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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOLAN 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 021-05/18-01/11 

UR.BROJ: 2198/33-03/02-19-2 

Kolan, 22. siječnja 2019. 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 sa 27. (dvadeset i sedme) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 22. siječnja 

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. Ivan Čemeljić 

5. Bogumil Šugar 

6. Ante Prtorić 

7. Ante Zubović 

8. Šime Gligora 

 

 

Odsutni vijećnici: 

1. Branimir Tauzer 

 

 

Ostali prisutni: 

1. Marin Pernjak, načelnik Općine Kolan 

2. Petar Šupraha, viši savjetnik za imovinskopravne poslove 

 

 

 

 

 

Zapisničarka 

Anđela Paladina 
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 Predsjednik vijeća Grgica Šupraha otvara 27. sjednicu u 10:10 h ( u daljnjem tekstu 
Predsjedavajući) na  početku je pozdravio vijećnike i sve nazočne te utvrdio da je prisutno 8 
vijećnika dok je vijećnik Branimir Tauzer odsutan i to neporavdano. 
 Predsjedavajući otvara Aktualni sat. 
 
Ivan Čemeljić: Načelniče prošlo vijeće smo razgovarali o situaciji na Katarelci te ste rekli da 
ćete nam dostaviti mišljenje odvjetnika. 
Načelnik: Mišljenje odvjetnika je u pripremi te bi trebalo biti gotovo danas ili sutra.  
Ivica Prtorić: Što je idejnim rješenjem za kanalizaciju Kolan? 
Načelnik: Obzirom da je pokrenuta aglomeracija Pag – Kolan – Povljana odnosno postignut je 
dogovor da se krene u aglomeraciju koja će riješiti pitanje kanalizacije u svim trima lokalnim 
samoupravama ne vidim razloga da posebno naručujemo idejno rješenje za Kolan. 
Ivica Prtorić: Kada će se realizirati aglomeracija? 
Načelnik: Ne mogu predvidjeti kada bi moglo doći do toga, no ukoliko bude sve po protokolu i 
Općinsko vijeće prihvati Sporazum o aglomeraciji naznake su da bi u roku od 3-4 godine 
moglo biti realizirano. Ali izuzimam se od tog pitanja obzirom taj projekt vode Hrvatske vode. 
Ivica Prtorić: Što je s tim sporazumom? 
Načelnik: Obzirom da smo ga dobili u petak te su ga pravne službe pregledale tijekom vikenda 
dobit ćete ga ili pod točkom Razno ili ukoliko odlučite pod posebnom točkom dnevnog reda. 
Šime Gligora: Postavio bi pitanje o dječjem vrtiću: gdje smo po pitanju toga? Vidjeli smo da je 
dosta lokalnih samouprava dobilo novce po pitanju vrtića, no Općine Kolan nema na tom 
popisu pa gdje smo mi po tom pitanju? Obzirom da smo sada stekli sve uvjete. 
Načelnik: Po pitanju vrtića trenutno imamo gotovo idejno rješenje vrtića, u izradi je 
troškovnik. Što se tiče izvedbenog projekta nadam se da ćemo sljedeći tjedan potpisati ugovor 
da se krene u izradu. Projekt ide svojim tokom te očekujemo građevinsko dozvolu u rujnu za 
isti. Moram naglasiti da po ovom pitanju po dolasku na mjesto načelnika nije bilo ni kupljenog 
zemljišta, ni riješen prostorni plan ni projekt vrtića. Moji kolege, bivši načelnici nisu se baš 
potrudili po tom pitanju dok smo mi kupili zemljište, pokrenuli izmjene prostornog plana koje 
moraju biti izvršene jer prostorni plan nije predviđao izgradnju vrtića. U godinu i pol smo 
uspjeli napraviti sve to, a hoćemo li ući u kvotu fondova za izgradnju vrtića nadam se da 
hoćemo. 
Šime Gligora: Hvala na iscrpnom odgovoru, no mene interesira jesmo li stekli uvjete da 
dobijemo novce iz fondova kao i ostale lokalne samouprave? 
Načelnik: Mislim da je moj odgovor bio dosta jasan: ako nemamo prostorni plan riješen onda 
ne možemo dobit građevinsku dozvolu, a bez toga nemamo uvjete za javljanje na fondove. 
Ivica Prtorić: U predizbornoj kampanji smo govorili o smanjenju katnosti jesmo li što 
napravili po pitanju? 
Predsjedavajući: Jesmo i o tome će biti govora na sljedećoj sjednici koja će biti ubrzo. 
Šime Gligora: Donijeli smo Odluku o prometnom rješenju koju smo i mijenjali pa me zanima 
što je s tim? 
Načelnik: Prometno rješenje je započeto prije mene, projekt je završen, no cesta koja prolazi 
kroz Kolan je u ingerenciji Županijskih cesta. Sakupili smo sve suglasnosti te obzirom da ŽUC 
mora postavili sve znakove, uspornike itd. od njih smo dobili odgovor da oni nisu u 
mogućnosti te smo sve potrebno nabavili mi te krenuli u postavljanje. No, tada je ŽUC došao u 
inspekciju te zaključio da mi nemamo pravo postavljati ni znakove ni uspornike te da će to 
napraviti oni. Ali do dana današnjeg nitko nije došao. Napravljen je zapisnik od njihove strane 
još u listopadu no još ih nema. Bio sam prozivan da ja osobno to ne želim napraviti što nije 
istina. Sami ih nećemo postaviti jer ne želim plaćati kazne te jedino što nam preostaje i dalje 
vršiti pritisak na ŽUC da ih dođe postaviti. 
Ivan Čemeljić: Što je sa postavljanjem suhozida na Mišnjaku? 
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Načelnik: Dva puta smo imali natječaj za to, no obzirom da se komisija nije pojavila na 
otvaranju ponuda natječaj je dva puta pao. Odlučili smo dati jednu manju narudžbenicu da se s 
tim krene po ponudi koje smo dobili od tri ponuđača.  
Ivica Prtorić: Kad smo kod teme Mišnjaka je li riješeno ono usko grlo kod Solinica? 
Predsjedavajući: Razgovarao sam neki dan sa komunalnim redarima trebamo skupit 
suglasnosti vlasnika parcela. 
Načelnik: Što se tiče cesta i širenja istih obuhvatili smo dosta – Mišnjak, Sv. Vid, Velebitska. 
Volio bih da za sada zatvorimo trenutna gradilišta jer u financijskoj situaciji smo kakvoj jesmo. 
Ivica Prtorić: U prošlom proračunu smo osigurali sredstva za cestu prema Kolanjskom blatu 
koju nismo realizirali, a ne znam zašto. Te zašto se ne popravljaju poljski putevi? 
Načelnik: Što se tiče ceste prema Blatu nismo reagirali jer sama izvedba poprilično skupa, a 
nismo krenuli u izvedbu jer smo imali najavu da će Natura jadera financirati uređenje 
Kolanjskog blata, orintološki rezeravat sa pristupnim cestama. U izradi je idejno rješenje 
uređenja sa biciklističkim stazama te uređenje samog Kolanjskog blata. Ne mogu garantirati, 
ali su nam dali usmeno obećanje da ćemo dobiti novce za to. Što se tiče poljskih puteva mi smo 
prošle godine uložili oko milijun kuna u te puteve. U cijeloj Hrvatskoj nitko toliko ne ulaže u 
poljske puteve. Mi ćemo ih nastaviti uređivati, ali imajte malo razumijevanja. 
Ivan Čemeljić: Pohvalno je da smo toliko uložili, ali je nekvalitetno izvedeno. 
Načelnik: To je vaše mišljenje. 
Ivica Prtorić: Preklani smo donijeli Odluku o izradi UPU-a poslovne zone što je s tim? 
Predsjedavajući: Aktivni smo po tom pitanju. Napravljena je geodetska podloga. 
Aktualni sat završen je u 11:04 h. 
   
Predsjedavajući prelazi na verifikaciju zapisnika te ga daje na glasovanje: 
GLASOVANJE: 
ZA: 5 vijećnika ( Grgica Šupraha, Bogumil Šugar, Ante Zubović, Ante Prtorić, Mladen Šuljić) 
PROTIV: nema 
SUZDRŽAN: 3 vijećnika ( Ivica Prtorić, Ivan Čemeljić, Šime Gligora) 
 
Predsjedavajući prelazi na Prijedlog Dnevnog reda. 
Predlaže se sljedeća nadopuna Dnnevnog reda: 
 
Pod točkom 5. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji 
 
Predsjedavajući stavlja prijedlog na glasovanje: 

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

PROTIV: nema 

SUDRŽAN: nema 
 

Prijedlog je JEDNOGLASNO usvojen 

 
 

Predsjedavajući daje Prijedlog Dnevnog reda sa nadopunom na glasovanje: 
ZA: 8 vijećnika (Grgica Šupraha, Mladen Šuljić, Ivica Prtorić, Ante Zubović, Bogumil Šugar, Ante 
Prtorić, Šime Gligora, Ivan Čemeljić) 

PROTIV: nema 

SUDRŽAN: nema 

 
JEDNOGLASNO je usvojen sljedeći Dnevni red: 
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DNEVNI RED 
 

 
1. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 
2. Prijedlog Odluke o razrješenju Komisije za izbor i imenovanje Odluka o 

izboru Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kolan 
3. Prijedlog Izmjene Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika 

naručitelja u postupcima jednostavne nabave 
4. Prijedlog Odluke o porezu na visinu paušalnog poreza po krevetu 

odnosno po smještajnoj jedinici 
5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma  o pripremi, realizaciji i 

provedbi EU projekta"sustava odvodnje aglomeracije Grad Pag, Općina 

Povljana i Općina Kolan 

6. Razno 
 

 
 

 
Ad.1. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 
 

 
 

Predsjedavajući otvara prvu točku Dnevnog reda te daje riječ Petru Šuprahi koji je 
razložio Odluku. 

 
Šime Gligora:  
 
 
 
GLASOVANJE ZA IZMJENE: 

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

PROTIV: nema 

SUDRŽAN: nema 

JEDNOGLASNO su usvojene izmjene. 
 
GLASOVANJE ZA ODLUKU: 

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

PROTIV: nema 

SUDRŽAN: nema 

JEDNOGLASNO je osvojila sljedeća odluka: 
Odluka o komunalnom doprinosu 
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Ad.2. Prijedlog Odluke o razrješenju Komisije za izbor i imenovanje 
Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća 
Općine Kolan 
 

 
 
Predsjedavajući otvara 2. točku Dnevnog reda. 
Nakon kraće rasprave točka je stavljena na glasovanje: 
GLASOVANJE: 

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

PROTIV: nema 

SUDRŽAN: 3 vijećnika (Ivica Prtorić, Šime Gligora, Ivan Čemeljić 
 
VEĆINOM glasova ZA usvojena je: 
 

Odluka o razrješenju Komisije za izbor i imenovanje Odluka o izboru 
Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kolan 

 

 
 
 
 
 

AD.3. Prijedlog Izmjene Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika 
naručitelja u postupcima jednostavne nabave 
 

 
Predsjedavajući otvara 3. točku te pošto nije bilo rasprave stavlja je na glasovanje: 
 
 
GLASOVANJE: 

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

PROTIV: nema 

SUDRŽAN: 3 vijećnika (Ivica Prtorić, Šime Gligora, Ivan Čemeljić 
 
VEĆINOM glasova ZA usvojena je: 
 

Izmjena Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u 
postupcima jednostavne nabave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

AD. 4. Prijedlog Odluke o porezu na visinu paušalnog poreza po 
krevetu odnosno po smještajnoj jedinici 

 

 Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda. 

Prijedlog za visinu paušalnog poreza: 

Kolanjski Gajac: 300 kn 

Mandre: 255 kn 

Kolan: 200 kn 
 
 
 
 
GLASOVANJE:  

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

PROTIV: nema 

SUDRŽAN: nema 

JEDNOGLASNO je usvojena sljedeća odluka: 
 

Odluka o porezu na visinu paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj 
jedinici 
 
12:16 h odlazi vijećnik Šime Gligora te je prisutno 7 vijećnika 
 
 
 
 

Ad.5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma  o pripremi, realizaciji i 

provedbi EU projekta"sustava odvodnje aglomeracije Grad Pag, Općina 

Povljana i Općina Kolan'' 

 
 

 Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda te pošto nije bilo rasprave stavlja je na 
glasovanje: 
 

 
GLASOVANJE:  

ZA: 7 vijećnika (Grgica Šupraha, Mladen Šuljić, Ivica Prtorić, Ante Zubović, Bogumil Šugar, Ante 
Prtorić, , Ivan Čemeljić) 

PROTIV: nema 

SUDRŽAN: nema 

JEDNOGLASNO je usvojena sljedeća odluka: 
 

Odluka o prihvaćanju Sporazuma  o pripremi, realizaciji i provedbi EU 

projekta"sustava odvodnje aglomeracije Grad Pag, Općina Povljana i 

Općina Kolan'' 
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Ad. 6. Razno 
 

 Predsjedavajući otvara točku te daje riječ Načelniku koji razlaže financijski problem u 
kojem se našla Općina Kolan te predlaže Općinskom vijeću da bi možda bilo dobro dignuti 
kredit te Općinsko vijeće daje sljedeći prijedlog Zaključka: 
 

ZAKLJUČAK 
 

Ovlašćuje se općinski načelnik da uđe u pregovore sa bankama o mogućnosti dizanja kredita 
za vraćanje duga KD Pag te o uvjetima i mogućnostima istog. 

 
Predsjedavajući ga daje na glasovanje: 
 

GLASOVANJE:  
ZA: 7 vijećnika (Grgica Šupraha, Mladen Šuljić, Ivica Prtorić, Ante Zubović, Bogumil Šugar, Ante 
Prtorić, , Ivan Čemeljić) 

PROTIV: nema 

SUDRŽAN: nema 

JEDNOGLASNO je usvojen sljedeći Zaključak: 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

Ovlašćuje se općinski načelnik da uđe u pregovore sa bankama o mogućnosti dizanja 
kredita za vraćanje duga KD Pag te o uvjetima i mogućnostima istog. 

 
 
 

 
Petar Šupraha daje na Općinsko vijeće Zaključak koji bi trebalo dati na glasovanje,a tiče se 
tvrtke Kaštel 1 kojeg je obrazložio te ga Predsjedavajući daje na glasovanje: 

GLASOVANJE:  
ZA: 7 vijećnika (Grgica Šupraha, Mladen Šuljić, Ivica Prtorić, Ante Zubović, Bogumil Šugar, Ante 
Prtorić, , Ivan Čemeljić) 

PROTIV: nema 

SUDRŽAN: nema 

 ZAKLJUČAK je JEDNOGLASNO donesen. 
 
 
Sjednica Općinskog vijeća je zaključena u 12:51 h. 
 

Općinsko vijeće Općine Kolan 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Grgica Šupraha 
 
 

Zapisničarka 
Anđela Paladina 

 
*tonski audio zapis sastavni je dio ovog Zapisnika 
 


