REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 021-05/18-01/04
UR.BROJ: 2198/33-03/02-18-2
Kolan, 07. svibnja 2018.

ZAPISNIK
sa 19. (devetnaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 07. svibnja u
vijećnici Općine Kolan s početkom u 10:13 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
Šime Gligora
Ivan Čemeljić
Bogumil Šugar
Ante Prtorić
Ante Zubović

Odsutni vijećnici:
1. Branimir Tauzer

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

Zapisničarka
Anđela Paladina
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Predsjednik vijeća Grgica Šupraha otvara 19. sjednicu u 10:13 h ( u daljnjem tekstu
Predsjedavajući) na početku je pozdravio vijećnike i sve nazočne te utvrdio da je prisutno 8
vijećnika dok su se 1 vijećnik opravdalo i to: Branimir Tauzer.
Predsjedavajući otvara Aktualni sat.
Ivan Čemeljić: Pitao bih za predmet Katarelca: znam da su angažirani odvjetnici da se ispita stanje
pa zanima je li se što oduzelo po tom pitanju?
Načelnik: odvjetnike smo zadužili da ispitaju situaciju. Zasada imamo saznanja da na Katarelcu
posjeduju sve valjane, važeće dozvole, no svakako da odvjetnici još uvijek rade da imamo na uvid
cijelu situaciju. Za sada ne bih iznosio informacije koje su nam dostupne jer nisu provjerene.
Svakako bih predložio ukoliko se s tim slaže Predsjedavajući kad budemo imali cijelu sliku ove
situacije da nam je dođu prezentirati sami odvjetnici odnosno da nam daju izvješće. Ono što smo mi
mogli poduzeti s naše strane je da smo dali zabranu daljnje gradnje zida u visinu te smo dobili 24 –
satni pristup cijelom području Katarelca. Također zatražen je i sastanak sa vlasnicima te bi ovaj
tjedan trebali odgovor.
Mladen Šuljić: Što smo se dogovorili sa Pagom oko izgubljene parnice? Obzirom da imam
saznanja da od dogovora nema ništa.
Načelnik: Prvo želim naglasiti da u ovom predmetu koji je Općina Kolan izgubila od Komunalnog
društva Pag da Komunalno društvo Kolan nije čimbenik u ovom predmetu već je tužba podignuta
protiv Općine Kolan za izgubljenu dobit zbog odluke koje je donijelo tadašnje Općinsko vijeće. Što
se tiče dogovora sa Pagom – on postoji. Grad Pag se ispričao zbog istupa njihovog odvjetnika
odnosno odvjetnika komunalnog društva. Što se tiče kamata, o kamatama će se još razgovarati.
Također smo suglasni i oko podjele imovine, naš i njihov odvjetnik su u stalnom kontaktu. Njihov
zadnji prijedlog oko podjele je bio: vama vaše, nama naše. Na kraju da rezimiram: Grad Pag je
spreman na dogovor i oko kamata i oko obročne otplate.
Predsjedavajući predlaže da se Aktualni sat nastavi nakon što se prijeđu sve točke dbvenog
reda obzirom da dosta vijećnika ima puno obaveza te prijedlog daje na glasovanje:
GLASOVANJE:
ZA: 8 vijećnika (Grgica Šupraha, Ivan Čemeljić, Mladen Šuljić, Ivica Prtorić, Ante Prtorić, Ante
Zubović, Šime Gligora i Bogumil Šugar)
PROTIV: nema
SUDRŽAN: nema
JEDNOGLASNOM odlukom Aktualni sat se premješta nakon zadnje točke Dnevnog reda.
Predsjedavajući predlaže nadopunu Dnevnog reda te kao 5. točku predlaže Zahtjev od obrta Riva.
Prijedlog daje na glasovanje:
GLASOVANJE:
ZA: 6 vijećnika (Grgica Šupraha, , Ivica Prtorić, Ante Prtorić, Ante Zubović, Šime Gligora i
Bogumil Šugar)
PROTIV: nema
SUDRŽAN: 2 (Ivan Čemeljić, Mladen Šuljić)
VEĆINOM glasova prijedlog je usvojen.
Predsjedavajući daje Prijedlog Dnevnog reda na glasovanje:
ZA: 8 vijećnika (Grgica Šupraha, Ivan Čemeljić, Mladen Šuljić, Ivica Prtorić, Ante Prtorić, Ante
Zubović, Šime Gligora i Bogumil Šugar)
PROTIV: nema
SUDRŽAN: nema
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JEDNOGLASNO je usvojen sljedeći Dnevni red:
DNEVNI RED
1. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Kolan za razdoblje 2018. – 2023.
2. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na
području Općine Kolan
3. Prijedlog Odluke o odobravanju postavljanja kioska ili montažnog objekta na javnu površinu
4. Prijedlog Plana zaštite od požara za Grad Pag, Općinu Kolan i Općinu Povljana
5. Zahtjev – obrt Riva
Predsjedavajući daje verifikaciju Zapisnika na glasovanje:
ZA: 8 vijećnika (Grgica Šupraha, Ivan Čemeljić, Mladen Šuljić, Ivica Prtorić, Ante Prtorić, Ante
Zubović, Šime Gligora i Bogumil Šugar)
PROTIV: nema
SUDRŽAN: nema
Zapisnici su JEDNOGLASNO verificirani.

Ad.1. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Kolan za razdoblje 2018. – 2023.
Nakon kraće rasprave Predsjedavajući Plan stavlja na glasovanje:
ZA: 8 vijećnika (Grgica Šupraha, Ivan Čemeljić, Mladen Šuljić, Ivica Prtorić, Ante Prtorić, Ante
Zubović, Šime Gligora i Bogumil Šugar)
PROTIV: nema
SUDRŽAN: nema
JEDNOGLASNO je usvojen:
Plan gospodarenja otpadom Općine Kolan za razdoblje 2018. – 2023.

Ad. 2. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa
javnom uslugom na području Općine Kolan
Nakon kraće rasprave Predsjedavajući Prijedlog odluke stavlja na glasovanje:
ZA: 8 vijećnika (Grgica Šupraha, Ivan Čemeljić, Mladen Šuljić, Ivica Prtorić, Ante Prtorić, Ante
Zubović, Šime Gligora i Bogumil Šugar)
PROTIV: nema
SUDRŽAN: nema
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JEDNOGLASNO je usvojena:
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području
Općine Kolan
Ad. 3. Prijedlog Odluke o odobravanju postavljanja kioska ili montažnog objekta na javnu površinu
Nakon kraće rasprave Predsjedavajući Prijedlog Odluke stavlja na glasovanje:
ZA: 8 vijećnika (Grgica Šupraha, Ivan Čemeljić, Mladen Šuljić, Ivica Prtorić, Ante Prtorić, Ante
Zubović, Šime Gligora i Bogumil Šugar)
PROTIV: nema
SUDRŽAN: nema
JEDNOGLASNO je usvojena:
Odluka o odobravanju postavljanja kioska ili montažnog objekta na javnu površinu
Ad.4. Prijedlog Plana zaštite od požara za Grad Pag, Općinu Kolan i Općinu Povljana
Nakon kraće rasprave te napomene vijećnika Mladena Šuljića koji je tražio da DVD
Kolan dostavi izvješće o radu još početkom godine te mu je odgovoreno da se izvješća
rade krajem ožujka, no već je svibanj i izvješće još nije došlo na vijeće.
Predsjedavajući Prijedlog Odluke stavlja na glasovanje:
ZA: 8 vijećnika (Grgica Šupraha, Ivan Čemeljić, Mladen Šuljić, Ivica Prtorić, Ante Prtorić, Ante
Zubović, Šime Gligora i Bogumil Šugar)
PROTIV: nema
SUDRŽAN: nema
JEDNOGLASNO je usvojen:
Plan zaštite od požara za Grad Pag, Općinu Kolan i Općinu Povljana

Ad. 5. Zahtjev – obrt Riva
Iako je od obrta Rive zatraženo da dostavi policijski zapisnik te razjasni koja pravna osoba
traži oprost dugovanja koncesije na pomorskom dobru zbog požara to nije učinjeno jer u
Policijskom zapisniku piše jedno dok vlasnik tvrdi drugo. Općinsko vijeće traži da se ovaj zahtjev
upotpuni i razjasni. Te da komunalni redar također napravi svoje izvješće.
10:57 h Ante Zubović i Bogumil Šugar odlaze sa sjednice.
Predsjedavajući otvara Aktualni sat.
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Mladen Šuljić: Pitanje u vezi sudskog spora Marčelja: imam doznanja da je spor izgubljen
zbog kašnjenja našeg odvjetnika koji je zakasnio predati jedan papir te je spor zato izgubljen.
Načelnik: Taj spor kao i svi drugi preuzeo sam pri preuzimanju svoje dužnosti. Spor je
preuzeo novi odvjetnik koji je na sudsko rješenje uložio žalbu te je spor još u tijeku.
Ivica Prtorić: Koliko odvjetničkih kuća zastupa Općinu Kolan.
Načelnik: Općinu Kolan zastupaju dvije odvjetničke kuće.
U 11:19 h odlazi Ante Prtorić.
Ivica Prtorić: Hoće li se za izgubljeni spor tražiti odgovornost ili odgovorna osoba?
Ovo pitanje preraslo je u podužu raspravu nakon koje je donesen sljedeći Zaključak:
Općinsko vijeće donosi Zaključak da će sakupiti svi relevantni spisi po ovom pitanju te
dostaviti na razmatranje DORH-u da DORH odluči ima li podloge za podizanje tužbe za
odgovornost.
Mladen Šuljić: Parcela na ulazu u Mandrama je izorana pa je moje pitanje zašto?
Načelnik: Općinska parcela je očišćena, a teren je namijenjen za vatrogasni dom, a za sada
će tamo biti postavljeno mobilno reciklažno dvorište.
U 11:28 h sjednicu napušta Šime Gligora.
Pošto više nema kvoruma Predsjedavajući sjednicu zaključuje u 11:30 h.

Općinsko vijeće Općine Kolan
Predsjednik Općinskog vijeća
Grgica Šupraha
Zapisničarka
Anđela Paladina
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