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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOLAN 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 021-05/18-01/09 

UR.BROJ: 2198/33-03/02-18-1 

Kolan, 28. studenog 2018. 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 sa 25. (dvadeset i pete) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 28. studenog 

u vijećnici Općine Kolan s početkom u 10:15 h. 

 

Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici: 

 

1. Grgica Šupraha, predsjednik Općinskog vijeća 

2. Bogumil Šugar 

3. Ante Zubović 

4. Ivan Čemeljić 

5. Ante Prtorić 

6. Mladen Šuljić 

 

 

Odsutni vijećnici: 

7. Branimir Tauzer - neopravdano 

8. Šime Gligora– opravdano 

9. Ivica Prtorić - opravdano 

 

 

 

Ostali prisutni: 

1. Marin Pernjak, načelnik Općine Kolan 

2. Josip Zubović, zamjenik načelnika 

3. Lorena Šugar, pročelnica JUO 

 

 

 

 

 

Zapisničarka 

Anđela Paladina 
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 Predsjednik vijeća Grgica Šupraha otvara 25. sjednicu u 10:15 h ( u daljnjem tekstu 
Predsjedavajući) te utvrđuje kvorum. 
 Presjedavajući daje na glasovanje verifikaciju zapisnika 22.,23. i 24. sjednice 
 
  
 

ZA: 5 (Grgica Šupraha, Bogumil Šugar, Ante Zubović, Mladen Šuljić, Ante Prtorić) 

 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: 1 (Ivan Čemeljić) 

 

Većinom glasova ZA  verificirani su zapisnici. 

 

Predsjedavajući otvara Aktualni sat. 

 

Ivan Čemeljić: Prije pola godine načelniče ste nam rekli da ste angažirali odvjetnike da 

istraže Katarelac odnosno radi i se kamp po zakonu pa Vas molim da nas izvjestite o tome. 

Načelnik: Odvjetnici su to istražili te nam dali zaključak da je sve legalno odnosno da 

posjeduju sve potrebne papire. 

Ivan Čemeljić: Mislim da bi bilo u redu da nam vi ili općinska uprava kaže na koji način su 

dobili te papire da i domaći ljudi mogu napraviti isto. 

Načelnik: Općina Kolan niti je pomogla niti sudjelovala u ishođenju potrebnih papira 

privatnoj tvrtki niti je to u ingerenciji lokalne samouprave. Ne izrađujemo poslovne planove 

za privatnike niti ih tražimo da nam ih dostavljaju jer to nije posao lokalne samouprave. 

Ivan Čemeljić: Jesmo li spremni kao uprava i općinsko vijeće kroz prostorne planove 

pomoći ljudima da mogu graditi ili otvarati kampove, hotele i slično? 

Načelnik: Općina Kolan je tu da služi narodu što smo pokazali kroz dosadašnje poteze. Tu i 

jesmo da pomognemo domaćim ljudima da investiraju kao i svim drugim potencijalnim 

investitorima.  

Ivan Čemeljić: Postoje špekulacije da je KD Pag ovršio vodospreme te također da nas 

izvjestite što je po pitanju izgubljenog spora i duga prema KD Pag? 

Načelnik: KD Pag je pokrenuo postupak ometanja posjeda u vodospremi odnosno vraćanja u 

posjed te su zatražili da paralelno sa Novaljom dobiju ključ od vodospreme. Spor je završen 

te je KD Pag dobilo ključ. Što se tiče izgubljenog spora: prvotno je cijeli problemi nastao 

zbog nepodijeljene imovine koju očito nitko nije shvaćao ozbiljno pa čak ni sama Republika 

Hrvatska koja već 15 godina ne reagira na sve apele koji su poslani od strane Općine Kolan 

za podjelom. Vodimo iscrpne pregovore sa Gradom Pagom i KD Pag u vezi obročne otplate 

te dali mnogo prijedloga otplate, no dosada nemamo nijedan pismeni odgovor Grad Paga. 

Mladen Šuljić: Oni neće odustati te bi bilo najbolje da dignemo kredit i da to otplatimo. 

Načelnik: Nemamo rezultata jer nema odaziva od strane Paga, a što se tiče kredita Zakon o 

proračunu ne dopušta zaduživanje kad je u pitanju povrat novca odnosno povrat duga. 

Ivan Čemeljić: Što je po pitanju Kampa Šimuni i koncesije? 

Načelnik: Još traje sud. Ročište je zakazano u prosincu. 

Ante Prtorić: Pitanje za predsjednika vijeća: Koji je zakonski stav o nedolaženju vijećnika 

na sjednice vijeća? 

Predsjedavajući: Ne postoje sankcije za nedolazak. Neka se njihove stranke očituju o 

nedolascima. 

Načelnik: Imam obavezu i odgovornost komentirati ovu temu. Osobno nisam prisustvovao 

ne 2 sjednice od ukupno 25, a kada nisam bio prisutan zastupao me moj zamjenik. Vijećnik 

Branimir Tauzer tada je izjavio da se ponašam bahato zbog svojih nedolazaka. Molio bih 
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informaciju na koliko sjednica je prisustvovao Tauzer dosada. Također moram napomenuti 

da mu očito ne smeta da živi u Rijeci, a vijećnik je općinskog vijeća koji donosi važne 

odluke po pitanju života žitelja Općine Kolan. Neka se pojedinci očituju općinskom vijeću, 

ali i ljudima koji su ih izabrali i dali im mandat o svojim nedolascima. 

Mladen Šuljić: Na općinska vijeća ne dolazi ni Šime Gligora. Jasno recimo tko su ti 

vijećnici koji ne dolaze na sjednice. 

Načelnik: Također je zanimljivo da je bivši načelnik bio prozivan i prijavljivan da ne živi u 

Kolanu,a načelnik je. Mislim da bi za svih pravila trebala biti ista. 

Bogumil Šugar: Interesantno je kako ne živimo neki ovdje, a spremni smo komentirati sve 

što se u Kolanu događa. Ako si odlučio živit u Rijeci daj mandat na raspolaganje. 

Mladen Šuljić: Šime Gligora dok je bio načelnik provodio je vremena u općini koliko 2 

načenika dosad zajedno, a sada nema vremena za doći na vijeće. 

 

Predsjedavajući zaključuje Aktualni sat u 10:57 h. 

  

 

Prelazi na prijedlog Dnevnog reda te predlaže još jednu točke dnevnog reda i to: 
• kao 8. točku Dnevnog reda Prijedlog Odluke o imenovanju člana u Stručno povjerenstvo 

za koncesije na pomorskom dobru Zadarske županije kojeg daje na glasovanje: 
 
ZA: 6 (Grgica Šupraha, Bogumil Šugar, Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Mladen Šuljić, Ante 

Prtorić) 

 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema 

 

JEDNOGLASNO je prihvaćena nadopuna Dnevnog reda. 
 

 

 

 

Zatim na glasovanje daje cijeli prijedlog Dnevnog reda: 

 

 

ZA: 6 (Grgica Šupraha, Bogumil Šugar, Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Mladen Šuljić, Ante 

Prtorić) 

 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema 

 

JEDNOGLASNO je prihvaćen sljedeći Dnevni red: 

 

 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 

2. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 

4. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Kolan 

5. Prijedlog Odluke o imenovanju novonastalih ulica u naselju Kolanjski Gajac 

6. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kolan  

7. Prijedlog Proračuna za 2019. (prvo čitanje) 
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• Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju Općine Kolan za 2019.  

• Prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini 

• Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini 

• Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za  2019. godinu 

8. Prijedlog Odluke o imenovanju člana u Stručno povjerenstvo za koncesije na 
pomorskom dobru Zadarske županije 

9. Razno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.1. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 

 

 

 

 

Predsjedavajući otvara točku nakon čega je pročelnica obrazložila točku te je otvorena 

rasprava.  

Predsjedavajući prijedlog daje na glasovanje 

 

ZA: 6 vijećnika (Grgica Šupraha, Ivan Čemeljić, Bogumil Šugar, Ante Zubović , Mladen 

Šuljić, Ante Prtorić) 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema 

 

JEDNOGLASNO je usvojena: 
 
Odluka o komunalnoj naknadi 

 

 

 

Ad.2. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

 

 

   

Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda. Obzirom da nije bilo rasprave Predsjedavajući 
stavlja na glasovanje: 

 ZA: 6 vijećnika (Grgica Šupraha, Ivan Čemeljić, Bogumil Šugar, Mladen Šuljić, Ante Zubović, 

Ante Prtorić ) 

PROTIV: nema 
SUZDRŽAN: nema 
 
JEDNOGLASNO je usvojena: 
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 
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Ad.3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 

 

 

 

 Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda te otvara raspravu. Nakon kraće rasprave 

Prijedlog odluke daje na glasovanje 

 

ZA: 6 vijećnika (Grgica Šupraha, , Ivan Čemeljić, Bogumil Šugar, Mladen Šuljić, Ante Zubović, 

Ante Prtorić ) 

PROTIV: nema 
SUZDRŽAN: nema 
 
JEDNOGLASNO je usvojena: 

 

 

Odluka o komunalnom redu 

 

 
 

Ad.  4. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Kolan 
 

Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda i otvara raspravu.  

 
Sljedeći Zaključak se daje na glasovanje: 
 

Zaključak 
 

Članak 1. 
 
Općinsko vijeće je suglasno sa svim sadržajem Odluke o uređenju prometa na području 

Općine Kolan. 
Članak 2.  

Nakon usvajanja ovog Zaključka zatražit će se suglasnost Ministarstva unutarnjih 
poslova. 

 
ZA: 6 vijećnika (Grgica Šupraha, , Ivan Čemeljić, Bogumil Šugar, Mladen Šuljić, Ante Zubović, 

Ante Prtorić ) 

PROTIV: nema 
SUZDRŽAN: nema 
 
JEDNOGLASNO je usvojen Zaključak. 

 
 
 
 
 

Ad. 5. Prijedlog Odluke o imenovanju novonastalih ulica u naselju Kolanjski Gajac 

 
 

Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda daje riječ pročelnici koji kratko obrazlaže 

prijedlog odluke.  
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Predsjedavajući daje na glasovanje: 

 

ZA: 6 vijećnika (Grgica Šupraha, , Ivan Čemeljić, Bogumil Šugar, Mladen Šuljić, Ante Zubović, 

Ante Prtorić ) 

PROTIV: nema 
SUZDRŽAN: nema 
 
JEDNOGLASNO je usvojena: 
Odluka o imenovanju novonastalih ulica u naselju Kolanjski Gajac 

 

 

 

 
 

Ad.6. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Kolan  

 
 

 Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda te daje riječ Pročelnici koji kratko obrazlaže 
točku. Predsjedavajući prijedlog stavlja na glasovanje: 
 

ZA: 6 vijećnika (Grgica Šupraha, , Ivan Čemeljić, Bogumil Šugar, Mladen Šuljić, Ante Zubović, 

Ante Prtorić ) 

PROTIV: nema 
SUZDRŽAN: nema 
 
JEDNOGLASNO je usvojena: 

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kolan  

 
 

Ad. 7. Prijedlog Proračuna za 2019. (prvo čitanje) 

• Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju Općine Kolan za 2019. 

• Prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2019. godini 

• Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2019. godini 

• Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za  2019. godinu 

 
 
 
 Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda te daje riječ načelniku koji je usmeno 
obrazložio prijedlog proračuna. Nakon kraće rasprave Predsjedavajući prelazi na sljedeći 
točku Dnevnog reda. 
 

 

Ad. 8. Prijedlog Odluke o imenovanju člana u Stručno povjerenstvo za koncesije 
na pomorskom dobru Zadarske županije 

 

 

 
Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda te poziva vijećnike da daju svoje prijedloge. 
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Predsjedavajući napominje pa bi bilo poželjno da je imenovani član pravne struke i dio 
općinske uprave, na što Ante Prtorić govori da bi to onda mogao biti Petar Šupraha. 

Ivan Čemeljić je predložio Antu Gligoru Koka. 
 
Predsjedavajući stavlja na glasovanje prijedlog člana Petra Šuprahu: 
 

ZA: 5 vijećnika (Grgica Šupraha, Ivica Prtorić, Bogumil Šugar, Mladen Šuljić, Ante Zubović, 

Ante Prtorić ) 

PROTIV: nema 
SUZDRŽAN: 1 Ivan Čemeljić 

 
Nakon toga na glasovanje daje prijedog Petra Šuprahu: 
ZA: 1 vijećnik Ivan Čemeljić   
PROTIV: nema 
SUZDRŽAN: 5 (Grgica Šupraha, Ivica Prtorić, Bogumil Šugar, Mladen Šuljić, Ante Zubović, 

Ante Prtorić ) 

 
 
VEĆINOM GLASOVA ZA prihvaćen je prijedlog Petar Šupraha 

 
 

 
Ad.9. Razno 

 
 

 Predsjedavajući otvara točku, te predočava prijedlog Obrada Čemeljića za zamjenom 
zemljišta sa Općinom Kolan. Nakon kraće rasprave vijećnici zaključuju da gdin Obrad naruči 
vještaka za svoj dio zemljišta da vijećnici vide vrijednost njegovog obzirom da je za općinsko 
zemljište zanju. 
 
 

 Predsjedavajući zatvara sjednicu u 11:55 h. 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
Općinsko vijeće Općine Kolan 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Grgica Šupraha 
 
 

Zapisničarka 
Anđela Paladina 


