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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOLAN 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 021-05/18-01/10 

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

Kolan, 19. prosinca 2018. 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 sa 26. (dvadeset i šeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 19. prosinca 

u vijećnici Općine Kolan s početkom u 14:07 h. 

 

Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici: 

 

1. Grgica Šupraha, predsjednik Općinskog vijeća 

2. Bogumil Šugar 

3. Ante Zubović 

4. Ante Prtorić 

5. Mladen Šuljić 

 

 

Odsutni vijećnici: 

6. Branimir Tauzer - neopravdano 

7. Šime Gligora– opravdano 

8. Ivica Prtorić – opravdano 

9. Ivan Čemeljić - neopravdano 

 

 

 

Ostali prisutni: 

1. Marin Pernjak, načelnik Općine Kolan 

2. Josip Zubović, zamjenik načelnika 

3. Lorena Šugar, pročelnica JUO 

4. Marin Zubović, direktor Čistoće i održavanja Kolan d.o.o. 

5. Ivo Butković - promatrač 

 

 

 

 

 

Zapisničarka 

Anđela Paladina 
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 Predsjednik vijeća Grgica Šupraha otvara 26. sjednicu u 14:07 h ( u daljnjem tekstu 
Predsjedavajući) te utvrđuje kvorum. 
 Presjedavajući daje na glasovanje verifikaciju zapisnika 25. sjednice 
 
  
 

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

 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema  

 

Zapisnici su verificirani JEDNOGLASNO. 

 

Obzirom da je načelnik najavio kašnjenje Predsjedavajući preskače Aktualni sat. 

Predlaže nadopunu Dnevnog reda odnosno kao 6. točku predlaže: Prijedlog Oduke o 

prihvaćanju Izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Pag koju 

daje na glasovanje: 

 

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

 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema 

 

JEDNOGLASNO je prihvaćena nadopuna Dnevnog reda. 

 

 

Zatim na glasovanje daje cijeli prijedlog Dnevnog reda: 

 

 

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

 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema 

 

JEDNOGLASNO je prihvaćen sljedeći Dnevni red: 

 

 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga skupljanja miješanog komunalnog otpada 

i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kolan 

2. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kolan 

3. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga 

4. Godišnje izvješće načelnika (01.01.2018. – 31.12.2018.) 

5. Prijedlog Proračuna za 2019.  

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

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

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

godini 

• Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za  2019. godinu 

• Odluka o izvršenju Proračuna za 2019. 

• Projekcije proračuna za 2020. i 20121. 

6. Prijedlog Oduke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju javne vatrogasne 

postrojbe Pag 

7. Razno 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga skupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kolan 

 

 

 

 

Predsjedavajući otvara točku te daje riječ direktoru Marinu Zuboviću koji obrazlaže točku te 

je otvorena rasprava.  

Predsjedavajući prijedlog daje na glasovanje 

 

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

Prtorić) 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema 

 

JEDNOGLASNO je usvojena: 
 

Odluka o načinu pružanja javnih usluga skupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kolan 

 

 

 

Ad.2. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kolan 

 

   

Predsjedavajući otvara točku te daje riječ direktoru Marinu Zuboviću koji obrazlaže točku. 
Obzirom da nije bilo rasprave Predsjedavajući stavlja na glasovanje: 

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

PROTIV: nema 
SUZDRŽAN: nema 
 
JEDNOGLASNO je usvojena: 

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Kolan 
 



4 

 

Ad.3. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i 

usluga 

 

 

 

 

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

Prijedlog Pravilnika daje na glasovanje 

 

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

PROTIV: nema 
SUZDRŽAN: nema 
 
JEDNOGLASNO je usvojena: 

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga 

 

 

(dolazi Načelnik) 

 
 

Ad.  4. Godišnje izvješće načelnika (01.01.2018. – 31.12.2018.) 

 
 

Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda te daje riječ Načelniku koji ukratko izlaže svoj 

izvještaj.  

Nije bilo rasprave te Predsjedavajući stavlja točku na glasovanje: 

 
 

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

PROTIV: nema 
SUZDRŽAN: nema 
 
JEDNOGLASNO je usvojeno: 
 
 Godišnje izvješće načelnika (01.01.2018. – 31.12.2018.) 

 
 
 
 
 

Ad. 5. Prijedlog Proračuna za 2019.  

• 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 

• Odluka o izvršenju Proračuna za 2019. 

• Projekcije proračuna za 2020. i 20121 
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Ad.6. Prijedlog Oduke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Sporazuma o 
osnivanju javne vatrogasne postrojbe Pag 

 
 

 Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda te daje riječ Pročelnici koji kratko obrazlaže 
točku.  
Vijećnik Ante Prtorić daje prijedlog obzirom da su materijale dobili na početku sjednice  nisu 
imali vremena za pročitati iste ovu točku prolongiraju za neku narednu sjednicu. 
 
Predsjedavajući prijedlog daje na glasovanje: 
 

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

PROTIV: nema 
SUZDRŽAN: nema 
 
JEDNOGLASNO je usvojena prijedlog za prolongiranje ove točke Dnevnog reda za neku 

narednu sjednicu. 
 

 
Ad.7. Razno 

 
 

 Predsjedavajući otvara točku. Načelnik se obraća općinskom vijeću te govori kako je 
žalosno da se na današnju sjednicu nisu pojavila 4 vijećnika. On je kao načelnik bio prozivan 
jer se dva puta opravdano nije pojavio na sjednici od istih onih kojih sada nema i to 
neopravdano. Takav način postupanja je neodgovoran prema njihovim biračima i prema 
kolegama vijećnicima koji su redoviti na sjednicama. Ali očito gledaju samo svoje interese. 
Zahvalio se svim vijećnicima koji odgovorno shvaćaju dvoju dužnost te su redoviti na 
sjednicama. 
 Ispričava se prisutnima na kašnjenju na sjednicu, no danas je u Zadru održano ročište 
za deblokadu računa Općine Kolan 
 
 

 Predsjedavajući zatvara sjednicu u 15:20 h. 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
Općinsko vijeće Općine Kolan 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Grgica Šupraha 
 
 

Zapisničarka 
Anđela Paladina 


