REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 021-05/21-01/08
UR.BROJ: 2198/33-03/06-21-1
Kolan, 17. rujna 2021.

ZAPISNIK
sa 6. (šeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 17. rujna u vijećnici
Općine Kolan s početkom u 13:00 h.
Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici:
1. Ante Zubović, predsjednik Općinskog vijeća (prisustvovao u vijećnici)
2. Jelena Škoda Baričević, potpredsjednik Općinskog vijeća (prisustvovala putem ZOOM
platforme)
3. Mario Baričević (prisustvovao putem ZOOM platforme)
4. Ivan Čemeljić (prisustvovao u vijećnici)

Ostali prisutni:
Šime Gligora, načelnik Općine
mr.sc. Vesna Jurić Bulatović
dr.sc. Snježana Pintarić
Sandro Đukić
Diana Špirić, dipl.ing.arh

Odsutni:
Šime Šupraha (opravdao svoj dolazak)
Marin Pernjak (opravdao svoj dolazak)
Josip Zubović (priključuje se kasnije putem platforme ZOOM tijekom prve točke dnevnog
reda)

Predsjednik vijeća Ante Zubović otvara 6. sjednicu u 13:00 h ( u daljnjem tekstu
Predsjedavajući) na početku je pozdravio vijećnike i sve nazočne te utvrdio da je prisutno 4.
vijećnika.
Sjednica je sazvana u vezi slijedećeg projekta, to je:
Dnevni red
Prezentacija projekta Kulturni centar Kolan i Donošenje Zaključka o pokretanju izrade
Glavnog i izvedbenog projekta – Kulturni centar Kolan

Predsjedavajući daje Dnevni red na glasovanje:
GLASOVANJE:
ZA: 4 (Ante Zubović, Jelena Škoda Baričević, Mario Baričević, Ivan Čemeljić)
PROTIV: nema
SUZDRŽAN: nema
Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Dnevni red
1. Prezentacija projekta Kulturni centar Kolan
Predsjedavajući otvara sjednicu i pozdravlja prisutne. Počinje s 1. točkom dnevnog reda.
Uvodnom riječi se obraća Mate Krišto kao predstavnik konzultantske firme koja će prijaviti
projekt na natječaj iz EU fondova. Nakon toga slijedi riječ načelnika kao predlagatelja ovog
projekta, koji predstavlja i uvodi u temu kako je došlo do ideje samog projekta. Slijedi riječ
mr.sc. Vesne Jurić Bulatović koja prezentira ovaj projekt u vidu koautora i koordinatora
projekta. Mate Krišto obrazlaže kriterije natječaja na koji se ovaj projekt namjerava
kandidirati. Dijana Špirić, dipl.ing.arh u svojstvu projektantice prezentira arhitektonsko
rješenje i cjelokupni projekt. Dr. sc. Snježana Pintarić smatra ovo rješenje dobrim projektom,
centar kao funkcionalan prostor, s mogućnošću samoodrživosti, u smislu stalne postave
izložbe kolanske kulturne baštine s posebnim prostorom za održavanje raznih događaja
unutar samog centra koji bi bio od velike koristi Općinu i njezinom stanovništvu. Nakon
toga Sandro Đukić govori o multimedijalnom pristupu centra s digitalnom kartom Kolana te
ostalih sadržaja u suvremenoj tehnologiji. Zaključuje se da je potencijal projekta jako velik.
Nakon prezentiranog projekta, načelnik daje mogućnost postavljanja pitanja prisutnima, od
kojih nitko nije imao pitanja.
Zatvara se točka 1. dnevnog reda.

2. Donošenje Zaključka o pokretanju izrade Glavnog i izvedbenog projekta –
Kulturni centar Kolan
Načelnik obrazlaže prijedlog zaključka. Predsjedavajući stavlja ovu Odluku na glasovanje:
GLASOVANJE:
ZA: 5 vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Jelena Škoda Baričević, Mario Baričević,
Josip Zubović)
PROTIV: nema
SUZDRŽAN: nema
Točka 1. je JEDNOGLASNO usvojena.
Zatvara se točka 2. dnevnog reda.

Zaključak je sastavni dio ovog zapisnika.

Predsjedavajući zatvara sjednicu u 14:08 h.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Zubović

Zapisničarka
Anita Škoda

Na temelju članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ br.6/2021) Općinsko
vijeće Općine Kolan na svojoj 6. sjednici održanoj 17. rujna 2021. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o pokretanju izrade glavnog i izvedbenog
projekta te troškovnika radova za Kulturni Centar Kolan

Članak 1.
Na osnovu održane prezentacije idejnog rješenja ovim Zaključkom Općinsko Vijeće Općine Kolan
daje suglasnost na prijedlog idejnog rješenja Kulturnog centra Kolan autora: mr.sc. Vesna Jurić
Bulatović, dr.sc. Snježana Pintarić, Sandro Đukić, Diana Špirić, dipl.ing.arh.

Članak 2.
Općinsko Vijeće je suglasno sa pokretanjem izrade glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika
radova za Kulturni Centar Kolan.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Kolan“.
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Kolan, 17. rujna 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN
Predsjednik Ante Zubović

