
 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOLAN 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 021-05/21-01/10 

UR.BROJ: 2198/33-03/10-21-1 

Kolan, 29. rujna 2021. 
 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 sa 7. (sedme) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 29. rujna u velikoj 

dvorani Općinske zgrade s početkom u 8:09 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 

Petar Šupraha- v.d. pročelnika 

Anita Škoda - Zapisničar 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 Predsjednik vijeć a Ante Zubović  otvara 7. sjedniću u 8:09  h ( u daljnjem tekstu 
Predsjedavajuć i) na  poć etku je pozdravio vijeć nike i sve nazoć ne te utvrdio da je prisutno 
svih 7 vijeć nika (Ante Zubović , Ivan Č emeljić , Mario Barić ević  ,Jelena Š koda Barić ević , 
Marin Pernjak, Š ime Š upraha, Josip Zubović ). 
Predsjedavajuć i utvrđuje da postoji kvorum za odrz avanje sjedniće te otvara sjedniću 
Vijeć a. 



Prelazi na verifikaćiju zapisnika sa 3. sjedniće Vijeć a i otvara raspravu.  
Uoć ena je gres ka na zapisniku umjesto datuma 01.01.2021. do 16.06.2021. u zapisniku je 
napisano od 01.06. do 16.06.2021. Vijeć nići su se sloz ili da ć e se gres ka ispraviti.  
 
Predsjedavajuć i daje verifikaćiju zapisnika na glasovanje. 
 
GLAŠOVANJE: 
ZA: 7 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je verifićiran zapisnik sa 3. sjedniće. 
 
 
 
Predsjedavajuć i prelazi na verifikaćiju zapisnika sa 4. sjedniće, otvara raspravu, te moli da 
se glasa. 
 
GLAŠOVANJE: 
ZA: 7 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je verifićiran zapisnik sa 4. sjedniće. 
 

 

Predsjedavajuć i prelazi na verifikaćiju zapisnika sa 6. sjedniće, otvara raspravu. 
 
GLAŠOVANJE: 
ZA: 7 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je verifićiran zapisnik sa 6. sjedniće. 
 
Predsjedavajuć i predlaz e da se aktualni sat prebaći na kraj sjedniće i daje na glasovanje. 
 
GLAŠOVANJE: 
ZA: 4 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić ) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: 3 vijeć nika (Š ime Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
 
Prijedlog je usvojen već inom glasova. 
 
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje Prijedlog dnevnog reda. 



Vijeć nik Mario Barić ević  predlaz e da se toć ka 3. dnevnog reda preskoć i , te da se o njoj 
govori na zasebnoj sjednići koja ć e baviti samo tom tematikom. 
 
Vijeć nik Josip Zubović  konstatira da je toć ka 3. malo drugać ija te zahtjeva da na sjednići 
gdje ć e ova toć ka biti toć kom dnevnog reda bude prisutan i Marin Os tarić  kao pravno 
tijelo Opć ine. 
 
V.d. proć elnika Petar Š upraha predlaz e da se izbaći umjesto toć ke 3. (Izvjes taj stanja u 
prostoru) uvede nova toć ka sjedniće Povjerenstvo za imenovanje ravnatelja Opć inske 
knjiz niće „Š ime Š ugar Ivanov“.  
 
Nać elnik Š ime Gligora traz i da se uvrsti dodatak u toć ku 2. – Polugodis nji izvjes taj 
nać elnika (od stupanja na duz nost do 30.06.2021.), te da se izbaći toć ka 10. Prijedlog 
Odluke o plać i i drugim pravima Opć inskog nać elnika Opć ine Kolan. 
 
Predsjedavajuć i ć ita novi poredak dnevnog reda, te ga daje na glasovanje. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 7 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je prihvać ena nadopuna dnevnog reda. 
 

 
DNEVNI RED 

 
verifikaćija zapisnika sa 3., 4. i 6. sjedniće 

 
aktualni  sat 

 
1. Godis nji izvjes taj o izvrs enju prorać una Opć ine Kolan za 2020. godinu 
2. Polugodis nji izvjes taj o izvrs enju prorać una Opć ine Kolan za razdoblje od 01.01 

2021. do 30.06.2021. i Polugodis nji izvjes taj nać elnika (od stupanja na duz nost 
do 30.06.2021.) 

3. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor ravnatelja Opć inske 
knjiz niće „Š ime Š ugar Ivanov“.   

4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natjeć aja za 
davanje u zakup poslovnog prostora 

5. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na 
podruć ju Opć ine Kolan u 2022. godini 

6. Prijedlog Odluke o sufinanćiranju ekonomske ćijene usluga djeć jih vrtić a 
7. Poslovnik  Opć inskog vijeć e Opć ine Kolan-prijedlog 
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natjeć aja za imenovanje ravnatelja 

Opć inske knjiz niće  
9. Prijedlog Odluka o izmjenama  i dopunama  Odluke o donos enju izmjena 

Drus tvenog ugovora drus tva Vodovod Hrvatsko primorje-juz ni ogranak 
10. Prijedlog o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima izgradnje, visini i 

isplati naknade za izgradnju ili rekonstrukćiju suhozida 



11. Prijedlog Odluke za opoziv i izbor ć lanova Nadzornog odbora trgovać kog 
drus tva Č IŠTOČ A I ODRZ AVANJE KOLAN d.o.o. Kolan  

12. Prijedlog Odluke za opoziv i izbor ć lanova Nadzornog odbora trgovać kog 
drus tva KOMUNALNO DRUŠ TVO KOLAN d.o.o. Kolan 

 
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje Prijedlog dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 7 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojen dnevni red. 
 
 
 

Ad. 1. Godis nji izvjes taj o izvrs enju prorać una Opć ine Kolan za 2020. godinu 
 
Predsjedavajuć i otvara prvu toć ku Dnevnog reda. 
 
Nać elnik objas njava prorać un prolazeć i kroz njega te ga daje na oć itovanje vijeć nićima i 
otvara raspravu. 
 
Vijeć nik Mario Barić ević  pohvaljuje projekt transparentnosti poslovanja Opć ine te se nada 
da ć e se u buduć nosti neke gres ke sprijeć iti ili smanjiti i da ć e se poslovanje odvijati 
korektno i dalje bez obzira na vlast u Opć ini. 
 
Predsjedavajuć i daje prijedlog Odluke gdje navodi da Opć insko vijeć e ne usvaja godis nje 
izvjes ć e prorać una Opć ine Kolan za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.  zbog 
nezakonitog izvrs enja probijanja stavki i nenamjenskog tros enja, te daje odluku na 
glasovanje. 
 
Vijeć nik Ivan Č emeljić  navodi kako mu nije jasna stavka iz prorać una - Primići od  
zaduz ivanja u iznosu od 900.000 kuna po odlući nać elnika, jer Opć insko vijeć e nije 
upoznato s tom stavkom koje inać e donosi odluke o tim stavkama. 
 
Nać elnik navodi kako je Opć ina zatraz ila podizanje kredita ispunjavanjem zapisnika za 
finanćijsku pomoć  za situaćiju uzrokovanu ČOVID krizom. Navodi da ne ulazi u razloge 
namjene, te da je zahtjev bio vrlo jednostavan s prilogom od dva formulara gdje se navodi 
iznos i IBAN gdje ć e se sredstva uplatiti. Dalje navodi da bi u sljedeć oj prorać unskoj godini 
trebali imati stavku gdje ć e se vratiti dio kredita u iznosu od 450.000 kuna za povrat toga 
zajma, te isto tako i naredne 2023. prorać unske godine povrat zajma u iznosu od 
preostalih 450.000 kuna. Navodi kako nije bila potrebna odluka Opć inskog vijeć a. 
 
Vijeć nik Ivan Č emeljić  postavlja pitanje postoji li gres ka s iznosom u minusu vezano za 
stavku Odrz avanje projekta poslovnog ćentra Mandre. 
 



Nać elnik odgovara kako nije uspio prokomentirati navedenu stavku s gospođom Vesnom 
iz rać unovodstva Opć ine, te misli da je dos lo do tehnić ke pogres ke gdje je sluć ajno ubać en 
minus kod iznosa, ali da ć e dodatno provjeriti o ć emu je toć no rijeć . 
 
Predsjedavajuć i postavlja pitanje s to je s projektom vrtić a Kolan u prorać unu, na s to 
dobiva odgovor od strane nać elnika da je Opć ina naruć ila idejno rjes enje projekta. 
 
Vijeć nik Marin Pernjak ukljuć uje se u raspravu i navodi da nije toć no da je projekt plać en 
u 2020. godini kada je ta obveza podmirena jos  u 2018. godini. Navodi da je dos lo do 
pogres ke i da treba provjeriti tu stavku.  
 
Vijeć nik Mario Barić ević  postavlja pitanje s to se tu toć no platilo s obzirom na problem 
prostornog plana za projekt vrtić a na s to dobiva odgovor od vijeć nika Marina Pernjaka da 
je Opć ini dostavljen idejni projekt s izmjenama i dopunama prostornog plana koji je 
uredno plać en jos  2018. godine te navodi kako se ovdje sigurno radi o gres ki u sustavu. 
 
Nać elnik se slaz e s vijeć nićima da treba provjeriti ovaj izvjes taj. 
 
 
Predsjedavajuć i stavlja odluku na glasovanje. 
 
GLAŠOVANJE: 
ZA: 4 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić ) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: 3 vijeć nika (Š ime Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
 
Odluka je usvojena već inom glasova. 
 
 
 

Ad. 2. Polugodis nji izvjes taj o izvrs enju prorać una Opć ine Kolan za razdoblje od 
01.01.2021. do 30.06.2021. i  

Polugodis nji izvjes taj nać elnika (od stupanja na duz nost do 30.06.2021.) 
 

Predsjedavajuć i otvara drugu toć ku Dnevnog reda. 
 
Nać elnik navodi kako ovaj izvjes taj nije realan okvir prorać una s obzirom da je usvojen tek 
24.06.2021. a prava realizaćija prorać una se odvila kroz Odluku o privremenom 
finanćiranju. Navodi kako po Zakonu treba prikazati ovaj plan prorać una iako prikazuje 
samo 6 dana. 
 
Nać elnik obrazlaz e Polugodis nji izvjes taj nać elnika, opisuje saz etak djelovanja mjeseć 
dana od stupanja na vlast te otvara raspravu, te zakljuć uje toć ku. 
 
Nać elnik predlaz e sljedeć i zakljuć ak, Polugodis nji izvjes taj o izvrs enju prorać una od 
01.01. do 30.06.2021. i izvjes taj nać elnika uz obrazloz enje da on sadrz i elemente 
prorać una za 2021. godinu koji je donesen 24.06.2021., ne daje pravu informaćiju jer je 
već  na 3. sjednići izglasan kao nezakonit. 
 
 



Predsjedavajuć i daje zakljuć ak na glasovanje. 
 
GLAŠOVANJE: 
ZA: 4 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić ) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: 3 vijeć nika (Š ime Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
 
Toć ka 2. je usvojena već inom glasova. 
 
 
 

Ad. 3. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natjeć aja izbor i 
imenovanje ravnatelja Opć inske knjiz niće „Š ime Š ugar Ivanov“. 

 
Predsjedavajuć i otvara treć u toć ku Dnevnog reda. 
 
Nać elnik predlaz e za imenovanja povjerenstva Petra Š uprahu, Lorenu Š ugar i Marina 
Os tarić a, te otvara raspravu. 
 
 
Predsjedavajuć i daje Odluku na glasovanje. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 7 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojena Odluka. 
 
 
 

Ad. 4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natjeć aja  
za davanje u zakup poslovnog prostora 

 
Predsjedavajuć i otvara ć etvrtu toć ku Dnevnog reda. 
 
Predsjedavajuć i daje prijedlog da u povjerenstvu budu Mirko Hrvoje Vatrov, Jelena Š koda 
Barić ević  i Petar Š upraha, te predlaz e da predsjednika izaberu među sobom. 
 
 
Predsjedavajuć i daje Odluku na glasovanje. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 7 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojena Odluka. 



Ad. 5. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova  
na podruć ju Opć ine Kolan u 2022. godini 

 
Predsjedavajuć i otvara petu toć ku Dnevnog reda. 
 
Nać elnik obrazlaz e prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova unutar 
turistić ke sezone u 2022. godini koje je predlagatelj Turistić ka zajednića Opć ine Kolan, a 
traz i da se u razdoblju od 12. lipnja do 12. rujna 2022. godine zabrani izvođenje 
građevinskih radova u ćilju da se zas tite ljudi koji se bave turizmom  a i ljudi koji se bave 
gradnjom. 
 
 
Predsjedavajuć i daje Odluku na glasovanje. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 7 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojena Odluka. 
 
 
 

Ad. 6. Prijedlog Odluke o sufinanćiranju ekonomske ćijene usluga djeć jih vrtić a 
 

Predsjedavajuć i otvara s estu toć ku Dnevnog reda. 
 
Predsjedavajuć i daje rijeć  potpredsjednići Opć inskog vijeć a Jeleni Š koda Barić ević , koja 
obrazlaz e prijedlog Odluke o sufinanćiranju ekonomske ćijene vrtić a. Navodi kako Opć ina 
Kolan od svog osnutka nema svoj vrtić  te je potrebno voziti djeću u druga mjesta na otoku 
u vrtić e. Štoga predlaz e da se sufinanćiranje vrtić a dodatno poveć a za 200 kuna po 
djetetu, korisniku vrtić a. Nadalje govori kako je novć ana pomoć  roditeljima uvijek 
dobrodos la te se nada da ć e se s to prije napraviti vrtić  u Opć ini jer je od velike vaz nosti za 
Opć inu i njezine z itelje.  
 
Nać elnik navodi kako je vrtić  već  u prorać unu za 2021. godinu. 
 
Vijeć nik Marin Pernjak postavlja pitanje potpredsjednići kako su izrać unali 200 kuna 
dodatnog finanćiranja, na s to dobiva odgovor od vijeć niće Jelene Š koda Barić ević  da ć e se 
roditeljima umanjiti rać un vrtić a za dodatnih 200 kuna, s to znać i da ne ponis tava Odluku 
o sufinanćiranju od prije već  je samo nadopunjava.  
 
Nadalje vijeć nik Marin Pernjak traz i da se onda ispravi prva Odluka o sufinanćiranju 
vrtić a. 
 
Nać elnik navodi kako su ćijene vrtić a razlić ite te zbog toga nije napisan toć an iznos s 
detaljima. 
 



Vijeć nik Mario Barić ević  postavlja pitanje hoć e li se u sluć aju poveć anja ekonomske ćijene 
vrtić a i dalje sufinanćirati s 200 kuna. 
 
Vijeć nića Jelena Š koda Barić ević  odgovara na postavljeno pitanje da ć e se ako dođe do 
poveć anja ekonomske ćijene vrtić a, traz iti od Opć ine Kolan već a subvenćija vrtić a za 
roditelje. 
 
 
Predsjedavajuć i daje Odluku na glasovanje. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 7 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojena Odluka. 
 
 
 

Ad. 7. Poslovnik  Opć inskog vijeć e Opć ine Kolan-prijedlog 
 
Predsjedavajuć i otvara sedmu toć ku Dnevnog reda. 
 
Vijeć nića Jelena Š koda Barić ević  navodi kako bi Poslovnik trebalo uskladiti sa Štatutom 
Opć ine Kolan koji je donesen. U materijalima za sjedniću svim vijeć nićima je dostavljen 
stari Poslovnik, Proć is ć eni tekst Poslovnika te prijedlog novog Poslovnika. 
 
Vijeć nik Mario Barić ević  je predloz io nadopunu ć lanka 38. dodavanjem reć eniće da se 
sjedniće Opć inskog vijeć a u iznimnim situaćijama mogu odrz ati putem video konferenćije 
i/ili elektronić ke pos te, i ispraviti tehnić ku gres ku u ć lanku 75. 
 
Vijeć nića Jelena Š koda Barić ević  dodala je kako ima tehnić kih gres aka u ć lanku 68. i 
ć lanku 63. 
 
Vijeć nik Marin Pernjak postavlja pitanje tko je sastavljao prijedlog novog Poslovnika. 
 
Vijeć nik Mario Barić ević  navodi kako su prijedlog Poslovnika pisali pravnići Vladimir 
Os tarić  i Lorena Š ugar. 
 
Nać elnik se nadovezuje na temu videokonferenćije, i govori kako je bio zadovoljan 6. 
sjednićom odrz anom putem ZOOM platforme te dodaje da je ovaj nać in odrz avanja 
sjedniće puno bolji od odrz avanja putem elektronić ke pos te zbog jednostavnosti sjedniće i 
zagus enosti porukama u pos ti. 
 
Vijeć nik Marin Pernjak postavlja pitanje gdje se nalaze tableti koji su nabavljeni za 
potrebe Opć inskog vijeć a te podijeljeni vijeć nićima saziva za vrijeme trajanja bivs e vlasti. 
Navodi da su sadas nja 4 vijeć nika ostala ista te da imaju svatko svoj tablet, a od ostalih 
vijeć nika koji vis e ne obnas aju tu duz nost zamoliti da se isti vrate natrag u Opć inu Kolan 
koja je ujedno i vlasnik istih.  



 
Vijeć nik Marin Pernjak tvrdi da mu nije dostavljen poziv za sjedniću tj. da on poziv nije 
smatrao pozivom na sjedniću Opć inskog vijeć a već  samo pozivom za prezentaćiju projekta 
Kulturni ćentar Kolan. 
 
Nać elnik navodi kako su podijeljeni materijali svim vijeć nićima i sluz beno je poslat poziv 
te je link proslijeđen zajedno s materijalima na mail-ove svih vijeć nika. 
 
Vijeć nik Marin Pernjak navodi kako materijale nije dobio, te da nije primio mail i moli da 
mu se dostave materijali 6. sjedniće Opć inskog vijeć a. 
 
Predsjedavajuć i zakljuć uje da se Poslovnik tehnić ki korigira te se na sljedeć em saziva 
vijeć a odrz a glasovanje, te prelazi na sljedeć u toć ku Dnevnog reda. 
 
 
 

Ad. 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natjeć aja za imenovanje  
ravnatelja Opć inske knjiz niće 

 
Predsjedavajuć i otvara osmu toć ku Dnevnog reda, otvara raspravu, te daje na glasovanje. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 7 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojena Odluka. 
 
 
 

Ad. 9. Prijedlog Odluka o izmjenama  i dopunama  Odluke o donos enju izmjena 
Drus tvenog ugovora drus tva Vodovod Hrvatsko primorje-juz ni ogranak 

 
Predsjedavajuć i otvara devetu toć ku Dnevnog reda i daje rijeć  nać elniku. 
 
Nać elnik navodi kako je u pripremi skups tina drus tva Vodovod Hrvatsko primorje-juz ni 
ogranak, koju priprema direktor drus tva gospodin Nekić  gdje bi se upisali kao osnivać i u 
navedeno drus tvo. Da bi se to postiglo svi suosnivać i ovog drus tva moraju na svojim 
sjednićama gradskih i opć inskih vijeć a moraju donijeti ovakvu odluku kako bi se ovo 
realiziralo.  
 
Nać elnik daje prijedlog da se u Odlući umjesto imena Marin Pernjak zamijeni ime sa Š ime 
Gligora te da Odluka ostane ista, te kada se steknu potrebni uvjeti da ć e biti dogovorena 
skups tina. 
 
 
 
 
 



Predsjedavajuć i daje Odluku na glasovanje. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 7 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojena Odluka. 
 
 
 

Ad. 10. Prijedlog o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima izgradnje, visini i  
isplati naknade za izgradnju ili rekonstrukćiju suhozida 

 
Predsjedavajuć i otvara desetu toć ku Dnevnog reda. 
 
Nać elnik obrazlaz e prijedlog o izmjenama i dopunama Pravilnika te otvara raspravu. 
 
Vijeć nići daju prijedlog da komisiju imenuje nać elnik.  
Nać elnik navodi kako naknadu vlasnićima treba isplać ivati kako pis e u prorać unu. 
 
 
Predsjedavajuć i zatvara 10. toć ku Dnevnog reda i daje na glasovanje. 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 7 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojen prijedlog. 
 
 
 

Ad. 11. Prijedlog Odluke za opoziv i izbor ć lanova Nadzornog odbora  
trgovać kog drus tva Č IŠTOČ A I ODRZ AVANJE KOLAN d.o.o. Kolan 

 
Predsjedavajuć i otvara jedanaestu toć ku Dnevnog reda. 
 
Nać elnik kao predlagatelj zbog Zakona o sukobu interesa traz i da se Nadzorni odbor 
opozove (Ante Prtorić , Marin Zubović , Bogumil Š ugar) i da se imenuje Nadzorni odbor sa 
sljedeć im ć lanovima: Damir Kovać ević , Grgića Š upraha i Mario Barić ević . 
Vijeć nik Josip Zubović  postavlja pitanje jesu li ć lanovi povjerenstva već  dali ostavke, na s to 
nać elnik odgovara da jesu. 
 
Vijeć nik Marin Pernjak govori da se ne moz e opozvati ljude koji su već  na to mjesto dali 
ostavku, te govori da vijeć nići nemaju prava glasati za imenovanje povjerenstva drus tva 
nego da tu odluku donosi nać elnik sam. 
 



Vijeć nik Mario Barić ević  navodi kako se u 5. mjeseću ove godine promijenio Zakon koji 
kazuje kako nać elnik daje prijedlog te da vijeć nići moraju odobriti nać elnikov prijedlog.  
 
Nać elnik govori kako se tu ne radi o izbjegavanju odgovornosti nego se pos tuje proćedura 
propisana Zakonom, te je moguć e da se jednom Odlukom razrjes uje i imenuje drugo 
povjerenstvo. 
 
Vijeć nik Josip Zubović  kazuje kako je provjerio u Zakonu te stoji sve gore reć eno. 
 
 
Predsjedavajuć i zatvara toć ku 11. Dnevnog reda i daje na glasovanje. 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 7 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojena Odluka. 
 
 
 

Ad. 12. Prijedlog Odluke za opoziv i izbor ć lanova Nadzornog odbora  
trgovać kog drus tva KOMUNALNO DRUŠ TVO KOLAN d.o.o. Kolan 

 
Predsjedavajuć i otvara dvanaestu toć ku Dnevnog reda. 
 
Nać elnik kao predlagatelj zbog Zakona o sukobu interesa traz i da se Nadzorni odbor 
opozove (Ante Prtorić , Tomislav Š ugar, Bogumil Š ugar) i da se imenuje Nadzorni odbor sa 
sljedeć im ć lanovima: Damir Kovać ević , Grgića Š upraha i Ivan Č emeljić . 
 
 
Predsjedavajuć i otvara raspravu te daje Odluku na glasovanje. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 7 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić , Š ime 
Š upraha, Josip Zubović , Marin Pernjak) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojena Odluka. 
 
 
 

AKTUALNI ŠAT 
 
Vijeć nik Josip Zubović  postavlja pitanje nać elniku: vijeć nik Mario Barić ević  je dao prijedlog 
za probleme u javnom prostoru, pa ga zanima dali je s to poduzeto po pitanju komisije i 
prijedlogu, nadalje govori o problemu u Kolanjskom Gajću s nezadovoljnim stanovnićima 
zbog neznanja o izmjenama UPO-a, marine, privatnih plaz a, nasipavanjem obale, a vijeć nik 



navodi kako su izmjene i dopune pros le na Opć inskom vijeć u te traz i da se javno objave 
izmjene i dopune UPO-a ili putem web straniće ili putem faćebook-a. 
 
Nać elnik odgovara na pitanje da ć e se utvrditi komisija za javne povrs ine, UPO Kolanjski 
Gajać pros ao svu proćeduru i kao takav da je spreman za vijeć e. Navodi da se neki stanovnići 
ne slaz u s tim odlukama ali prema Opć ini nije poslan nikakav zahtjev ili z alba za 
razmatranje, ali navodi ukoliko dođe do toga da postoji moguć nost izmjena i dopuna bez 
obzira s to je sve pros lo proćeduru. 
 
 
Predsjedavajuć i govori o zahtjevu zabrinutih građana o predmetu Harpun. 
 
Nać elnik navodi da su prikupili svu dokumentaćiju o tom predmetu te je dana na uvid 
odvjetnić kom drus tvu i ć eka se na mis ljenje.  
 
Vijeć nik Marin Pernjak navodi da je nekorektno s to se prorać un preispituje i s to se donose 
nekakvi zakljuć ći i izlazi se s tim na Opć insko vijeć e. 
 
Nać elnik odgovara da se neć e vrać ati u pros le dane i da neć e istraz ivati Odluke koje su 
odluć ili tadas nji vijeć nići. Revizija je pros la i nastavlja se dalje s radom. 
 
Vijeć nik Marin Pernjak postavlja pitanje o ćijenama komunalnog drus tva za nelegalno 
dignute ćijene odvoza smeć a, konkretno pita kada ć e pojeftiniti ćijena komunalnog otpada, 
te tko je zaduz en za odvoz fekalija na podruć ju Opć ine. 
 
Nać elnik odgovara da je ćjenik komunalnog drus tva u skladu s Uredbom ali nema 
obrazloz enja zas to se ćijena poveć ala od 45 kuna na 90 kuna. Konstatira da se treba nać i 
sredina, nekakav balans da ćijena svima bude prihvatljiva, a to bi se moglo napraviti tako 
s to bi fiksna ćijena bila manja i svima prihvatljiva a varijabilni dio bi se mijenjao.  Š to se tić e 
pitanja o odvozu fekalija, dobivena je informaćija da komunalno drus tvo, ako oni nisu u 
moguć nosti izać i na teren u tom trenutku, predlaz e da se zove drugog operatora koji ć e 
odvoz obaviti. 
 
 
Predsjedavajuć i zatvara sjedniću u 10:26 h. 
 

 
 
 
 
 

Opć insko vijeć e Opć ine Kolan 
Predsjednik Opć inskog vijeć a 

Ante Zubović  
 

 
 
 

Zapisnić ar 
Anita Š koda 


