
 

 

 

 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOLAN 

 

KLASA: 021-05/22-01/10 

URBROJ: 2198-33-02/01-22-2 

Kolan, 16. prosinca 2022. godine 

 

 

     

Sukladno članku 28.a Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj: 6/21) i 

članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ 

broj: 33/21) sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća za 21. prosinca 2022. u 08:00 sati, a koja 

će se održati u dvorani Općinske zgrade, te predlažem sljedeći:                    

             

 

DNEVNI RED 

 

verifikacija zapisnika sa 19. sjednice 

 

aktualni sat 

 

 

1. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu  

1.1. III. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kolan u 2022. godini, 

1.2. III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području   

Općine Kolan u 2022. godini 

2. Zaključak o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih 

Općine Kolan javnim pozivom 

3. Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi  

4. Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi 

5. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Kolan 

6. Proračun Općine Kolan za 2023. godinu i projekcije za 2024./2025. godinu 

6.1. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2023. 

godini, 

6.2. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2023. 

godini, 

6.3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kolan za 2023. godinu, 

6.4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kolan za 

2023. godinu, 

6.5. Program javnih potreba u kulturi, sportu i organizacija civilnog društva Općine 

Kolan za 2023. godinu 

6.6. Odluka o izvršenju Proračuna za 2023. godinu 

7.  Odluka o socijalnoj skrbi 



8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje aneksa II. 

Ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju cesta, kolno-

pješačkih površina i objekata i uređaja javne rasvjete u Kolanjskom Gajcu na dijelu 

k.č. 2906/641, 2906/67, 1182, 1181/2 k.o. Kolan sve prema važećem UPU-a naselja 

Kolanjski Gajac 

9. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sporstko-rekreacijske i 

ugostiteljsko turističke zone Lojkova punta (uvala Sveti Duh) 

10. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodno – poslovne zone 

Kolan 

11. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone Dražica – UPU 14 

12. Razno 

 

 

Ukoliko je vijećnik spriječen svoj izostanak može prijaviti putem maila na info@kolan.hr, 

putem telefona na 023/698-008 te pismenim putem na adresu Trg kralja Tomislava 6, 23251 

Kolan. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

     Predsjednik Ante Zubović 
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