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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOLAN 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 021-05/17-01/52 

UR.BROJ: 2198/33-03/02-17-2 

Kolan, 23.prosinca 2017. 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 sa 12. (dvanaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 23. prosinca u 

vijećnici Općine Kolan s početkom u 09:23 h. 

 

Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici: 

 

1. Grgica Šupraha, predsjednik Općinskog vijeća 

2. Ivica Prtorić, potpredsjednik Općinskog vijeća 

3. Bogumil Šugar 

4. Ante Prtorić 

5. Mladen Šuljić 

6. Branimir Tauzer 

7. Ivan Čemeljić 

8. Šime Gligora 

 

Odsutni vijećnici: 

1. Ante Zubović – opravdano odsutan 

 

Ostali prisutni: 

1. Marin Pernjak, načelnik Općine Kolan 

2. Josip Zubović, zamjenik načelnika Općine Kolan 

 

 

 

 

 

Zapisničarka 

Anđela Paladina 

 

 

 

 

 Predsjednik vijeća Grgica Šupraha otvara 12. sjednicu u 09:23 h ( u daljnjem tekstu 
Predsjedavajući) na  početku je pozdravio vijećnike i sve nazočne te utvrdio da od vijećnika 
nije prisutan Ante Zubović koji se opravdao. 
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 Predsjedavajući otvara Aktualni sat. 
Obzirom da nema pitanja Predsjedavajući prelazi na Prijedlog dnevnog reda naglasivši da je 
vijeće 21. prosinca dobilo zadnje izmjene Prijedloga Proračuna. 
 

Obzirom da nema nadopuna Dnevnog reda Predsjedavajući daje Prijedlog Dnevnog 
reda na glasovanje: 
ZA: 8 vijećnika (Grgica Šupraha, Branimir Tauzer, Ivan Čemeljić, Bogumil Šugar, Šime Gligora, 
Ante Prtorić, Mladen Šuljić i Ivica Prtorić) 

PROTIV: nema 

SUDRŽAN: nema 

 
JEDNOGLASNO je usvojen sljedeći Dnevni red: 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rebalans proračuna 2017. 
2. Izvješće načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. 
3. Prijedlog proračuna 2018.  

3.1. Projekcija Proračuna za 2019. 2020. i 2021. 
3.2. Prijedlog Plana nabave za proračunsku godinu 2018. 
3.3. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2018.  
3.4. Prijedlog Programa održavanja i uređenja komunalne infrastrukture u 
2018. 
3.5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. 
3.6. Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Kolan za 2018. 
3.7. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. 
3.8. Plan razvojnih programa 

4. Razno 
 

 
 

Ad.1. Rebalans proračuna 2017. 
Ad.2. Izvješće načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. 

 
 
 

 
Predsjedavajući otvara prvu točku Dnevnog reda i daje riječ Načelniku koji ukratko 

razlaže Rebalans.  
Predsjedavajući otvara raspravu te se javlja vijećnik Šime Gligora koji predlaže da 

Načelnik razloži prvo svoj izvještaj pa onda Rebalans, na što načelnik nema prigovor. 
Predsjedavajući prijedlog daje na glasovanje: 

ZA: 8 vijećnika (Grgica Šupraha, Branimir Tauzer, Ivan Čemeljić, Bogumil Šugar, Šime Gligora, 
Ante Prtorić, Mladen Šuljić i Ivica Prtorić) 

PROTIV: nema 

SUDRŽAN: nema 

Prijedlog je JEDNOGLASNO usvojen. 
 

Načelnik je dao svoj izvještaj općinskom vijeću za razdoblje lipanj – prosinac 2017.  
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(Cijeli izvještaj je dio Zapisnika.) 
Nakon razlaganja izvještaja vijećnik Mladen Šuljić predlaže kratku stanku. 
Predsjedavajući odobrava stanku. 
Nakon stanke Predsjedavajući otvara raspravu. 
Nakon duže rasprave Predsjedavajući prvo na glasovanje daje Rebalans:  

 
GLASOVANJE: 
ZA: 3 vijećnika ( Ante Prtorić, Bogumil Šugar i Šime Gligora) 

PROTIV: ((Branimir Tauzer, Ivan Čemeljić, Mladen Šuljić, Ivica Prtorić i Grgica Šupraha) 

SUDRŽAN: nema 
Većinom glasova protiv Rebalans nije izglasan. 
 
Nakon toga Predsjedavajući daje na glasanje Izvješće načelnika: 
GLASOVANJE: 
ZA: 2 vijećnika ( Ante Prtorić, Bogumil Šugar) 

PROTIV: nema 
SUDRŽAN: (Branimir Tauzer, Ivan Čemeljić, Mladen Šuljić, Ivica Prtorić, Grgica Šupraha i Šime 
Gligora) 

 
Većinom glasova SUZDRŽAN Izvješće načelnika nije usvojeno. 
 
 
 
 
 
 

Ad.3. Prijedlog proračuna 2018.  
3.1. Projekcija Proračuna za 2019. 2020. i 2021. 
3.2. Prijedlog Plana nabave za proračunsku godinu 2018. 
3.3. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2018.  
3.4. Prijedlog Programa održavanja i uređenja komunalne infrastrukture u 
2018. 
3.5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. 
3.6. Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Kolan za 2018. 
3.7. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. 
3.8. Plan razvojnih programa 

 
 

 
Predsjedavajući otvara 3. točku te otvara raspravu. Vijećnik Branimir Tauzer u ime pet 

vijećnika Predsjedavajućem predaje amandmane (amandmani su dio Zapisnika) na Prijedlog 
proračuna. 

Vijećnik Ante Prtorić zatražio je stanku da se amandmani mogu pročitati. 
Predsjedavajući prihvaća prijedlog. 
Nakon stanke vijećnik Ante Prtorić daje prijedlog da se amandmani ne razlažu već da ih 

se odmah da na glasovanje. 
Predsjedavajući prihvaća prijedlog te stavlja amandmane na glasovanje: 
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GLASOVANJE: 
 
ZA: 5 vijećnika (Branimir Tauzer, Ivan Čemeljić, Grgica Šupraha, Mladen Šuljić i Ivica Prtorić) 

PROTIV: 2 (Bogumil Šugar i Ante Prtorić) 

SUDRŽAN: 1 (Šime Gligora) 
 
VEĆINOM glasova ZA prihvaćeni su amandmani na Prijedlog proračuna. 
 

Načelnik traži riječ te govori kako po Poslovniku nakon izglasavanja amandmana, a 
prije glasovanja o Prijedlogu proračuna ima pravo povući svoj Prijedlog proračuna što i čini uz 
objašnjenje da su neki amandmani nezakoniti te ih kao takve ne želi prihvatiti te također uz 22 
amandmana cijeli njegov prijedlog je izmijenjen te čini sasvim novi proračun. 

Nakon toga Načelnik, zamjenik načelnika te vijećnici Ante Prtorić i Bogumil Šugar 
napuštaju sjednicu. 

Vijećnik Branimir Tauzer traži da se bez obzira Prijedlog Proračuna za 2018. stavi na 
glasovanje. 

Predsjedavajući prihvaća prijedlog. 
Vijećnik Šime Gligora traži da se izuzme iz glasovanja obzirom da je Načelnik povukao 

svoj prijedlog te nema o čemu glasovati. 
Predsjedavajući stavlja Prijedlog proračuna na glasovanje: 
 

GLASOVANJE: 
 
ZA: 5 vijećnika (Branimir Tauzer, Ivan Čemeljić, Grgica Šupraha, Mladen Šuljić i Ivica Prtorić) 

PROTIV: nema 

SUDRŽAN: nema 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Općinsko vijeće Općine Kolan 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Grgica Šupraha 
 
 

Zapisničarka 
Anđela Paladina 

 
*tonski audio zapis sastavni je dio ovog Zapisnika 
*Izvješće načelnika je sastavni dio ovog Zapisnika 
*Amandmani na Prijedlog proračuna za 2018. su sastavni dio ovog Zapisnika 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KOLAN 
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan 
KLASA: 022-01/17-01/06 
UR.BROJ: 2198/33-01/01-17-1 
Kolan, 20. prosinca, 2017. 
 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Kolan 

Predsjednik vijeća  

 

 

 

 

 

 
Polugodišnje izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 

 

               Poštovani vijećnici, 

                Sukladno članku 30. Statuta Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije 8/13) donosim 
vam izvještaj za svoj polugodišnji rad u zadnjih šest mjeseci 2017., a ujedno svojih prvih šest mjeseci 
kao načelnika Općine Kolan. 

                 13. lipnja 2017. nakon službenih rezultata redovnih lokalnih izbora stupio sam na dužnost 
kao načelnik Općine Kolan. Iako smo godinu započeli turbulentno sa povjerenikom i redovnim 
izborima smatram da je drugi dio godine odrađen i više nego dobro.  

                 Ove godine proračun je bio dosta usmjeren na naše najmlađe tako da smo povećali naknade 
na novorođenčad (prvo dijete 5.000,00 kn, drugo dijete 10.000,00 kn, a treće 15.000,00 kn), našim 
školarcima u osnovnoj i srednjoj školi sufinancirali smo knjige u 100-postonom iznosu te olakšali malo 
roditeljima školske muke, uveli smo besplatan prijevoz za svu djecu koja treniraju nogomet, 
nastavljena je praksa sufinanciranja iznosa cijene za vrtić i u Pagu i u Novalji te sufinanciranja cijene 
članarine za Glazbenu školu u Novalji (Općina Kolan sufinacira 50% iznosa – čak više i od Grada 
Novalje).  Što se tiče same područne škole napravili smo fasadu, sredili konačno grijanje te u suradnji 
sa matičnom školom u Novalji dobili odradii natječaj za bespovratna sredstva (50.000,00 kn) od strane 
Ministarstva školstva i uložili u novu opremu za školu. I na kraju, proveli natječaj za stipendije našim 
studentima. Dok smo za naše najstarije, umirovljenike, podigli božićnice sa 200 na 400 kn te smo 
jedina lokalna samuprava na otoku po visini iznosa. 

              Sanirali smo sportska igrališta u Mandrama i Kolanu te krenuli u uređenje dječjih igrališta koji 
su bili opasni za djecu zbog neodržavanja i neadekvatnog uređenja. 

                   Što se tiče postupaka jednostavne nabave odradili smo ih ukupno 6 i to za: usluge prijevoza 
učenika (vrijednost ugovora u iznosu od 78.525,00 kn potpisan je sa Antonio toursom d.o.o), izrada 
projekta glavnog projekta za kanalizaciju središnjeg dijela Mandri (vrijednost ugovora u iznosu od 
137.750,00 kn potpisan je sa Institutom IGH), što se tiče poljskih puteva (uređenja i asfaltiranja) od 
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prvotne ideje da sve odradimo u jednom paketu zbog stiske vremena odlučili smo to razdijeliti na više 
dijelova te tako i odradili odnosno ukupno 3 jednostavne nabave odradili smo na temu poljskih puteva 
i to 2 za uređenje: prvu u vrijednosti od 205.562,50 kn za koju je potpisan ugovor sa GPD Trcol 
(uređenje), druga za uređenje u vrijednosti od 229.487,50 kn također je potpisan ugovor za GPD Trcol 
i na kraju za asfaltiranje je potpisan ugovor sa tvrtkom Cestogradnja u iznosu od 412.056,00 kn. Svi 
poslovi su odrađeni i zadovoljni smo sa izvedbom istih. Zadnja nabava je odrađena zbog nabavke 
autobusnih nadstrešnica u iznosu od 123.684,03 kn te potpisan ugovor sa tvrtkom Euromodul. Svi 
postupci jednostavne nabave provedeni su u skladu sa svim zakonima i propisima. Što se tiče 
kanalizacije u Kolanu naručena je izrada idejnog rješenja od strane Instituta IGH koje će skoro biti i 
gotovo.  

                    Ove godine u  Općini Kolan je, u svojih 14 godina postojanja, kupljeno zemljišta i time  
napravili prvi korak ka izradi projekata koje možemo prijaviti na EU fondove. Kupljeno je 5 zemljišta 
za razne namijene i to: 

- Zemljište za namijenu izgradnje vrtića 

- Zemljište za namijenu izgradnje staračkog 
doma 

- Zemljište za izgradnju muzeja 

- Zemljište za namijenu parkirališta u Kolanu i 
izgradnju poslovnog centra u Kolanu 

- Zemljište na Križinama 

 

       Nakon odrađenih sastanaka sa Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, zadarskim 
županom i Županijskom lučkom upravom dogovorena je sanacija dijela obale (Luka Mandre) koja 
će preko Županijske lučke uprave biti isfinancirana od strane ministarstva. Općina Kolan izradila 
je projekt te će se sa izvedbenim radovima početi početkom 2018. 

       Započeli smo i prvu fazu uređenja Park šume u Mandrama odnosno šuma je očišćena od 
raznog raslinja, a istu stvar napravili smo i na zemljištima koje smo kupili ove godine također je 
napravljen i prvi korak uređenja parkinga u Mandrama. 

      Što se tiče izrade projekata za javljanje na natječaj EU fondova najizgledniji i najbrži projekt 
koji možemo prijaviti je projekt Muzeja u Kolanu te je već potpisan ugovor sa Baštinom d.o.o. za 
izradu idejnog projekta. Također obavljeni su razgovori sa raznim konzultantima za EU fondove te 
smo pred potpisivanju s odabranim.  

             EU fondovi su nam također do sada bili nedostižni i iz razloga što nismo imali strategiju 
razvoja naše Općine odnosno imali smo je, no ne kvalitetno napravljenu, ali to je riješeno u ovoj 
godini te je sklopljen ugovor sa Razvojnom agencijom Rijeka d.o.o. koja ima jednu od najboljih 
refrentnih listi odrađenih strategija za lokalne samouprave. 

           

         Od većih odrađenih radova su i uređenje unutrašnjosti crkve Gospe Snježne u Mandrama. 
Uređenje je financirano preko Zadarske nadbiskupije, a napravljena je keramika i kamene 
stepenice za hor. Također u suradnji sa Zadarskom nadbiskupijom započeto je rušenje zvonika na 
župnoj crkvi S. Luke. 

          Nismo zaboravili ni Kolanjski Gajac te su osposobljene lampe u Gajcu na šetnicama B1 i B2 
zone sa novim instalacijama i novom led tehnologijom. 

             U Poslovnom centru Mandre opremili smo i otvorili igraonicu/mini dvoranu te također 
odrađena je sanaciija brtvljenja prozora na centru. 
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               U završnoj fazi je izrada ugovora najma komunalne infrastrukture koji je bio jedan od 
nesređenih problema prostora u najmu Općine Kolan koji sam vam prezentirao na 11. sjednici 
općinskog vijeća. 

              Dugotrajnim pregovorima sa Hrvatskom poštom konačno smo dogovorili premještaj pošte 
u prostore ambulante te ujedno i spriječili zatvaranje iste, radovi za uređenju su u tijeku koji će se 
završiti početkom 2018. godine. Dogovoreno je i otvaranje poslovnice HPB banke u istom prostoru 
te time Općina Kolan po prvi puta dobiva i banku. 

               Mnogo poslova je naručeno odnosno ispisane su narudžbenice i bit izvršeni u 2018. godini 
kao što su: 

- Idejno rješenje za spoj državne ceste D106 sa 
cestom za Mandre 

- Projekt za spojni dio odnosno bajpas D106 – 
Bocunić 

- Raskrsnica S. Duh – industrijska zona Kolan 

- U pripremi je idejno – izvedbeno rješenje izrade 
nogostupa od Kolana do plaže Sv. Duh 

- U finalnoj izradi je i prometno rješenje naselja 
Kolan  

           Od pregovora koje smo započeli te nas čeka još velik posao lobiranja je i medicinski tim na 
području naše Općine također smo odradili mnogobrojne sastanke u vezi našeg prostornog plana, 
javnim pozivom smo prikupili prijedloge izmjena naših sugrađana te ćemo u sljedećoj godini nadam 
se odabrati i tvrtku koja će konačno ispraviti nesređen stanje u našem prostoru. Sređivanje stanja u 
prostoru započeli smo izradom Registra imovine Općine Kolan, drugom fazom katastarske izmjere, te 
nadamo se uspješnim poslom izvlaštivanja cesta i puteva. 

          Najveći, ujedno i najosjetljiviji problem kojeg ima Općina, a to je arbitraža između Općine Kolan i 
Grada Paga je pred finalnim dogovorima te se nadamo završetku ovog dugotrajnog spora u sljedećoj 
godini. 

           Ove godine obnovili smo poštivanje prijateljstva sa Općinom Starše te ih ponovno posjetili ove 
jeseni. U suradnji sa TZ Kolan odradili smo dosta manifestacija: onu najveću našu Feštu od sira koju 
smo ove godine digli na malo viši nivo te nastavljamo u tom smjeru, proslavili smo Lučinu te od ove 
godine za naše žitelje organizirali Advent po prvi puta u Općini Kolan. Nismo zaboravili naše najmlađe 
te smo ih i ove godine darivali za Sv. Nikolu. 

           Moj izvještaj je jako kratak, ali smatram da smo u ovih šest mjeseci zajedno napravili dosta, čak 
se usudim reći i najviše u svih 14. godina u ovako kratkom vremenu. Naravno, da je moglo biti i bolje 
jer uvijek može bolje, ali dali smo sve od sebe da počnemo raditi da naša Općina bude ono što treba 
biti,  a to je da uloži u svoje mještane te da im poveća standard života. 

           Ovim putem se zahvaljujem svima onima koji su surađivali i radili sa mnom na izvršavanju svih 
ciljeva koje sam stavio pred sebe. 

 

           Želim vam čestit i blagoslovljen Božić te svima nama uspješnu i plodonosnu 2018. godinu, 

Načelnik Općine Kolan 

Marin Pernjak 

 


