REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 021-05/19-01/02
UR.BROJ: 2198/33-03/02-19-2
Kolan, 09. kolovoza 2019.

ZAPISNIK
sa 31. (trideset i prve) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 9. kolovoza i
09. rujna u vijećnici Općine Kolan s početkom u 11:08 h i 11:07 h.
Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grgica Šupraha, predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Prtorić, potpredsjednik Općinskog vijeća
Ivan Čemeljić
Bogumil Šugar
Ante Prtorić
Ante Zubović
Šime Gligora

Odsutni vijećnici:
1. Branimir Tauzer
2. Mladen Šuljić

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

Zapisničarka
Anđela Paladina

1

Predsjednik vijeća Grgica Šupraha otvara 31. sjednicu u 11:08 h ( u daljnjem tekstu
Predsjedavajući) na početku je pozdravio vijećnike i sve nazočne te utvrdio da je prisutno 7
vijećnika dok se 2 vijećnika opravdalo i to: Branimir Tauzer i Mladen Šuljić. Utvrđuje da nije
prisutan ni načelnik Marin Pernjak kao ni zamjenik Josip Zubović te se ne može održati
Aktualni sat.
Za riječ se javlja vijećnik Ante Prtorić koji govori da nema smisla da se sjednica nastavi jer
prema prijedlogu Dnevnom redu na kojem su izvješća Čistoće i održavanja Kolan, DVD-a Kolan
te izvješće načelnika, a nisu prisutni ni direktor ČIOK-a ni predsjednik DVD-a, a ni načelnik.
Predsjedavajući prvo na glasovanje daje Dnevni red te nakon toga odgađa sjednicu uz
komentar da će se u roku 48 sati vijećnicima poslati obavijest o nastavku sjednice.
GLASOVANJE o prijedlogu Dnevnog reda:
ZA: 7 vijećnika (Grgica Šupraha, Ante Prtorić, , Ante Zubović, Bogumil Šugar, Ivica Prtorić, Ivan
Čemeljić, Šime Gligora)
PROTIV: nema
SUZDRŽAN:nema

JEDNOGLASNO je usvojen sljedeći Dnevni red:

-

DNEVNI RED
Verifikacija zapisnika 29. i 30. sjednice

1. Polugodišnje izvješće načelnika za razdoblje 01.01.-30.06. 2019. i polugodišnje
financijsko izvješće
2. Financijsko izvješće i izvješće o radu Čistoće i održavanja Kolan d.o.o.
3. Financijsko izvješće i izvješće o radu DVD-a Kolan
4. Preustroj Jedinstvenog upravnog odjela - rasprava
5. Prostorno planska dokumentacija – izvješće načelnika
6. Razno

Predsjedavajući sjednicu u 11:19 h prekida te vijećnicima govori da će biti
obaviješteni o nastavku sjednice
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NASTAVAK 31. SJEDNICE
Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grgica Šupraha, predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Prtorić, potpredsjednik Općinskog vijeća
Ivan Čemeljić
Bogumil Šugar
Ante Prtorić
Ante Zubović
Mladen Šuljić

Odsutni vijećnici:
8. Branimir Tauzer
9. Šime Gligora

Ostali odsutni:
Marin Pernjak, načelnik Općine Kolan
Josip Zubović, zamjenik
Lorena Šugar, pročelnica JUO
Marin Zubović, direktor ČIOK-a
Nikola Mirčić, tajnik DVD-a Kolan
Predsjedavajući utvrđuje kvorum sa prisutnih 7 vijećnika i otvara Aktualni sat.
Ante Zubović: Je li odrađena javna nabava za izradu projekta dječjeg vrtića?
Načelnik: Naručena je izrada idejnog rješenja te izrada i glavnog projekta vrtića od strane istog
projektanta.
Ante Zubović: Što je sa izradom Strategije razvoja?
Načelnik: Izrada kasni jer je tvrtka koja je dobila posao bila u problemima zbog izmjene direktora.
Trenutno je u završnoj fazi i trebala bi biti gotova za desetak dana.
Ivan Čemeljić: Što se tiče izrade idejnog rješenja je li tražilo ponude više izvođača?
Načelnik: Prijedlog Vaše političke opcije je bio da se napravi natječaj za ponude projektanata, no
nije svejedno hoće li ovakve projekte raditi uredi koji nisu s našeg područja. Svi znamo da imamo
kompliciranu situaciju u Uredu za prostorno planiranje te smo angažirali projektanta koji dobiva
građevinske dozvole bez ikakvog problema, a blizu je za bilo kakva dodatna pitanja koja Ured
zahtjeva.
Ivan Čemeljić: Mjestom kolaju razne priče za izmjenu županijskog plana. Pa Vam postavljam
pitanje ima li u tome istine, i zašto mi za to ne znamo.
Načelnik: Po tom pitanju i sve što se radi imate transparentno na našoj službenoj web stranici.
Predsjedavajući: Gdje smo po pitanju zaštite paškog sira?
Načelnik: Općina Kolan nije u postupku zaštite već Udruga proizvođača paškog sira te će te to
pitanje morati postaviti njima. Ako mi date riječ osvrnuo bi se na današnji Aktualni sat. Od svih
krucijalnih pitanja koje se tiču Općine Kolan kao što su distribucija vode, KD Pag, ambulanta, škola
vi ste postavili pitanje samo o vrtiću i prostornim planovima. Također bi se osvrnuo na nedavno
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izlaženje u novine predsjednika vijeća sa potpuno netočnim činjenicama te je izazvan nepotreban
nered.
Ivan Čemeljić: Pitanje o komunalnoj naknadi: Zašto imamo različite koeficijente za izračun?
Načelnik: Na ovo pitanje ću Vam poslati pismenim putem odgovor obzirom da moram provjeriti
točne informacije.
Ivan Čemeljić: Po pitanju komunalnog redarstva: zašto se pogoduje privatnicima konkretno zašto je
komunalno redarstvo dežuralo ovo ljeto na Katarelcu, a ne u Mandrama?
Načelnik: Komunalno redarstvo je radilo svoj posao odnosno provjeravalo je dozvole taksistima
obzirom da smo od naših domaćih ljudi imali prijava o ilegalnim taksistima. Dežuranje nije bilo
stalno već samo za vrijeme velikih festivala.
Predsjedavajući stavlja Zapisnike na verifikaciju:
Verifikacija zapisnika 29. sjednice
GLASOVANJE:
ZA: 7 (Grgica Šupraha, Ivica Prtorić, Ivan Čemeljić, Bogumil Šugar, Ante Prtorić, Mladen Šuljić)
PROTIV:nema
SUZDRŽAN:nema
JEDNOGLASNO je verificiran zapisnik 29. sjednice
Verifikacija zapisnika 30. sjednice
GLASOVANJE:
ZA: 7 (Grgica Šupraha, Ivica Prtorić, Ivan Čemeljić, Bogumil Šugar, Ante Prtorić, Mladen Šuljić)
PROTIV:nema
SUZDRŽAN:nema
JEDNOGLASNO je verificiran zapisnik 30. sjednice
Predsjedavajući stavlja na glasovanje nadopunu Dnevnog reda pod točkom 6. Uređenje prometa za
mjesto Mandre:
GLASOVANJE:
ZA: 7 (Grgica Šupraha, Ivica Prtorić, Ivan Čemeljić, Bogumil Šugar, Ante Prtorić, Mladen Šuljić)
PROTIV:nema
SUZDRŽAN:nema
JEDNOGLASNO je usvojena nadopuna

Ad.1. Polugodišnje izvješće načelnika za razdoblje 01.01.-30.06. 2019. i polugodišnje
financijsko izvješće
Predsjedavajući otvara prvu točku Dnevnog reda te daje riječ načelniku koji je podnio
svoje izvješće o polugodišnjem radu. Nakon duže rasprave te je predsjedavajući daje na
glasovanje:
ZA: 4 (Ante Prtorić, Mladen Šuljić, Bogumil Šugar, Ivica Prtorić)
PROTIV: nema
SUDRŽAN: 3 (Grgica Šupraha, Ante Zubović, Ivan Čemeljić
VEĆINOM glasova ZA je usvojeno:
Polugodišnje izvješće načelnika za razdoblje 01.01.-30.06. 2019. i polugodišnje financijsko
izvješće
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13:04 h odlazi Bogumil Šugar
13:15 h odlazi Ante Prtorić
Ad.2. Financijsko izvješće i izvješće o radu Čistoće i održavanja Kolan d.o.o.
Predsjedavajući otvara 2. točku Dnevnog reda.
Nakon kraće rasprave Predsjedavajući prelazi na sljedeći točku.

AD.3. Financijsko izvješće i izvješće o radu DVD-a Kolan
Predsjedavajući otvara 3. točku i otvara raspravu.
Nakon kraće rasprave Predsjedavajući prelazi na sljedeći točku.

Ad.4. Preustroj Jedinstvenog upravnog odjela - rasprava

Predsjedavajući ovu točku prebacuje za sljedeću sjednicu

Ad.5. Prostorno planska dokumentacija – izvješće načelnika

Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda te daje riječ načelniku koji kratko
izlaže ovu točku.
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Ad.6. Prijedlog Odluke o prometnom rješenju za mjesto Mandre
Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje:
ZA: 5 (Grgica Šupraha, Mladen Šuljić, Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Ivica Prtorić)
PROTIV: nema
SUDRŽAN: nema
JEDNOGLASNO je usvojena:
Odluka o prometnom rješenju za mjesto Mandre

Ad.7. Razno
Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda te vijećnike upoznaje sa upitom Branka
Ptičeka koji je u Općini Kolan podnio upit da zbog nekakve cijevi zbog koje mu poplavljuje
podrum. Vijećnici su zaključili da komunalno redarstvo izvrši izvid na terenu i sastavi zapisnik.
Načelnik vijećnicima daje na uvid ponudu investitora o ulaganju u šator naselje na Katarelcu.
Predsjedavajući zatvara sjednicu u 14:09 min.

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