REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 021-05/20-01/14
UR.BROJ: 2198/33-03/02-20-2
Kolan, 25. studenog 2020.

ZAPISNIK
sa 42. (četrdeset i druge) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 25.
studenog elektronskim putem (e mail) s početkom u 11:48 sati.
Prisutnost su potvrdili sljedeći vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Opravdali izostanak:
1. Ivica Prtorić, potpredsjednik Općinskog vijeća
2. Marin Pernjak,, načelnik Općine Kolan
Nisu opravdali izostanak:
1. Mladen Šuljić

Ostali prisutni:
1. Josip Zubović, zamjenik načelnika
2. Lorena Šugar, pročelnica

Zapisničarka
Anđela Paladina
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Predsjednik Općinskog vijeća Ante Zubović otvara 42. sjednicu u 11:48 h ( u daljnjem tekstu
Predsjedavajući) utvrdio je da je prisutnost potvrdilo 7 vijećnika.
Predsjedavajući daje na raspravu verifikaciju zapisnika sa 41. sjednice.
Predsjedavajući daje verifikaciju zapisnika na glasovanje:
ZA: 7 ( Ante Prtorić, Ante Zubović, Bogumil Šugar, Ivan Čemeljić, Branimir Tauzer, Mario
Baričević, Šime Gligora)
PROTIV: nema
SUZDRŽAN:nema
JEDNOGLASNO je verificiran zapisnik 41. sjednice.
Predsjedavajući daje prijedlog nadopune Dnevnog reda pod točkom 6. Odluka o izradi
Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone Kolan - pismo namjere dostavljeno mailom
25. studenog 2020.
Vijećnik Bogumil Šugar daje prijedlog da se ta točka ostavi za slijedeću sjednicu.
Vijećnik Ante Prtorić daje primjedbu da nije dobio nikakav materijal po pitanju ove točke te također
moli da se ova točka prolongira za slijedeću sjednicu.
Pročelnica Lorena Šugar također daje primjedbu da u Općinu Kolan nije zaprimljen nikakav mail
takvog sadržaja.
Predsjedavajući daje prijedlog nadopune na glasanje:
ZA: 5 vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Branimir Tauzer, Mario Baričević, Šime Gligora)
PROTIV: 1 (Ante Prtorić)
SUZDRŽAN: nema
Glas vijećnika Bogumila Šugara nije vidljiv prema primljenim mailovima.
Predsjedavajući konstatira da je nadopuna usvojena sa 5 glasova za i 2 protiv.
Zabilježba zapisničara:
Vidljivi su glasovi ZA: 5 vijećnika i samo 1 PROTIV i to Ante Prtorić. Glas Bogumila Šugara nije
vidljiv prema pristiglim mailovima.
Vijećnik Bogumil nije glasovao ni ZA, ni PROTIV ni SUZDRŽAN.
Predsjedavajući daje Dnevni red na glasovanje:
ZA: 5 vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Branimir Tauzer, Mario Baričević, Šime Gligora)
PROTIV: 1 (Ante Prtorić)
SUZDRŽAN: nema
Pročelnica napominje da ne vidi glas Bogumila Šugara te moli vijećnike da se očituju imaju li
materijale za nadopunu dnevnog reda.
Predsjedavajući konstatira da je Dnevni red usvojen sa 5 glasova za i 2 protiv.
Zabilježba zapisničara:
Vidljivi su glasovi ZA: 5 vijećnika i samo 1 PROTIV i to Ante Prtorić. Glas Bogumila Šugara nije
vidljiv prema pristiglim mailovima.
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Vijećnik Bogumil nije glasovao ni ZA, ni PROTIV ni SUZDRŽAN.

Bogumil Šugar i Ante Prtorić nemaju materijale za nadopunu dnevnog reda i iz tog razloga
napuštaju sjednicu vijeća u 12:24 h.
Predsjedavajući u 12:27 h dostavlja Odluku koja je bila u materijalima za 41. sjednicu i konstatira
da su svi vijećnici istu dobili na uvid.
Josip Zubović, zamjenik načelnika da je upit Predsjedavajućem tko je predlagatelj Odluke koja se
predložila za nadopunu Dnevnog reda obzirom da ovakav prijedlog Odluke može dati isključivo
Načelnik.
Predsjedavajući daje odgovor da su predlagatelji vijećnici Ante Zubović, Šime Gligora, Ivan
Čemeljić i Mario Baričević.

AD.1. Izmjena Odluke o zakupu poslovnog prostora.

Predsjedavajući otvara 1. točku Dnevnog reda i otvara raspravu do 12:36 h.
Predsjedavajući daje točku na izglasavanje:
ZA: 5 vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Mario Baričević, Šime Gligora)
PROTIV: nema
SUZDRŽAN: 1 (Branimir Tauzer)
Odluka je usvojena VEĆINOM glasova ZA.
Nakon glasovanja vijećnik Branimir Tauzer konstatira da je suzdržan jer ne vidi smisao promjena
jer se odluka mijenjala 2018. kada se ovlast sa Općinskog vijeća prebacila na načelnika.
AD. 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Pag
Predsjedavajući daje 2. točku na glasovanje.
ZA: 5 vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Branimir Tauzer, Mario Baričević, Šime
Gligora)
PROTIV:nema
SUZDRŽAN: nema
Odluka je JEDNOGLASNO usvojena.
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AD. 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kolan za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini.
Predsjedavajući otvara raspravu do 12:45 h i moli za obrazloženje točke.
Vijećnik Mario Baričević kaže da se odluka donijela prošlu sjednicu.
Pročelnica: ''Nakon dostave na nadzor zakonitosti Ministarstvo financija je usmeno
upozorilo na nedostatke u odluci donesenoj na prošloj sjednici. Konkretno gđa. Kata
Kračun. U čl. 2. pogrešno je napisano mjesečno, umjesto ispravno godišnje. Nadalje,
odluka se primjenjuje za cijelu 2020.god. pa bi stranke i nezavisni vijećnici morali vratiti
dio sredstava. A što je teško ostvarivo, prema riječima gđe. Kračun.''
Ivan Čemeljić: ''Bolje bi bilo da umjesto podizanje za financiranje političkih stranaka
isplatiti zaostale stipendije.''
Pročelnica: ''Slažem se s vama, u potpunosti!''
Branimir Tauzer: ''Poštovani predsjedniče vijeće, mene zanima zašto nakon izmjena dnevnog reda nije napisan opet novi nadopunjeni dnevni red, da se vidi koja točka je pod kojim rednim
brojem, ja sad npr. ne znam što je bila točka 2. o kojoj smo glasali? Molim pojašnjenje.''
Predsjedavajući: ''Poštovani,u Dnevni red dodana je točka 6., a druge točke su ostale pod
istim rednim brojem.''
Predsjedavajući 3. točku daje na glasovanje:
ZA: 3 vijećnika (Ante Zubović, Mario Baričević, Šime Gligora)
PROTIV: nema
SUZDRŽAN: 2 (Ivan Čemeljić, Branimir Tauzer)
Odluka je usvojena VEĆINOM glasova ZA.
AD.4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu
Predsjedavajući otvara točku u 13:13 h i daje riječ predlagatelju. Rasprava je otvorena do 13:18 h.
Pošto se predlagatelj nije javio, Predsjedavajući konstatira da se o ovom Rebalansu Proračuna
raspravljalo i glasalo o neprihvaćanju istog na prošloj sjednici. Zatvara 4. točku Dnevnog reda.
AD.5. Prijedlog Proračuna za 2021. godinu.
Predsjedavajući otvara točku u 13:25 h i daje riječ predlagatelju. Rasprava je otvorena do 13:28 h.
S obzirom da se predlagatelj nije javio, Predsjedavajući zatvara raspravu i prelazi na 6. točku
Dnevnog reda.
AD.5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone Kolan
Predsjedavajući otvara raspravu u 13:29 h u trajanju do 13:30 h.
Predsjedavajući daje 6. točku na glasovanje.
ZA: 5 vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Branimir Tauzer, Mario Baričević, Šime
Gligora)
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PROTIV:nema
SUZDRŽAN: nema
Odluka je JEDNOGLASNO usvojena.
Prije zatvaranja 42. sjednice skrećem pozornost na greške koje se učestalo događaju prilikom rada
JUO.
Pozivam na odgovornost pročelnicu Lorenu Šugar da svoje djelatnike upozori na nepravilnosti i
neprofesionalnost prilikom objave službenih Dokumenata odnosno Odluka u Službenom glasniku
Općine Kolan. Naime Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kolan je nepravovaljana i tako stoji već više vremena. Molim odgovornu osobu da poništi tu Odluku i donese
pravovaljanu. Osoba po imenu Ivana Tauzer možda postoji, ali to nije osoba koja obavlja dužnost
načelnika Stožera. Koliko sam još uvijek upućen tu dužnost obavlja IVANA NIKOLIĆ. Ovdje itekako dolazi do izražaja vaša neprofesionalnost jer u članku 4. iste odluke piše da citiram: Radom
Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje
preuzima gradonačelnik Grada Lepoglave. kraj citata.
Molim nadležnu osobu da se pismeno očituje radi čega je takva odluka bez prethodne kontrole izašla u Službenom glasniku Općine Kolan, te ovim putem dajem Drugu opomenu pročelnici radi objavljivanja nepravovaljanih odluka. Molim da sve uđe u Zapisnik.
Zatvaram sjednicu u 13:44.

Predsjedavajući zatvara sjednicu u 13:44 h.

Općinsko vijeće Općine Kolan
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Zubović

Zapisničarka
Anđela Paladina
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