REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 021-05/20-01/12
UR.BROJ: 2198/33-03/02-20-2
Kolan, 28. kolovoza 2020.

ZAPISNIK
sa 40. (četrdesete) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 28. kolovoza u
velikoj dvorani Općinske zgrade s početkom u 8:15 sati.
Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ante Zubović, predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Prtorić, potpredsjednik Općinskog vijeća
Ivan Čemeljić
Branimir Tauzer
Mario Baričević
Šime Gligora
Bogumil Šugar

Odsutni vijećnici:
1. Ante Prtorić – nije opravdao
2. Mladen Šuljić-nije opravdao

Ostali odsutni:
1. Marin Pernjak, načelnik Općine Kolan-opravdao kašnjenje
2. Josip Zubović, zamjenik načelnika-opravdano(zbog bolesti)

Ostali prisutni:
Lorena Šugar -pročelnica JUO
Josip Plazibat-predsjednik Odbora za proračun, financije , interni nadzor i imovinu
Damir Čemeljić-član Odbora
Ivan Šupraha- predsjednik Odbora za prostorno planiranje ,komunalni sustav i zaštitu okoliša
1

Predsjednik vijeća Ante Zubović otvara 40. sjednicu u 8:15 h ( u daljnjem tekstu
Predsjedavajući) na početku je pozdravio vijećnike i sve nazočne te utvrdio da je prisutno 6
vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Šime Gligora ,Branimir Tauzer , Mario Baričević i
Bogumil Šugar)dok je 1 vijećnik opravdao kašnjenje i to Ivica Prtorić dok se Ante Prtorić i
Mladen Šuljić nisu opravdali.
Predsjedavajući utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice te otvara sjednicu Vijeća,
Vijećnik Bogumil Šugar stavlja primjedbu vezano za dostavu materijala za rad Vijeće te traži
da se poštuje zakonski rok i iz tog razloga traži odgodu.
Predsjedavajući navodi kako je dnevni red dostavljen JUO 20. kolovoza a da su točke većinom
predložene od strane Načelnika koje su Predsjedniku dostavljene 18. kolovoza.
Pročelnica navodi kako treba JUO obavijestiti 15 dana prije o namjeri sazivanja Vijeća obzirom
na tekuće obveze JUO-a.
Vijećnik Ivan Čemeljić daje primjedbu na pripremu materijala te pita iz kojeg razloga su
zapisnici dostavljeni jučer oko 15,30.
Šime Gligora konstatira da su točke koje je predložio Načelnik trebale biti i pripremljene prije
predaje prijedloga dnevnog reda Predsjedniku te predlaže da se sjednica ostavi otvorena.
Vijećnik Mario Baričević slaže se sa prijedlogom vijećnika Bogumila Šugara za odgodom ove
sjednice te da se ista ostavi otvorenom.
Predsjedavajući nalaže da se svi materijali potrebni za rad ove sjednice tokom današnjeg dana
isprintaju i dostave vijećnicima.
U ovom trenutku sjednici vijeća pridružuje se vijećnik Ivica Prtorić.
Vijećnik Mario Baričević traži obrazloženje iz kojih razloga odluke sa 39. sjednice nisu
objavljene u službenom glasniku, te naglašava odluku o prekoračenju po računu.
Pročelnica odgovara kako su iste na ocjeni zakonitosti
Predsjedavajući pita pročelnicu da li je tražena dokumentacija dostavljena Odborima, a na što
ista odgovara kako je mailom dokumentacija dostavljena Josipu Plazibatu i Ivanu Šuprahi.
Vijećnik Mario Baričević konstatira da se odluke trebaju objavljivati odmah po donošenju na
Vijeću, te se još jednom pita zašto se to ne radi.
Predsjedavajući zbog nedostavljanja dokumenata u zakonskom roku i zbog dopune
dokumentacije za rad Vijeća prijedlog Bogumila Šugara da se sjednica odgodi i ostavi
otvorenom stavlja na glasovanje
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Predsjedavajući prekida sjednicu u 8:40 min.
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Nastavak sjednice Vijeća 06. listopada 2020. u 8,15
Predsjedavajući pozdravlja vijećnike , te je utvrdio da je na sjednici nazočno 6
vijećnika(Ivan Čemeljić,Ante Zubović, Ivica Prtorić, Šime Gligora, Mario
Baričević ,Bogumil Šugar) te konstatira da postoji kvorum za nastavak sjednice.
Predsjedavajući konstatira kako su na sjednici prisutni članovi Odbora za proračun Josip
Plazibat i Damir Čemeljić, te pročelnica JUO.Nadalje konstatira da su opravdali izostanak
vijećnik Ante Prtorić, i zamjenik načelnika Josip Zubović.
Predsjedavajući se osvrće na dopis koji mu je upućen od Pročelnice netom prije sjednice
Vijeća te vezano za isti smatra kako je ova sjednica ostala otvorena i nema razloga da se ne
održi, ali zbog nepripremanja materijala na vrijeme te neobjavljivanja odluka u službenom
glasniku dajem Pročelnici opomenu i predlažem da se sve točke prebace za iduću sjednicu
Vijeća.
Vijećnik Bogumil Šugar smatra da je nemoguće kvalitetno obraditi ovoliki broj točaka
predloženih na dnevnom redu te predlaže da se Vijeće saziva češće sa manje točaka .
Predsjedavajući konstatira da je većina točaka, točnije 28 , predložena od strane Načelnika
te da ih je on dužan uvrstit na dnevni red.
Vijećnik Mario Baričević konstatira da je ovo već 4. Vijeće na koje se ne pojavljuje
Načelnik a ujedno je predlagatelj većeg broja točaka dnevnog reda.
Vijećnik Šime Gligora navodi da se je upravo zbog opsežnog dnevnog reda i prolongirala
ova sjednica a kako bi se kvalitetno razmotrio i obradio predloženi materijal za dnevni red,
te navodi da se određeni materijali ponavljaju od sjednice do sjednice.
Vijećnik Bogumil Šugar navodi kako se je Predsjedavajući obvezao da će sa Načelnikom
dogovoriti nastavak ove sjednice.
Vijećnik Mario Baričević ponovno konstatira problem neprisustvovanja sjednicama Vijeća
od strane Načelnika.
Vijećnik Ivan Čemeljić smatra da se Načelnik kao predlagatelj koji je dužan prisustvovati
sjednicama Vijeća izruguje ovim Vijećem te predlaže da Načelnik da ostavku , da se ovo
Vijeće raspusti te da se ode na izbore.
Vijećnik Mario Baričević pita Pročelnicu da li je dovoljno da se za 10 dana održi Vijeće, tj.
da li je to dovoljan rok za kompletiranje materijala za rad Vijeća.
Pročelnica navodi da se zahtjevi za održavanje sjednica ne daju na vrijeme i da je to glavni
problem.
Vijećnik Mario Baričević navodi primjer da od trećeg mjeseca traže izvješće od DVD-a pa
ništa .
Pročelnica navodi da ta izvješća, rebalans i sl. nisu u njenoj nadležnosti te da se za isto
obrate Načelniku.
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Vijećnik Mario Baričević konstatira kako Načelnik predloži točke dnevnog reda , one se
uvrste u dnevni red pa ih Načelnik povuče i tako u nedogled.
Pročelnica navodi kako je ova sjednica otvorena već 40 dana.
Vijećnik Mario Baričević pita Pročelnicu u kojem zakonu piše rok koji ograničava vrijeme
koliko sjednica može biti otvorena.
Vijećnik Bogumil Šugar navodi da što se tiče financiranja DVD-a određen je zakonom iznos
tj. 5% od godišnjeg proračuna za financiranje.
Vijećnik Šime Gligora konstatira da se utvrđuje iznos od realnog proračuna tj. ne prihodi po
svim stavkama prihoda proračuna , a to obračunava računovodstvo , pa se od tog iznosa
uzima zakonom utvrđeni postotak.
Predsjedavajući predlaže da se zaključi ova 40. sjednica Vijeća te saziva iduću 41. sjednicu
za dan 16. listopada 2020. te na zapisnik prilaže i dnevni red za 41. sjednicu.
Vijećnik Ivica Prtorić napominje da se za iduću 41. sjednicu na vrijeme kompletiraju
materijali te da se isti na vrijeme dostave vijećnicima.
Zaključak je jednoglasno prihvaćen
Predsjedavajući zatvara sjednicu u 8,35 sati

Općinsko vijeće Općine Kolan
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Zubović
Zapisničar
Petar Šupraha
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