus, općija koja 
je najnepovoljniji kredit, ali su kako kaz e bili primorani u tom periodu. Direktor Č IOK-a ć e 
prilikom predstavljanja izvjes taja obrazloz iti zbog ć ega je do toga dos lo. Vijeć nići navode 
kako su se djelatnićima Č IOK-a plać e poveć ale a minusi su ostali. U tom trenutku podizanja 
Opć ina Kolan nije bila jamać Č IOK-u. Tek se sada traz i, iako nikome nije jasno zas to tek 
sada dolazi do toga. Tvrtka je imala godinu dana da vrati kredit međutim prebaćili su 
općiju kredita na dugoroć ni kredit i sada im je potreban jamać a Opć ina kao jedinića 
lokalne samouprave im ne moz e biti jamać. Nać elnik navodi kako bi bilo super kada bi 
izas li iz minusa te da se njima plać e obrać unavaju na temelju njihovih obrać una. Nać elnik 
navodi kako se ovaj kredit od Ministarstva finanćija moz e prebaćiti na sljedeć u godinu 
zbog 3 godine obveze vrać anja spomenutog. Š to se tić e kopanja kanala u Kolanjskom 
Gajću, Nać elnik kazuje kako su komunalni redari izas li na teren ali da jos  nije dobio 
detaljan izvjes taj. Namjera radova je obustavljena jer su bez suglasnosti komunalnog 
drus tva i Opć ine is li u radove. Mario Barić ević  opet navodi kako je dobio poziv sumjes tana 
koji ga je upitao oko s irenja vodovodne mrez e, na s to je on rekao da ć e preispitati s 
djelatnićima Opć ine. Josip Zubović  postavlja pitanje vezano za uređenje trz niće u 
Mandrama, jeli i na koji nać in rijes en problem vlasnis tva sa susjedom. Proć elnića navodi 
kako nakon sastanka s odvjetnikom i nove izmjere zapravno ta zemlja nije njihovo 
vlasnistvno nego je zemlja u vlasnis tvu Opć ine Kolan. Josip Zubović  navodi kako je 
zadovoljan s to se krenulo u sanaćiju poslovnog ćentra ali misli da planirani iznos neć e biti 
dovoljan. Nać elnik navodi kako je izrađen taj tros kovnik i da ć e se pokus ati sanaćija 
odraditi kroz javnu nabavu. Navodi kako bi z elio da se izdatći građenja i odrz avanja 
komunalne infrastrukture drz e izvornog prorać una. Navodi kako bi se trebalo raditi na 
uređenju ćesta ili saniranju kanala. Š to se tić e asfaltiranja ulića, one ć e uskoro biti 
asfaltirane. Nać elnik poziva djelatnika Opć ine Marina Os tarić a i postavlja pitanje o Ulići 
Jurja Dalmatinća i navodi kako je zbog s irenja javne rasvjete napravljeno samo pola ćeste 
te ć e se sada napraviti ćijela ulića. Štakva Projekt sportskog ćentra Mandre se zasad 
ostavlja u prorać unu. Vijeć nići navode kako bi se trebao nać i nać in drugog finanćiranja a 
ne otkup zemljis ta tj. prihod od prodaje zemljis ta postojeć eg igralis ta. Josip Zubović  
navodi kako su se svi rać uni trebali platiti ali kako je pros le godine dos lo do raspus tanja 
Opć inskog vijeć a on je kao zamjenik nać elnika traz io da se svi rać uni prema Opć ini Kolan 
fakturiraju kako bi se znalo o koliko je tros ku ukupno rijeć . Navodi kako mu nije jasno 
zas to tek sada DVD Kolan dobiva rać un, s to bi znać ilo da je problem u tvrtkama koji tek 
sada fakturiraju nakon knjiz enja, tj. nakon zakljuć ivanja godine ili godina. Šmatra da 
nakon zatvaranja finanćijske godine nije u redu slati rać une koji nisu bili poslani na 
vrijeme, ispada da kada tvrtka ostane bez novaća s alje rać une Opć ini da plati. 
 
Vijeć nik Š ime Š upraha napus ta sjedniću sjedniću 10:03 iz osobnih razloga. 
 
Nać elnik navodi kako se nisu platitli oni rać uni gdje se uvidjelo da radovi nisu izvrs eni do 
kraja. Mario Barić ević  navodi kako je u spoznaji da vlasnići terena na Putu prema Mis njaku 
nisu platili izvođać e radove jer tvrde da im Opć ina jos  nije isplatila sredstva. Kazuje kako 
nije u redu da se izvođać u radova ostaje duz no. Nać elnik navodi kako se sredstva za te 
uslgue isplać aju jedanput ili dvaput mjeseć no prema izvjes tajima i zakljuć ćima djelatnika 
Opć ine zaduz enog za taj posao. Predsjedavajuć i kazuje da ako ne vjeruje ljudima neka 
dođe u rać unovostdvo Opć ine i zatraz i potvrde isplata da moz e ljude pitati da mu se isplati. 
Mario Barić ević  i Jelena Š koda Barić ević  postavljaju pitanje kolika je uopć e isplativost 



poslovnog ćentra Mandre. Nać elnik navodi kako bi se trebala napraviti rekonstrukćija 
poslovnih prostora unutra. Vijeć nići tvrde da je ćentar neisplativ te su mis ljenja da bi se 
trebao prodati. Josip Zubović  kako prostorije u poslovnom ćentru nisu svsrishodni 
poslovni prostori. Navodi neke od stvari koje se nisu napravile jos  od poć etka tj. Šame 
gradnje i opremanja poslovnog ćentra - staklena kupola je krpana, zvali su se tehnić ari da 
osposobe lift a unutra nema lifta, u otvoru postoje dvije s ine ali lifta nema. Navodi da je 
tragić no i da bi trebalo prvo napraviti detaljan izvjes taj prije nego se krene u sanaćiju tog 
poslovnog prostora. Treba prikupiti ponude i kada se bude moglo, morati ć e se napraviti 
rebalans prorać una kako bi se napravio posao kako treba. Jelena Š koda Barić ević  navodi 
ukoliko je potrebno da treba poveć ati naknadu zakupa poslovnih prostora. Nać elnik 
navodi kako prostori nisu adekvatno napravljeni za poslovne prostore tj. poslovni ćentar 
ima krivu konćepćija rasporeda. Josip Zubović  navodi ako od neć ega nema prihoda ili 
svrhe, da se slaz e s Mariom Barić ević em da bi najbolje bilo da se poslovni ćentar proda. 
Treba vidjeti dal naknade od zakupa poslovnih prostora pokrivaju tros kove. Vijeć nići 
navode kako bi trebalo uvesti prić uvu ako je to moguć e. 
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje sedmu toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 4 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić ) 
ŠUZDRZ AN: 1 vijeć nik (Josip Zubović ) 
 
Šedma toć ka dnevnog reda usvojena je već inom glasova. 
 
 
Ad. 8. Odluka o raspoređivanju sredstava Prorać una Opć ine Kolan za redovito godis nje 

finanćiranje politić kih stranaka i nezavisnih vijeć nika u 2022. godini 
 
Predsjedavajuć i prelazi na 8. toć ku dnevnog reda i daje rijeć  nać elniku kao predlagatelju 
toć ke. 
Nać elnik navodi kako je ovo zakonska obveza jedinića lokalne samouprave da Opć insko 
vijeć e donese ovu odluku za svaku tekuć u godinu.  
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje osmu toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 5 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Josip 
Zubović ) 
 
Osma toć ka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 
 
 

Ad. 9. Izvjes ć e po pitanju naknada za konćesiju za luku  
posebne namjene – luku nautić kog turizma Š imuni 

 
Predsjedavajuć i prelazi na 9. toć ku i daje rijeć  nać elniku kao predlagatelju toć ke. 
Nać elnik navodi kako za ovu toć ku dnevnog reda nema materijala koje je mogao dati na 
uvid vijeć nićima nego ć e usmeno ukratko dati izvjes ć e o aktualnoj temi s kojom se Opć ina 
Kolan suoć ila. Nać elnik navodi kako se luka nautić kog turizma Š imuni nalazi u 
katastarskoj Opć ini Kolan a s obzirom da su mjesto Š imuni pod Gradom Pagom, njima su 
duz ni uplać ivati konćesiju. Kada se isplać uje konćesija treba napisati fiksni i varijabilni dio 
koji se isplać uje. Od 5. listopada 2007. godine AČI marina Š imuni ima naknadu za 



konćesiju i 1/3 se isplać uje jedini lokalne samouprave. U Ministarstvu mora, prometa i 
infrastrukture odrz an je sastanak na kojem su prisustvovali i Grad Pag i Opć ina Kolan. 
Uviđajem je utvrđeno s koje pozićije su dolazile uplate, jedino s to nije naznać eno tko od 
konćesionara vrs i uplatu za naknadu, nego je samo navedeno s kojeg rać una dolazi preljev 
sredstava. Znać i ne pis e naziv nego samo napomena da su sredstva uplać ena od 
Ministarstva. Ne smatramo se odgovornima za tu pogres ku već  je gres ka napravljena od 
strane Ministarstva. Na sastanku u Ministarstvu prisutan je bio Nać elnik Opć ine s 
proć elnićom te odvjetnik Grada Paga Hrvoje Bić anić . Razgovor je vodio k tome da se krene 
u mirno rjes avanje spora. Šukladno zakonskoj obvezi, sukladno zastari analogno onome 
kako je bilo i s Kampom Š imuni, gdje su bile 2 presude zbog uloz ene z albe, te je Opć ina 
Kolan izgubila spor i po presudi je morala platiti naknadu. Na zahtjev Grada Paga biti ć e 
predloz eno sukladno reć enom da ć e se mirno rjes avati spor u ovoj godini. Josip Zubović  
postavlja pitanje o kojem se iznosu radi. Nać elnik navodi kako se radi o sveukupnom 
iznosu od 2.830.000 kuna, ali je samo 1/3 je od Opć ine Kolan i to bez kamata. Josip Zubović  
navodi kako mu nije jasno kako netko nije vidio pogres ku. Nać elnik odgovora da nije 
Opć ina Kolan bila zaduz ena za te konćesije. Nadalje navodi kako od 2007. odnosno 2008. 
godine, uplate i isplate su varirale s obzirom na razlić iti broj konćesioniara s obzirom da 
Opć ina nije davala konćesijska odobrenja, te samim time Opć ina nije imala uvid u 
izvjes taje tih konćesija. Zanimljivo je kako netko u Gradu Pagu nije primjetio da im se nije 
ispaltilo. Radi se o kumulativnom iznosu koji se uplać uje 3 puta godis nja. Traz io se uvid 
izvjes taja uplata od FINA-e, u kojem pis e Naknada za konćesiju na pomorskom dobru, te 
ne stoji naziv tko je uplatitelj. U Ministarstvu su istaknuli kako to nije gres ka Opć ine ali se 
mora platiti tj. vratiti iznos koji je Opć ina godinama primala za konćesiju. Iz Grada Paga 
traz e da im se isplati iznos od 2007. godine zajedno s kamata, ali ć e Opć ina Kolan pokus ati 
traz iti zastaru pa da se plati od dana saznanja do danas enjg datuma.  
 
Predsjedavajuć i zatvara raspravu i prelazi na sljedeć u toć ku dnevnog reda. 
 
 

Ad. 10. Odluka o određivanju privremenih lokaćija za razvrstavanje otpada i  
privremeno skladis tenje pojedinih vrsta otpada u svrhu prijevoza na obradu 

 
Predsjedavajuć i prelazi na 10. toć ku dnevnog reda i daje rijeć  nać elniku kao predlagatelju 
toć ke. 
Nać elnik obrazlaz e toć ku o privremenoj lokaćiji za razvrstavanje otpada. Lokaćija kod 
mjesnog groblja neć e vis e biti predviđena za odlaganje stoga se morala donijeti i izmjena 
odluke o određivanju lokaćije za odlaganje krupnog otpada. Uz prijeglod odluke priloz ena 
je i suglasnost fizić ke osobe vlasnika druge lokaćije koja bi sluz ila za razvrstavanje i 
privremeno skladis tenje otpada.  
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje desetu toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 4 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić ) 
ŠUZDRZ AN: 1 vijeć nik (Josip Zubović ) 
 
Deseta toć ka dnevnog reda usvojena je već inom glasova. 
 
 
 
 
 



Ad. 11. Odluka o imenovanju ulića 
 
Predsjedavajuć i prelazi na 11. toć ku dnevnog reda i daje rijeć  nać elniku. 
Nać elnik navodi kako je prijedlog ove toć ke sastavila komisija za imenovanje ulića, te daje 
rijeć  Mirku Hrvoju Vatrovu koji navodi kako bi trebalo imenovati 6 ulića. Komisiji su bila 
dostavljena 3 prijedloga imena ulića s kojima se komisija sloz ila. Mario Barić ević  postavlja 
pitanje za Uliću Šenjskih Uskoka kakva je ona po prostornom planu, navodi kako se ne zna 
kako ć e ulića ić i u prostornom planu i da kako se mogla dati imenovanje. Mirko Hrvoje 
Vatrov navodi kako su is li s tim da je probijeno i asfaltirano pola uliće i da je komisija dala 
sada odluku na vijeć e da se odluć i da se ćijela ulića odmah imenuje bez obriza na prostorni 
plan. Pita kako je ulića ispod Trgovać kog ćentra Lorenćo samo na pola imenovana a ova 
ulića bi bila imenova ćijela tj. zas to ova ulića koja nije probijena ćijela bi bila imenova ćijela. 
Mario Barić ević  postavlja pitanje o s irini uliće i ostalim spećifikaćijama, na s to Josip 
Zubović  odgovara da se ovdje raspravlja samo o imenu ulića. Nać elnik navodi kako je 
grafić ki prikaz ulića star. Ivića Č emeljić  kazuje kako ulića ulazi u turistić ku zonu. Mario 
Barić ević  kazuje kako nova katastarska izmjera nije ni na snazi i neka se imenuje samo 
onoliko koliko je rjes eno izmjerom jer ć e kasnije biti laks e prilikom parćelaćije. Nać elnik 
postavlja pitanje tehnić ke naravi dali se moz e promijeniti odluka na s to dobiva odgovor 
od proć elniće da je ovo prijedlog odluke i da se moz e promijeniti ć lanak ili tekst unutar 
odluke. Josip Zubović  navodi da je ovo ućrtano u novoj katastraskoj izmjeri i tu se ne govori 
o spećifikaćiji tehnić ke naravi nego samo o imenu uliće. Mario Barić ević  navodi kako se u 
ovom sluć aju treba imenovati ulića do kuda ide i ne preko dok ne bude izmjera gotova. 
Nać elnik navodi kako bi se trebalo imenovati ćijela ulića kada ulića bude probijena do 
kraja tj. da se trenutno ulića treba imenovati do stambenog građevinskog dijela. Navodi 
kako za uliću Put svetog Duha postoje objetki koji trebaju naziv uliće i svoj broj a tvrdi da 
ovdje nema objekata. Mario Barić ević  postavlja pitanje zas to je dan prijedlog da ulića ide 
do vrha, koji je razlog. Mirko Hrvoje Vatrov navodi kako je komisija dobila prijedlog i dali 
su na vijeć e da vijeć nići odluć e s to ć e dalje. Nać elnik navodi kako treba imenovati uliće 
gdje je objektima potreban broj objekta. Vijeć nići navode kako nije sporno imenovanje 
nego samo obuhvat tih ulića. Mario Barić ević  navodi kako ć e se ulića pros iriti sukladno 
gradnji da se sada ne bi trebalo davati ime ćijeloj ulići, daje prijedlog da se usvoji ova 
odluka ali samo da se ukloni ć lanak 2. Proć elnića navodi kako je ulića imenovana do onog 
dijela kako zavrs ava u prostornom planu. Ivića Č emeljić  pita kako je Česta prema Mis njaku 
na isti nać in imenovana.  
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje jedanaestu toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 5 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Josip 
Zubović ) 
 
Jedanaesta toć ka dnevnog reda usvojena je već inom glasova. 
 
 

Ad. 12. Odluka o usvajanju amandmana na Odluku o izradi Izmjena i dopuna 
Urbanistić kog plana uređenja naselja Kolanjski Gajać 

Predsjedavajuć i prelazi na 12. toć ku i daje rijeć  nać elniku kao predlagatelju toć ke. 
Nać elnik obrazlaz e toć ku i navodi kako je trebala postojati odluka o amandmanima. 
Kazuje kako su iz Ministarstva dobili poziv za dostavom takve odluke jer da bi oni 
prihvatili prostorni plan mora postojati i odluka o usvojenim amandmanima jer im u 
konać nom rjes enju mora stajati klasa i urudz beni broj odluke po kojem je donesen. 
Proć elnića navodi kako je ovo samo formalnost koja se treba ispos tovati. 



Predsjedavajuć i daje na glasovanje dvanaestu toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 4 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić ) 
ŠUZDRZ AN: 1 vijeć nik (Josip Zubović ) 
 
Dvanaesta toć ka dnevnog reda usvojena je već inom glasova. 
 
Vijeć nik Mario Barić ević  napus ta sjedniću sjedniću 10:51 iz osobnih razloga. 

 
 

Aktualni sat 
 

Josip Zubović  navodi kako ga je ć lan Odbora za prostorno planiranje Bogumil Š ugar, 
zamolio da postavi pitanje u njegovo ime. Navodi kako gosp. Š ugar nije upoznat s temama 
izmjena i dopuna prostornog plana na podruć ju Opć ine Kolan jer na sjednići nije mogao 
prisustvovati. Zanima ga jeli ovaj dokument izmjene i dopune bio na radnom stolu u ovoj 
verziji. Nać elnik kazuje kako je 1.4.2022. bila odrz ana sjednića odbora za prostorno 
planiranje te postoji i zapisnik gdje se on isprić ao da ne moz e prisustvovati istoj. Nać elnik 
navodi kako su izmjene i dopune prostornog plana pros le javno savjetovanje i sada ide 
izvjes taj za javno izlaganje nakon s to se primjedbe i prijedlozi uzmu u obzir i kada se 
određeni dio izmjeni. 
Nać elnik nadalje prolazi kroz aktualnu situaćiju u Opć ini. – Obustavljen je ugovor s 
Vodovodom Šenj. Vjerojatno ć e doć i do udruz ivanja komunalnih drus tva u zajednić ko. Jos  
uvijek nije istaknut udio Opć ine Kolan u Komunalnom drus tvu Pag. – Odrz an je sastanak 
s Gradom Pagom u vezi podjele imovine, spore s podjelom te nać elnik smatra da ć e se 
morati rjes avati spor sudskim putem, probleme pravi Komunalno drus tvo Pag. Ne moz e 
se uvesti naknada za razvoj dok se ne rijes i problem udjela. Josip Zubović  navodi kako se 
Komunalno drus tvo Pag kandidira za projekt ili u Dinjis koj ili u Mandrama, Nać elnik 
navodi kako bi se jedan dio finanćirao iz Hrvatkih voda, te sufinanćiranje od strane Grada 
Paga i Opć ine Kolan. Ugovor o aglomeraćiji je potpisan i daljnje ulaganje po pitanju 
odvodnje i pitanju vodospreme Mandre 3. Josip Zubović  navodi kako bi Opć ina trebala 
uprijeti da se projekt obijestini u Mandrama. - Kulturni ćentar Mandre, nać elnik navodi 
kako je bio u Upravnom odjelu za graditeljstvo kod gosp. Marz ić a radi građevisnke 
dozvole. Ić i ć e prijave na natjeć aje za turizam i kulturu. - Natjeć aj za vrtić  je raspisan i 
Opć ina je prihvatljiva kao prijavitelj. Šlijedi izrada dokumentaćije za natjeć aj. - Pag JVP 
nova izrada analize, smanjenje ć lanova u JVP. Veliki udar na prorać un Grada Paga i Opć ine 
Povljana. Š ime Č emeljić  pitao o sporazumom raskidu ugovora, mora li Opć insko vijeć e dati 
nekakvu suglanost na raskid ugovora s obzirom na ugovor o radu. Nać elnik navodi kako 
je već  razgovarao s zapovjednikom JVP-e Brankom Potoć njakom da vidi s to se moz e 
napraviti s upravnim odborom JVP Pag u vezi sklopljenih ugovora s radnićima. - Luć ića 
Mandre je projekt da se prinać i i da se obuvhati i juz na điga da se izrealizira s luć kom 
upravom. - Katastarska izmjera, trebali bi dobiti tijekom 5. mjeseća sudskog savjetnika. – 
Turistić ka zajednića, proveden je program za Uskrs i Trail na koji se ove godine prijavio 
velik broj mjes tana i turista. - Donesen je novi ćjenik usluga tvrtke Č istoć a i odrz avanje 
Kolan d.o.o. iako su ćijene materijala i sirovina otis le previsoko ali se neć e u ovoj godini 
nis ta drastić no promijeniti, izmjene su minimalne. - Provedena je javna nabava za igrala i 
uređenje djeć jih igralis ta u Mandrama i Kolanjskom Gajću. - Ispod igralis ta i ispred ćrkve 
u Mandrama  bi se uredio parking i tako bi se rijes io problem prometa u Mandrama tj. 
problem parkiranja auta po ulićama. Josip Zubović  postavlja pitanje koje je dobio od Z upe 
Kolan vezano uz donaćiju, na s to dobiva odgovor od nać elnika kako je dobio neformalni 
zahtejv koji se treba preformulirati. – Jelena Š koda Barić ević  postavlja pitanje s to je s 



kortikulturom i uređenjem s etnića u Mandrama. Nać elnik navodi kako se poć inje raditi 
ovaj tjedan. – Asfaltiranje ulića bi do kraja mjeseća trebalo biti gotovo. Manje popravke ć e 
odraditi tvrtka Č IOK. – Pokrenut je pogram dostave hrane za starije i nemoć ne na podruć ju 
Opć ine. – Priprema se digitalizaćija uredskog poslovanja. 
 
Predsjedavajuć i zatvara sjedniću u 11:12 h. 
 

 
Opć insko vijeć e Opć ine Kolan 
Predsjednik Opć inskog vijeć a 

Ante Zubović  
 
 
 

 
 

Zapisnić ar 
Anita Š koda 

 


