
 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOLAN 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/22-01/01 

UR.BROJ: 2198/33-03/10-22-2 

Kolan, 31. siječnja 2022. 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 

 Sa 11. (jedanaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 31. siječnja u 

velikoj dvorani Općinske zgrade s početkom u 8:07 sati. 

 

Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici: 

 

1. Ante Zubović, predsjednik Općinskog vijeća 

2. Jelena Škoda Baričević, potpredsjednica Općinskog vijeća 

3. Ivan Čemeljić 

4. Mario Baričević 

5. Šime Šupraha 

 

 

Ostali prisutni: 

Šime Gligora – Načelnik 

Ana-Marija Gligora – Pročelnica 

Marin Zubović – direktor ČIOK-a 

Anita Škoda - Zapisničar 

 

 

Odsutni vijećnici: 

• Josip Zubović (nije opravdao) 

• Marin Pernjak (nije opravdao) 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 Predsjednik Opć inskog vijeć a Ante Zubović , zbog zdravstvenih problema, umoljava 
potpredsjedniću vijeć a Jelenu Š koda Barić ević  da preuzme rijeć  i predsjeda 11. sjedniću. 
Potpredsjednića vijeć a Jelena Š koda Barić ević  otvara 11. sjedniću u 8:07 h (u daljnjem 
tekstu Predsjedavajuć a) i pozdravlja prisutne vijeć nike i sve nazoć ne te utvrđuje da je 



prisutno 5 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , 
Š ime Š upraha). 
Predsjedavajuć a utvrđuje da postoji kvorum za odrz avanje sjedniće te otvara sjedniću 
Vijeć a. 
 
Predsjedavajuć a ć ita toć ke dnevnog reda. 
 
 

Verifikaćija zapisnika sa 9. i 10. sjedniće 
 

Aktualni sat 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Odluka o nać inu pruz anja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

podruć ju Opć ine Kolan 

 

 

 
Predsjedavajuć a daje na glasovanje Dnevni red. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 5 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojen Dnevni red. 
 
 
 
Prelazi na verifikaćiju zapisnika sa 9. i 10. sjedniće Vijeć a i otvara raspravu.  
 
Predsjedavajuć a daje verifikaćiju zapisnika na glasovanje. 
 
GLAŠOVANJE: 
ZA: 5 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO su verifićirani zapisnići sa 9. i 10. sjedniće. 
 
 
Predsjedavajuć a predlaz e da se aktualni sat prebaći za kraj sjedniće, na s to su se svi 
vijeć nići jednoglasno sloz ili. 
 



 
 

Ad. 1. Odluka o nać inu pruz anja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  
na podruć ju Opć ine Kolan 

 
 
Predsjedavajuć a otvara prvu toć ku dnevnog reda i daje rijeć  nać elniku kao predlagatelju 
ove toć ke. 
 
Nać elnik navodi kako je dos lo do izmjene Zakona o gospodarenju otpadom 2021. godine te 
se u skladu s time treba izmijeniti i ćjenik usluga odvoza komunalnog otpada. Nać elnik 
kazuje kako je naćrt odluke prezentiran 17.12.2021. godine Odboru za prostorno 
planiranje, komunalni sustav i zas titu okolis a te je nakon toga bilo otvoreno Javno 
savjetovanje od 23.12.2021. do 23.01.2022. godine na sluz benim stranićma Opć ine. Nakon 
provedenog savjetovanja napravljen je izvjes taj gdje su se temeljem toga izmijenile neke 
tehnić ke sitniće i odluka se daje na usvajanje Opć inskom vijeć u koje usvaja ćjenik odnosno 
fiksni dio pruz anja javnih usluga sakupljanja komunalnog otpada dok se varijabilni dio 
mijenja u skladu s ćjenikom koje donosi tvrtka Č istoć a i odrz avanje Kolan. Šmatra da ć e se 
ova odluka ukoliko se donese krenuti provoditi od 01. svibnja 2022. godine. 
 
Nać elnik daje rijeć  direktoru Č istoć e i odrz avanja Kolan, Marinu Zubović u da izloz i tehnić ke 
stvari, do kojih je izmjena zapravo dos lo i s to ć e se toć no promijeniti. 
 
Direktor Č istoć e i odraz avanja Kolan, Marin Zubović  preuzima rijeć  i navodi kako ć e se 
najveć e promjene dogoditi kod korisnika koji se vode kao kategorija kuć anstva te korisnika 
koji se vode pod kategorijom nekuć anstva. Zakonom su određeni tros kovi koji se moraju 
ispos tovati i na temelju toga ć e se odrediti i ćijena varijabilnog dijela usluge. Kao kljuć nu 
stvar ove odluke navodi odvajanje otpada koje ć e naposljetku uvelike utjećati na krajnju 
ćijenu rać una za usluge sakupljanja komunalnog otpada. Nova fiksna ćijena bi za kategoriju 
kuć anstva trebala biti 69,10 kuna + 13% PDV-a, dok bi za kategoriju nekuć anstva ćijena 
iznosila 98,80 kuna + 13% PDV-a. 
 
Nać elnik kazuje kako bi se fiskni dio za kategoriju kuć anstvo smanjio a za kategoriju 
nekuć anstvo poveć ao. 
Nadalje direktor Č IOK-a navodi kako bi varijabilni dio iznosio 0,15 lipa po litri odnosno 0,05 
lipa vis e nego dosad zbog novih tros kova tvrtke kod sakupljanja otpada i odlaganja na 
odlagalis tu. Opet istić e kako ć e zapravo sami korisnići regulirati ćijenu varijabilnog dijela, 
odvajanjem otpada. Napominje kako bi iznos rać una za sakupljanje otpada do 5. odvoza 
mjeseć no trebao biti jeftiniji nego s to je bilo dosad. Također napominje kako ć e osobama na 
podruć ju Opć ine koje z ive same biti omoguć eno uzeti spremnike ili vreć e za otpad od 40 
litara i samim time ć e i ćijena biti manja. 
 
Vijeć nik Mario Barić ević  postavlja pitanje direktoru Č IOK-a Marinu Zubović u u vezi 
kompostera i odvajanja BIO otpada, hoć e li komposter biti dostupan za nabavu od tvrtke 
Č IOK i zas to se tvrtka Č IOK ili Opć ina Kolan nisu prijavile na EU projekt u vezi sakupljanja 
ili zbrinjavanja otpada. 
Direktor Č IOK-a Marin Zubović  odgovara da ć e korisnći dobiti detaljne upute za rećikliranje 
otpada, i samim time nać in na koji ć e biti moguć e smanjiti iznos rać una za komunalne 
usluge. Napominje kako se Opć ina kao ustanova trebala prijaviti 2021. godine na EU 
projekt, ali je rok za prijavu pros ao, te ć e se potruditi ove godine realizirati prijavu. Nadalje 



govori kako ć e za kategoriju nekuć anstva ćijena biti jeftinija do 4 spremnika odvoza 
otapada. 
Vijeć nića Jelena Š koda Barić ević  postavlja pitanje ako kuć anstvo s jednim apartmanom 
spada u kategoriju nekuć anstva na s to dobiva potvrdni odgovor. 
 
Nać elnik kazuje kako ć e u konać nići novi ćjenik biti jeftiniji od prijas njeg. Kazuje kako osoba 
moz e imati zaduz en spremnik od 120 ili 240 litara ali isto tako da moz e zatraz iti i zaduz enje 
na spremnik od 40 litara. 
Direktor Č IOK-a napominje kako ć e tvrtka izdavati vreć iće tj. spremnike s barkodom gdje 
ć e se kod oć itanja barkoda naplać ivati odvoz otpada. 
 
Vijeć nik Mario Barić ević  kazuje kako po odvozu smeć a ćijena ide gore, a dirketor Č IOK-a 
odgovara kako na ukupan iznos rać una do 4 odvezenih spremnika ide 30% popusta u 
odnosu na dosadas nji rać un.  
 
Vijeć nića Jelena Š koda Barić ević  postavlja pitanje o spremnićima za metal i staklo, a 
direktor Č IOK-a kazuje kako ć e se i dalje koristiti tipizirane vreć iće za takvu vrstu otpada 
koje se mogu podignuti u tvrtći. 
 
Vijeć nik Ivića Č emeljić  kada ć e se razbijeni spremnići zamijeniti novima, a dirketor Č IOK-a 
odgovara kako je bilo sluć ajeva gdje su se spremnići zamijenili novim jer je dos lo do 
neprikladnog rukovanja od strane djelatnika tvrtke Č IOK, te da ć e se pomalo mijenati gdje 
je potrebno. 
 
Direktor Č IOK-a nadodaje kako trvtka ide u javno savjetovanje za ćijenu varijabilnog dijela 
ćijene sakupljanja otpada, kada Opć insko vijeć e usvoji odluku, te oć ekuje da bi poć etkom 
travnja trebalo biti gotovo izvjes ć e javnog savjetovanja i da se od svibnja moz e primjenjivati 
novi ćjenik. 
 
 
 
Predsjedavajuć a daje na glasovanje prvu toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 3 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Ivan Č emeljić ) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: 2 vijeć nika (Mario Barić ević , Š ime Š upraha) 
 
Već inom glasova usvojena je prva toć ka dnevnog reda. 
 
 
 
Predsjedavajuć a otvara aktualni sat. 
 
Vijeć nik Š ime Š upraha postavlja pitanje vezano za Uliću Brune Bus ić a u Mandrama, kada i 
kako ć e se rijes iti problem te uliće, te nać elnik pokazuje na rać unalu kartu mjesta i kazuje 
kako zna o kojem se problemu radi ali prostorno-planski osoba odlaz e građevinski otpad 
na svoju ć estiću. Nadovezuje se kako ima nekoliko moguć ih rjes enja te da ć e probati 
razgovarati s vlasnićima ć estiće i odvjetnić kim drus tvom kako bi se toć no vidjelo s to se 
moz e napraviti. 



 
Vijeć nik Mario Barić ević  postavlja pitanje vezano za bivs u Zagrebać ku uliću tj. sadas nju 
Dalmatinsku uliću, zas to je ćesta zatvorena i zas to se opć enito ćeste po mjestu zatvaraju, na 
s to dobiva odgovor od nać elnika kako ta ćesta nije dio UPU- Mandre ali da je u pripremi 
elaborat o analizi prometnića na podruć ju Opć ine Kolan gdje bi se trebalo detaljno razraditi 
pitanje nerazvrstanih ćesta i prometnića. 
 
 
Predsjedavajuć a zatvara sjedniću u 8:40 h. 
 

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

Ante Zubović  
 
 
 

 
 

Zapisnić ar 
Anita Š koda 


