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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOLAN 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 021-05/21-01/06 

UR.BROJ: 2198/33-03/04-21-1 

Kolan, 05. srpnja 2021. 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 sa 4. (četvrte) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 5. srpnja 2021. 

elektronskim putem s početkom u 8:05 sati. 

 

Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici: 

 

1. Ante Zubović, predsjednik Općinskog vijeća 

2. Jelena Škoda Baričević, potpredsjednica Općinskog vijeća 

3. Ivan Čemeljić 

4. Mario Baričević 

5. Marin Pernjak 

6. Šime Šupraha 

7. Josip Zubović 

 

Ostali prisutni: 

Šime Gligora- Načelnik 

Lorena Šugar -pročelnica JUO 

Petar Šupraha-zapisničar 

 

 

 Predsjednik vijeća Ante Zubović otvara 4. sjednicu u 8:05  h ( u daljnjem tekstu 
Predsjedavajući) na  početku je pozdravio vijećnike i sve nazočne te utvrdio da je prisutno svih 
7 vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Mario Baričević ,Jelena Škoda Baričević, Marin 
Pernjak, Šime Šupraha, Josip Zubović ,) 
Predsjedavajući utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice te otvara sjednicu Vijeća, 
 
Predlaže nadopunu dnevnog reda sa zahtjevom za donacijom maturanata Srednje škole Bartul 
Kašić Pag 
 
GLASOVANJE: 
ZA:7vijećnika(Ante Zubović, Mario Baričević Jelena Škoda baričević, Ivan Čemeljić, Šime 
Šupraha, Marin Pernjak, Josip Zubović) 
 
PROTIV: nema 
SUZDRŽANIH:nema 
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JEDNOGLASNO je prihvaćena nadopuna dnevnog reda 
 
Predsjedavajući daje na glasovanje Prijedlog Dnevnog reda 
 
GLASOVANJE : 
ZA:7 vijećnika(Ante Zubović, JelenaŠkoda Baričević, Mario Baričević, Ivan Čemeljić, Marin 
Pernjak, Šime Šupraha, Josip Zubović) 
PROTIV:nema 
SUZDRŽANIH:nema 
 
JEDNOGLASNO je usvojen slijedeći Dnevni red 
 
 
                                                            DNEVNI    RED 
 
             1.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Socijelnog vijeća Općine Kolan 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina na 
području Općine Kolan 
3. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan 
4. Prijedlog Odluke o naknadi vijećnika,predsjednika te potpredsjednika Općinskog vijeća 
5. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kolan za redovito financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini 
6. Zahtjev za donacijom maturanata Srednje škole Bartul Kašić Pag 
 
 
              Ad. 1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Kolan 
 
Predsjedavajući otvara prvu točku Dnevnog reda, te predlaže 2 osobe za nadopunu Odluke , a 
to su 
Bojana Horvat, Ribarska 33, Mandre, rođena 07.03.1964 
Marija Baričević, Riječka ul. 46B, rođena 02.10.1949 
 
 
 
Predsjedavajući zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje 
 
 
 
GLASOVANJE: 
ZA:7 vijećnika(Ante Zubović, Jelena Škoda Baričević, Ivan Čemeljić, Mario Baričević,Marin 
Pernjak,Šime Šupraha, Josip Zubović) 
PROTIV:nema 
SUZDRŽANIH:nema 
 
JEDNOGLASNO je usvojena Odluka 
 
 
             Ad. 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površuna na 
području Općine Kolan. 
 
Predsjedavajući otvara drugu točku 
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Vijećnik Marin Pernjak traži od predlagatelja pojašnjenje izmjene odluke , obzirom da ju je  
prije nepunih 8 mjeseci izglasao a te iste  izmjene danas mijenja. 
 
Načelnik konstatira da su tu Odluku komentirali na prošlom Vijeću i ukviru toga je i donesen 
Zaključak da se provjeri koja je Odluka na snazi i koje je Povjerenstvo na snazi.Prijedlog je i 
zato je predložena izmjena da se ova izmjena stavi van snage te da se ovlasti o imenovanju 
Povjerenstva prebace ponovno Načelniku , a da se u međuvremenu utvrdi da li se je postupalo 
ispravno u imenovanju Povjerenstva po odluci vijeća i načelnika. 
 
Vijećnik Marin Pernjak traži pojašnjenje koja je odluka bila na snazi, odnosno koja je odluka 
ispravna i da li je utvrđeno koja je ispravna. 
 
Vijećnik Mario Baričević slaže se sa vijećnikom Pernjakom i moli očitovanje pročelnice na ovaj 
upit. 
 
Predsjedavajući nalaže pročelnici da da objašnjenje vijećniku Pernjaku. 
 
Vijećnik Marin Pernjak navodi da mu je jasno da je prijedlog da se odluka stavi van snage ali i 
dalje nije mu jasno zašto se stavlja van snage ista te traži objašnjenje od predlagatelja ne od 
pročelnice ili zapisničara. 
 
Pročelnica konstatira da po izmjeni i dopuni Odluke koja je donesena u prosincu 2020. ovlast 
za imenovanje Povjerenstva imali su i načelnik i općinsko vijeće. Moj stav je da je ovlast imao 
Načelnik .Nadalje , raspuštanjem Vijeća prestaje s radom i radno tijelo Vijeća. 
 
Vijećnik Mario Baričević konstatira da su Odluke ispravne čim su objavljene  i nisu ukinute, te 
se pita tko je donio odluku koja je to odluka zakonita. 
 
Vijećnik Mario Baričević naglašava da ovo nije pitanje stava nego zakonitosti, pitanje je bilo 
koja je odluka zakonita. 
 
Vijećnik Marin Pernjak naglašava da i dalje nema odgovora zašto treba glasat, te da u 
materijalima nije bilo nikakvog objašnjenja. 
 
Načelnik konstatira da je intencija Odluke jasna , a odluka o Povjerenstvu se nameće kao 
posljedica stavljanja van snage. 
 
Vijećnik Marin Pernjak naglašava da ako je odluka stavljena van snage onda ne treba izmjena 
jer je van snage, te ne vidi razlog izmjene ako i sam predlagatelj navodi da je van snage. 
 
Vijećnik Marin Pernjak konstatira da mu nije jasno kako može bilo tko od vijećnika naređivati 
općinskim službama , tako da bi i on kao vijećnik mogao  naredit pročelnici da mu napiše 
odgovor ali naglašava da po Statutu jedini koji može zadavat zadatke općinskim djelatnicima 
pa tako i pročelnici je Načelnik općine., ako tome nije tako moli da mu se to napiše pa da može 
naređivati djelatnicima da odrađuju određene poslove koje misli da trebaju. 
 
Vijećnik Marin Pernjak traži odgovor na sva tri postavljena pitanja , postavljena su načelniku  i 
ovo posljednje , tko zadaje zadatke općinskim službenicima i namještenicima. 
 
Vijećnik Marin Pernjak traži da uđe u zapisnik da kao vijećnik ne dobiva odgovore nago ga se 
ušutkava i ignorira bez obzira na njegovo ustavno pravo. 
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Vijećnik Marin Pernjak konstatira da dok ne dobije odgovore na postavljena pitanja da ne želi 
glasovati te se izuzima. 
 
 
Nakon rasprave predsjedavajući daje odluku na glasovanje 
 
 
 
GLASOVANJE: 
ZA:4vijećnika(Ante Zubović, Jelana Škoda Baričević,Mario Baričević, Ivan Čemeljić) 
PROTIV:nitko 
SUZDRŽAN:2 vijećnika(Josip Zubović i Šime Šupraha) 
 
Vijećnik Marin Pernjak izuzeo se od glasovanja 
 
Odluka je usvojena većinom glasova 
 
  Ad. 3. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu natječaja za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan 
 
Predsjedavajući otvara 3. točku te otvara raspravu 
 
Vijećnik Mario Baričević postavlja pitanje pročelnici da li je zakonita Odluka iz Službenog 
glasnika Općine Kolan broj 3/21 ili iz broja 5/21., te po kojoj se je postupalo. 
 
Načelnik konstatira da kao predlagatelj je u prethodnoj Odluci objasnio da se izmjenom 
Odluke o javnim površinama na načelnika prenosi pravo imenovanja Povjerenstva , pošto je na 
snazi odluka po kojoj to radi Vijeće , onda je logično da je se stavi van snage. 
 
Vijećnik Mario Baričević naglašava da je pitanje za pročelnicu 
 
Predsjedavajući nalaže pročelnici da se očituje pismenim putem vijećniku Mariu Baričeviću. 
 
Vijećnik Marin Pernjak konstatira da su ove metode rada, metode ušutkavanja, nema se pravo 
govora i postavljanja pitanja , ovo nije deokracija već je bliže sistemu bivše države .Općinskim 
službenicima, komunalnim društvom upravlja se kako se stigne , oporbeni vijećnici nemaju 
pravo na pitanja i odgovore. Nadalje navodi da se mijenjaju odluke koje ne postoje (za koje i 
sam načelnik govori da su van snage), konstatira da je ovo kaos i ne vidi smisla da oporba 
postoji. 
Nadalje moli predsjedavajućeg,načelnika i kolege vijećnike za razumijevanje te napušta 
sjednicu zbog šikaniranja a što smatra da nije uredu. 
 
Predsjedavajući konstatira da je u 9,41 h vijećnik Marin Pernjak napustio sjednicu Vijeća 
 
Načelnik konstatira da su se odgovori koji su imali veze sa predloženim odlukama dali 
vijećniku Marinu Pernjaku , odgovori koji su preskočeni nisu bili u vezi s temom tj. točkom 
dnevnog reda te načelnik moli predsjedavajućeg da opomene vijećnika Marina Pernjaka da se 
drži točke dnevnog reda. 
 
 
Predsjedavajući  daje točku na glasovanje 
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GLASOVANJE: 
ZA:4vijećnika (Ante Zubović,Jelena Škoda Baričević, Mario Baričević, Ivan Čemeljić, ) 
PROTIV:nema 
SUZDRŽANIH:2 vijećnika(Josip Zubović, Šime Šupraha) 
 
Odluka je usvojena većinom glasova 
 
Ad. 4. Prijedlog Odluke o naknadi vijećnika, predsjednika te potpredsjednika Općinskog vijeća 
 
Predsjedavajući otvara raspravu po 4. točki 
 
Načelnik konstatira da obzirom da je dano obrazloženje neka vijećnici sami daju prijedlog 
iznosa. 
 
Predsjedavajući daje prijedlog 
vijeće(po vijećniku): 4000,00 kn neto godišnje 
potpredsjednik:5200,00 kn 
predsjednik:6000,00 kn 
 
Vijećnik Šime Šupraha daje prijedlog DHSS-a da se kompletna sredstva predviđena za 
naknadu vijećnika,predsjednika i potpredsjednika preusmjere socijalno ugroženima 
stanovnicima na području općine Kolan te za potrebe područne škole u Kolanu 
 
Prijedlog predsjedavajućeg daje se na glasovanje 
 
 
 
GLASOVANJE: 
ZA:4vijećnika(Ante Zubović, Jelena Škoda Baričević,Mario Baričević, Ivan Čemeljić) 
PROTIV:2 vijećnika(Josip Zubović , Šime Šupraha) 
SUZDRŽANI:nema 
 
Odluka je usvojena većinom glasova 
 
Ad. 5. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kolan za redovito financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini 
 
 
 
 
Predsjedavajući otvara raspravu po 5. točki 
 
Načelnik konstatira da kao službeni predlagatelj Odluke želi napomenuti da je ovo Odluka koja 
se donosi za svaku godinu , a pošto od 12. mjeseca 2020. nije bilo formirano Vijeće a niti 
izglasan proračun nije bilo potrebe i nije se mogla donijeti ova odluka. 
 
 
 
Predsjedavajući točku  daje na glasovanje 
 
GLASOVANJE: 
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ZA:6vijećnika(Ante Zubović,JelenaŠkoda Baričević,Mario Baričević,Ivan Čemeljić, Josip 
Zubović, Šime Šupraha) 
PROTIV:nema 
SUZDRŽANI:nema 
Odluka je JEDNOGLASNO usvojena 
 
Ad. 6. Zahtjev za donaciju maturanata Srednje škole Bartul Kašić 
 
Predsjedavajući otvara raspravu po 6. točki te naglašava potrebu donošenja Zaključka 
 
Načelnik predlaže Zaključak da se sukladno zamolbi za potrebe organizacije maturalne zabave 
isplati donacija od 2000,00 kuna. 
 
Vijećnik Šime Šupraha naglašava da zaključak donosi Načelnik  obzirom da su Proračunom 
predviđena sredstva za donaciju takvog tipa, te se izuzima od glasovanja. 
 
Načelnik konstatira da se radi o instituciji u kojoj ima radni odnos stavljen u mirovanje, pa iz 
tog razloga bilo bi dobro da odluke donosi Vijeće. 
 
 
 
Predsjedavajući  daje točku sa prijedlogom zaključka  na glasovanje 
 
GLASOVANJE: 
ZA:4vijećnika(Ante Zubović,Jelena Škoda Barčević,Mario Baričević,Ivan Čemeljić, ) 
PROTIV:nema 
SUZDRŽANIH:nema 
 Vijećnici Josip Zubović i Šime Šupraha izuzeli su se od glasovanja 
 
Zaključak je  usvojena većinom glasova 
 
 
 
Vijećnik Mario Baričević traži od Načelnika i Predsjedavajućeg da razmotre mogućnost objave 
odluka i drugih akata i u Službenom glasniku Zadarske županije zbog veće transparentnosti. 
 
Predsjedavajući odgovara da će se razmotrit mogućnost 
 
 
Predsjedavajući zatvara sjednicu u 10:47 
 
 

 
 

Općinsko vijeće Općine Kolan 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante Zubović 
 
 

Zapisničar 
Petar Šupraha 

 


