REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 021-05/17-01/48
UR.BROJ: 2198/33-03/02-17-3
Kolan, 11. prosinca 2017.

ZAPISNIK
sa 11. (jedanaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 30. siječnja u
vijećnici Općine Kolan s početkom u 15:08 h.
Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grgica Šupraha, predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Prtorić, potpredsjednik Općinskog vijeća
Mladen Šuljić
Branimir Tauzer
Ivan Čemeljić
Bogumil Šugar
Ante Prtorić
Ante Zubović

Odsutni vijećnici:
1. Šime Gligora

Ostali prisutni:
1. Marin Pernjak, načelnik Općine Kolan
2. Josip Zubović,zamjenik načelnika Općine Kolan
3. Kate Šupraha

Zapisničarka
Anđela Paladina
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Predsjednik vijeća Grgica Šupraha otvara 11. sjednicu u 15:08 h ( u daljnjem tekstu
Predsjedavajući) na početku je pozdravio vijećnike i sve nazočne te utvrdio da je prisutno 7
vijećnika te da se vijećnik vijećnik Šime Gligora opravdao, a Bogumil Šugar će malo kasniti.
Predsjedavajući otvara Aktualni sat.
Pitanja Načelniku:
Branimir Tauzer: Jesu li se potpisali Ugovori za kanalizacije u Kolanu i Mandrama te je li za to
provedena javna nabava?
Načelnik: Javna nabava nije provedena obzirom da je vrijednost izrade projekata manja od 50 000
kn.
(Dolazi Bogumil Šugar te je sad prisutno 8 vijećnika)
Branimir Tauzer: Što se tiče ponuda za poljske puteve za koje ste nam govorili na 2. ili 3. sjednici
od strane Ceste Lika i Cesta Zadarske županije možemo li to dobiti na uvid?
Načelnik: To su bile neslužbene procjembene ponude koje su nam poslužile kao okvir za dalje.
Branimir Tauzer: Na što je utrošeno 50 000 kn za dječja igrališta u 2016. god.?
Načelnik: Tu informaciju nemam obzirom da je tada bio drugi načelnik, ali se može lako provjeriti.
Možemo pripremiti dokumentaciju za sljedeće vijeće.
Mladen Šuljić: Tko potpisuje platne liste zaposlenika Općine te tko potpisuje račune za struju i
vodu?
Načelnik: Potpisuje ih načelnik.
Mladen Šuljić: Pitanje za zamjenika: Zašto si nam prošlu sjednicu lagao i rekao da se Križine ne
mogu uknjižiti?
Josip Zubović: Nisam lagao već sam rekao ono za što sam tada vjerovao da je istina, no pokazalo se
drugačije.
Nakon upita Načelniku oko situacije ljekarne Butković uslijedila je poduža rasprava.
Predsjedavajući u 16:12 h prekida sjednicu te vijećnicima govori da će biti obaviješteni o nastavku
iste.
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NASTAVAK 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
18. prosinca 2017. 15:16 h
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grgica Šupraha, predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Prtorić, potpredsjednik Općinskog vijeća
Mladen Šuljić
Branimir Tauzer
Ivan Čemeljić
Bogumil Šugar

Odsutni vijećnici:
1. Šime Gligora
2. Ante Prtorić
3. Ante Zubović

Ostali prisutni:
4. Marin Pernjak, načelnik Općine Kolan
Predsjedavajući čita Prijedlog dnevnog reda te pita ima li prijedloga dnevnog reda. Načelnik
daje prijedlog za nadopunu: Prijedlog Odluke o djelokrugu i ustrojstvu JUO.
Nakon kraće rasprave Predsjedavajući daje prijedlog da se ovaj prijedlog odluke stavi na
sljedeću sjednicu da se vijećnicima dostavi u materijalima da je mogu pročitat. Prijedlog je
prihvaćen.
Predsjedavajući daje Prijedlog Dnevnog reda na glasovanje:
ZA: 6 vijećnika (Grgica Šupraha, Branimir Tauzer, Ivan Čemeljić, Bogumil Šugar, Mladen Šuljić i
Ivica Prtorić)
PROTIV: nema
SUDRŽAN: nema
JEDNOGLASNO je usvojen sljedeći Dnevni red:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Kamp Šimuni – izvješće odvjetnika Župića.
Registar imovine
Ljekarna Mandre - očitovanje
Prijedlog Proračuna za 2018. – prvo čitanje
Razno
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Ad.1 Kamp Šimuni – izvješće odvjetnika Župića.

Predsjedavajući otvara prvu točku Dnevnog reda te daje riječ načelniku koji ukratko
obavještava Općinsko vijeće o ovom problemu te da je na vijeću da odluči, obzirom da je
Općina zaprimila dopis od strane Državnog odvjetništva za nagodbom hoćemo li pristati na
istu ili krećemo u spor.
Nakon rasprave Općinsko vijeće je jednoglasno odlučilo da Općina Kolan ide u spor sa
Ministarstvom turizma.
Ad.2. Registar imovine

Predsjedavajući otvara 2. točku Dnevnog reda.
Nakon rasprave po ovo pitanju Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći
Zaključak:
30 – 40 dana po novoj godini općinskom vijeću će se donijeti izvještaj o registru imovine
odnosno što se poduzelo s tim i je li stavljen u zakonske okvire.

Ad.3. Ljekarna Mandre - očitovanje

Predsjedavajući otvara 3. točku te nakon kraće rasprave Općinsko vijeće je jednoglasno
donijelo sljedeći Zaključak:
Na sljedećoj sjednici vijećnicima će se dostaviti ugovor sa Ljekarnama Butković te
informacije o licenci koja vrijedi ili ne vrijedi za područje Općine Kolan.

Ad.4. Prijedlog Proračuna za 2018. – prvo čitanje
Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda nakon čega je uslijedila poduža rasprava
nakon koje se odlučilo da će se sazvati neslužbena sjednica za srijedu 20. prosinca 2017. u 16:00 h
do koje će se predati amandmani i detaljnije raspravljati o proračunu za 2018.
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Ad.5. Razno
Predsjedavajući otvara točku no pošto nije bilo prijedloga za raspravu Predsjedavajući
zaključuje sjednicu u 19:18 h.

Općinsko vijeće Općine Kolan
Predsjednik Općinskog vijeća
Grgica Šupraha
Zapisničarka
Anđela Paladina
*tonski audio zapis sastavni je dio ovog Zapisnika
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