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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOLAN 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 021-05/18-01/03 

UR.BROJ: 2198/33-03/02-18-2 

Kolan, 19. travnja 2018. 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 sa 18. (osamnaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 19. travnja u 

vijećnici Općine Kolan s početkom u 10:10 h. 

 

Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici: 

 

1. Grgica Šupraha, predsjednik Općinskog vijeća 

2. Ivica Prtorić, potpredsjednik Općinskog vijeća 

3. Mladen Šuljić 

4. Šime Gligora 

5. Ivan Čemeljić 

6. Ante Prtorić 

7. Ante Zubović 

 

Odsutni vijećnici: 

1. Branimir Tauzer 

2. Bogumil Šugar 

 

 

Ostali prisutni: 

1. Marin Pernjak, načelnik Općine Kolan 

2. Josip Zubović, zamjenik načelnika 

3. Željko Gligora, član uprave ČIOK-a 

4. Petar Šupraha, viši savjetnik za imovinsko – pravne poslove 

5. Marko Bujić, odvjetnik 

 

 

 

 

 

Zapisničarka 

Anđela Paladina 
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 Predsjednik vijeća Grgica Šupraha otvara 18. sjednicu u 10:10 h ( u daljnjem tekstu 
Predsjedavajući) na  početku je pozdravio vijećnike i sve nazočne te utvrdio da je prisutno 7 
vijećnika dok su se 2 vijećnika opravdalo i to: Bogumil Šugar i Branimir Tauzer. Upoznaje 
vijećnike zašto se sazvala sjednica zatvorena za javnost: tema su sudski sporovi koji su u tijeku 
te podjela imovina između Grada Paga i Općine Kolan 
 
 Predsjedavajući predlaže sljedeći Dnevni red: 

1. Sudski spor Komunalno društvo Pag – Općina Kolan 

2. Nacrt Sporazuma o podjeli imovine Grad Pag – Općina Kolan  

 
 

Predsjedavajući daje Prijedlog Dnevnog reda na glasovanje: 
ZA: 7 vijećnika (Grgica Šupraha, Ivan Čemeljić, Mladen Šuljić,  Ivica Prtorić, Ante Prtorić, Ante 
Zubović i Šime Gligora) 

PROTIV: nema 

SUDRŽAN: nema 

 
JEDNOGLASNO je usvojen sljedeći Dnevni red: 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Sudski spor Komunalno društvo Pag – Općina Kolan 

2. Nacrt Sporazuma o podjeli imovine Grad Pag – Općina Kolan  

 
 

 
 

 
Ad.1. Sudski spor Komunalno društvo Pag – Općina Kolan 

                     Ad.2. Nacrt Sporazuma o podjeli imovine Grad Pag – Općina Kolan  

 

 

 
 
 

Predsjedavajući otvara prvu točku Dnevnog reda te riječ daje Načelniku koji ukratko 
objašnjava da je sjednica zatvorena za javnost iz razloga što se po ovom pitanju treba prvo 
stvoriti konsenzus pa tek onda izići u javnost zbog osjetljivosti teme, a i mogućeg dogovora sa 
Pagom.  Napominje da je Komunalno društvo Pag tužbu podiglo zbog odluke tadašnjeg saziva 
Općinskog vijeća u vezi oduzimanja distribucije vode KD Pag i predavanje distribucije vode KD 
Kolan. Nakon te odluke tužba je podignuta zbog nanesene štete odnosno gubitka dobiti nakon 
raskida ugovora. Općina Kolan ima pravo na reviziju cijelog spora pred Vrhovnim sudom te je 
također moguć dogovor oko načina plaćanja prema Pagu. 

Nakon izlaganja Načelnika slučaj je izlagao i odvjetnik Marko Bujić koji je dao svoje 
mišljenje kao odvjetnik iako on nije vodio proces Općinskom vijeću je razložio mogućnosti 
Općine Kolan obzirom da je i on sudjelovao na sastancima koji su se održali između čelnika 
Kolana i Paga po ovom pitanju. 
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Općinsko je vijećnici su započeli raspravu te pitanja odvjetniku i Načelniku po pitanju 
obje točke Dnevnog reda obzirom da su točke u međusobno korelaciji. 

U 11:30 h odlazi vijećnik Šime Gligora. 
U 12:30 h odlaz 
Nakon višesatne rasprave Općinsko vijeće donijelo je sljedeće zaključke: 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

 Općinsko vijeće načelniku Općine Kolan daje sljedeće smjernice oko pregovora u 
svezi podjele imovine između Grada Paga i Općine Kolan te između Grada Novalje 
(komunalna infrastruktura u Kolanjskom Gajacu) i Općine Kolan: 

- Općina Kolan želi samo podjelu na način da ona imovina koja se nalazi u 
administrativnim granicama Općine Kolan prijeđe u vlasništvo Općine Kolan. 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kolan 
Grgica Šupraha 

 
 

ZAKLJUČAK 
 

U svezi pregovora i razgovora o aglomeraciji te nakon završetka projekta 
aglomeracije odnosno po pitanju distribucije vode Općinsko vijeće Općine Kolan 
donosi zaključak da je suglasno za osnivanje novog komunalnog društva čiji će 
suvlasnici biti sve tri lokalne samouprave koje sudjeluju u aglomeraciji ( Općina 
Kolan, Grad Pag i Općina Povljana). 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kolan 
Grgica Šupraha 

 
 
 

 
 

                                                       ZAKLJUČAK 
 

 U svezi pregovora sa Gradom Novalja zbog raskida distribucije vode koja se mora 
dogoditi zbog projekta aglomeracije općinsko vijeće Općine Kolan Načelniku daje 
akreditaciju za početak dogovora u smislu da Općina Kolan svoju distribuciju prebacuje 
u VGO Split upravo zbog projekta aglomeracije jer on neće biti izvediv ukoliko nam 
distribuciju bude vršila Grad Novalja koja sada u VGO Rijeka. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kolan 
Grgica Šupraha 
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ZAKLJUČAK 

 
 Općinsko vijeće Općine Kolan daje Načelniku akreditaciju da opozove punomoć 
svim odvjetničkim društvima koji su se dosada bavili podjelom imovine, sudskim 
sporom između KD Pag i Kolan te da se punomoć oko ovih tema kao i oko spora prema 
Min. turizma te kao ovlaštenik za pregovore sa Pagom i Novaljom daje odvjetniku 
Marku Bujiću. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kolan 
Grgica Šupraha  

 
 
  
 
Predsjedavajući zaključuje sjednicu u 13:00 h. 
 
 

 
 

Općinsko vijeće Općine Kolan 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Grgica Šupraha 
 
 

Zapisničarka 
Anđela Paladina 

 
 
 
 


