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Polugodišnji izvještaj načelnika (od stupanja na dužnost do 30.6.2021.) 

U navedenom periodu najviše vremena je potrošeno na aktivnosti tipa sastanci, razgovori oni 

su najčešće bili vezani za: 

• ispunjavanje zakonskih obveza nakon preuzimanje vlasti,  

• donošenje odluka na Općinskom Vijeću -  kao što su proračun za 2021 i dr. 

• pripremanje za turističku sezonu, aktivnosti Čistoće i održavanja i KD Pag 

• analizu pripremljenih projekata i mogućnost njihovog pokretanja do kraja ove 

kalendarske godine.  

Aktivnosti obavljene od primopredaje vlasti: 

• Zatraženi i dostavljeni izvještaji i obavljeni razgovori sa njihovim predstavnicima: 

o Čistoće i održavanja Kolan 

o Komunalnog društva Kolan 

o Turističke zajednice Općine Kolan 

o DVD-a Kolan 

o Knjižnice Šime Šugar Ivanov 

o JVP Pag 

o Stožer CZ Kolan 

• Odrađena primopredaja vlasti sukladno Zakonu i potpisan Zapisnik o primopredaji 

• Odrađena konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kolan 

• Odrađene još dvije sjednice Općinskog vijeća 

• Održan sastanak sa voditeljem projekata navedenih u zapisniku o primopredaji i 

njihova analiza 



• Obilazak kritičnih točaka na kojima se odlaže građevinski materijal te naručeno 

njihovo uklanjanje - odrađeno uklanjanje građevinskog otpada na staroj cesti prema 

Pagu 

• Potpisivanje Ugovora o subvencioniranju dodatnog tima Hitne pomoći u suradnji sa 

gradom Pagom i općinom Povljana. 

• Prisustvovanje otvorenju Dana paške čipke 

• Odrađeno uređenje plaža Mandre i Kolanjski Gajac – namjenska sredstva od Županije 

za tu svrhu. 

 

 

Odluke donesene ili u pripremi za donošenje:  

• Odluke vezane za konstituirajuću sjednicu Općinskog Vijeća 

• Odluka o Kolegiju načelnika – održana 4 kolegija 

• Odluka o subvencioniranju gradnje zida prema Sv Vidu 

• Odluka o subvencioniranju privatnih staračkih domova izvan Zadarske županije 

• Odluka o mjestu privremene pohrane otpada 

• Odluka o Inventuri 

• Odluka o ukidanju prekoračenja po računu 

• Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Stožera Civilne zaštite Kolan 

• Proračun za 2021 

• Odluke o osnivanju Socijalnog Vijeća, Odbora za kulturu, obrazovanje i društvene 

djelatnosti, Odbora za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša.  

• Zaključak o pomoći Povljani u njezinoj obvezi prema obitelji u Petrinji  

Radni sastanci i razgovori: 

• Sastanci i razgovori sa načelnikom Civilnog stožera 

• Sastanak sa izvođačima strateških dokumenata  vezanih za izradu Plana razvoja 

Općine Kolan 

• Provedeno prikupljanje ponuda za uređenje plaža i pokretanje postupka narudžbe  

• Prikupljanje ponuda i narudžba asfalta i ostalih radova za potrebe saniranja lokalnih, 

nerazvrstanih cesta i poljskih puteva  



• Razgovor vezani za izvođenje šetnice Kolan Sv Duh sa predstavnicima Hrvatskih 

cesta i izvođačem radova 

• JVP – razgovor vezano za zajedničko financiranje i potrebe JVP Pag 

• Radni sastanak sa gradonačelnikom Grada Paga i predstavnicima Čistoće Pag 

• Razgovori sa dr. Kožarom vezano za turističku ambulantu i punktove za testiranje.   

• Razgovori sa Ministarstvom financija vezano za reviziju poslovanja 2020 godine 

• TZO Kolan – Više razgovora vezano za pripremu turističke sezone, manifestacije, 

aktivnosti i uređenje mjesta i financiranje TZO Kolan i duga iz 2019. 

• MUP Pag – razgovori vezani za organizaciju poslovanja tijekom ljetnih mjeseci 

• Sastanak vezan za nabavu softvera za transparentno poslovanje  i prikupljanje ponuda 

• Razgovor sa predstavnicima KD Pag 

• Razgovor sa predstavnicima taksi vozila na području Općine Kolan 

• Više radnih sastanaka i razgovora sa županijskim Odjelom za društvene djelatnosti 

• Razgovori sa voditeljicom katastra vezano za katastarsku izmjeru  

• Radni sastanak sa predstavnicima Agrre - Agencije za ruralni razvoj Zadarske 

županije 

• Radni sastanak sa predstavnicima Udruge Gajac 

• Radni sastanak sa predstavnicima Zadra Nove – regionalne razvojne agencije  

• Razgovor sa predstavnicima Ministarstva Znanosti obrazovanja i športa 

• Razgovor sa predstavnicima Lučke uprave 

• Razgovor sa ravnateljem Osnovne škole AG Matoša Novalja 

 

 


