
Na temelju članka 35b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –

pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 30. stavka 1. Statuta Općine Kolan Statuta 

Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 6/2021), načelnik  Općine Kolan 

podnosi Općinskom vijeću sljedeće 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE  O RADU NAČELNIKA OPĆINE KOLAN ZA 

RAZDOBLJE OD 01.07.2021. – 31.12.2021. 

 

Odredbom članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –

pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20) propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik, 

odnosno župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom 

tijelu sukladno odredbama statuta jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) 

samouprave. 

Odredbom članka 30. stavak 1. Statuta Općine Kolan  određeno je da općinski načelnik dva 

puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću. 

 

ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA  

U izvještajnom razdoblju od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine održano je 7 sjednica 

Općinskog vijeća Općine Kolan kako slijedi: 

- 4. sjednica Općinskog vijeća održana dana 5.07.2021. godine - sa 6  točaka dnevnog 

reda 

- 5. sjednica Općinskog vijeća održana dana 15.07.2021. godine - Svečana sjednica 

povodom dana Općine Kolan 

- 6. sjednica Općinskog vijeća održana dana 17.09.2021. godine - sa 1  točkom dnevnog 

reda  

- 7. sjednica Općinskog vijeća održana dana 29.09.2021. godine - sa 12  točaka dnevnog 

reda  

- 8. sjednica Općinskog vijeća održana dana 20.10.2021. godine - sa 8  točaka dnevnog 

reda 

- 9. sjednica Općinskog vijeća održana dana 8.11.2021. godine - sa 5  točaka dnevnog 

reda 

- 10. sjednica Općinskog vijeća održana dana 22.12.2021. godine - sa 13  točaka 

dnevnog reda 

Od značajnijih akata koje je donijelo Općinsko Vijeće ističu se slijedeće: 

- Godišnji i polugodišnji izvještaj za 2020 godinu 

- Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene usluga dječjih vrtića 

- Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kolan 

- Odluke za opoziv i izbor članova Nadzornog odbora trgovačkih društava ČIŠTOĆA I 

ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o. i KOMUNALNO DRUŠTVO KOLAN d.o.o. Kolan 



- Prezentacija projekta Kulturni centar Kolan i Donošenje Zaključka o pokretanju izrade 

Glavnog i izvedbenog projekta – Kulturni centar Kolan 

- Izvještaj o donacijama Župi i Nadbiskupiji, a vezani za crkvu u Mandrama i  Kolanu 

- Izvještaj stanja u prostoru 

- I. izmjene i dopune proračuna za 2021. 

- Projekt Uređenje šetnice uz more Mandre - Gajac – izvještaj i odluka o nastavku 

projekta 

- Odluka o pristupanju u članstvo u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu Tri mora 

- II izmjene i dopune proračuna za 2021.g.  

- Konačni prijedlog proračuna za 2022.g 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Kolan 

- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UPU naselja Kolanjski Gajac  

- Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o pripremi i provedbi EU 

projekta „Sustava odvodnje aglomeracije Grad Pag, Općina Povljana i Općina Kolan 

- Odluke vezane za Civilnu zaštitu (procjena, aktivnosti i sl)  

Broj održanih sjednica te donesenih odluka je pokazatelj da su načelnik i Općinsko Vijeće 

vrlo dobro surađivali. 

AKTIVNOSTI NAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI 

Jedna od Zakonskih obveza (Članak 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i 

upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17),  i članka 2. stavka 2. 

Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od 

značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. NN 

89/2018) je i izrada  Provedbenog programa Općine Kolan za razdoblje 2021. – 2025. godine  

koji je izrađen tijekom izvještajnog razdoblja.  

https://www.kolan.hr/images/pdfarhiv/Provedbeni_program_Op%C4%87ine_Kolan_za_razd

oblje_2021.-2025._godine.pdf 

Dokumentom su definirane vizija i misija Općine Kolan:  

Vizija Općine Kolan - Općina Kolan kao napredna turistička destinacija sa jasno definiranim 

ruralnim i poljoprivrednim identitetom koja osigurava svojim stanovnicima sigurno i 

poticajno okruženje za gospodarstveni razvoj i kvalitetan život brigom za prostor, kulturu, 

obrazovanje, sport i socijalne usluge 

Misija Općine Kolan je odgovornim upravljanjem općinskom upravom i javnim dobrima 

pružajući usluge unaprijediti kvalitetu života stanovnika i osigurati uvjete za turistički i 

poljoprivredni napredak. 

Aktivnosti načelnika 

Tijekom izvještajnog razdoblja održavani su radni sastanci i konzultacije vezani za 

svakodnevni rad kao i za projekte koji se provode ili će se provoditi na području Općine 

Kolan, od kojih izdvajaju slijedeći: 

- Sastanak sa predstavnicima Hrvatskih Voda vezano za Kolanjsko blato  

https://www.kolan.hr/images/pdfarhiv/Provedbeni_program_Op%C4%87ine_Kolan_za_razdoblje_2021.-2025._godine.pdf
https://www.kolan.hr/images/pdfarhiv/Provedbeni_program_Op%C4%87ine_Kolan_za_razdoblje_2021.-2025._godine.pdf


- Sastanak u prostorijama Zadarske županije po pitanju COVID situacije – preporuke 

tijekom turističke sezone 

- Južni ogranak Senj  - upis udjela  

- Hrvatske vode Split – aglomeracija  

- FLAG Tri mora – mogućnosti i pridruženje 

- Općinski sud u Zadru – osiguravanje daljnjeg provođenja katastarske izmjere i rada 

zemljišno knjižnog odjela 

- Pokretanje projekta Careve kuće 

- Sastanak u ministarstvu financija , odjel za revizije – vezano za Reviziju Općine 

Kolan za 2020. 

- Županijska vatrogasna zajednica – djelovanje na području Općine Kolan 

- Sastanak čelnika JLS sa Županom  

- Hrvatske vode Split – Odvodnja Mandre 

- Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta – natječaj za dječji vrtić 

- Projekt Careva kuća – definiranje projektnog zadataka 

- Sinjska Alka – prisustvovanje manifestaciji 

- Južni ogranak Senj – Hrmotine – sastanak društva 

- Hrvatske ceste – poslovna jedinica Zadar – projekti na području Općine Kolan 

- Općina Preko – predstavljanje Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. 

- Natura Jadera – sastanak po pitanju pokretanja projekta na Kolanjskom blatu 

- Sudjelovanje na Akademiji za čelnike i pročelnike JLS-a 

- Gostovanje na TV Diadora 

- Sastanak čelnika otoka Paga u Novalji 

- Odvodnja Mandre – analiza postojećeg sustava sastanak 

- Predstavnici Civilne zaštite Zadarske županije 

- HEP Zadar – vezano za priključke poljoprivrednika na području Križina 

- Nadbiskupija Zadarska – vezano za radove na području Općine Kolan 

- Zadarska Županija – pokretanje centra za pružanje usluga u zajednici  

- Projekti na području općine Kolan – KeyProject konzultantska agencija 

- Sudjelovanje na sastanku  FLAG Tri mora 

- Ministarstvu prometa pomorstva i veza – projekt Šetnica 

- Sastanak čelnika JLS sa Županom - Poličnik 

- Obilježavanje napada na Paški most 

- Osposobljavanje čelnika -  Civilna zaštita – Poličnik 

- Sastanak u Ministarstvu prometa pomorstva i veza – projekt Šetnica 

- Hrvatske ceste – Zadar – radovi na području Općine Kolan 

- LAG Mentorides – skupština 

- Hrvatska vatrogasna zajednica – JVP Pag 

 

Sastanci i konzultacije vezane za zajedničke projekte i aktivnosti vođene su višekratno sa 

predstavnicima i čelnicima Općina Povljana te gradova Pag i Novalja, kao i društvima KD 

Pag, KD Novalja, te sa županijskim uredima i pročelnicima, JVP Pag, Naturom Jaderom, 

Agrrom, Zadrom Novom, Južni ogranak Senj, odvjetničkim društvima i dr. nema potrebe 

pojedinačno navoditi jer su se odvijale na tjednoj bazi.  



Također sastanci i konzultacije sa DVD Kolan, Turističkom zajednicom Općine Kolan, 

Čistoćom i održavanjem, vijećnicima, predsjednikom Vijeća također nije potrebno 

pojedinačno navoditi jer su oni dio svakodnevnog rada.  

Tijekom ovog razdoblja radilo se na prostorno planskoj dokumentaciji te su odrađeni sastanci 

sa izrađivačima planova i Odborom za prostorno planiranje i komunalni sustav. Sastanci su 

održavani po pitanju Županijskog prostornog plana, Prostornog plana Općine Kolan, UPU 

Kolan, UPU Mandre, UPU Kolanjski Gajac, UPU Solenice, UPU 7-1, UPU 7-2. Naručila se 

analiza prometnica na području mjesta Mandre prema postojećoj katastarskoj izmjeri kao 

temelj za izradu novog UPU Mandre.  

 

Javnost rada 

Komunikacija sa stanovnicima Općine Kolan vodila se posredno sastancima ili neposredno 

putem društvenih mreža ili elektroničkom poštom.   

Javnost rada osigurana je objavom akata na web stranicama Općine Kolan (https://kolan.hr/), 

kao i uvođenjem platforme za transparentnost (https://kolan.otvorenaopcina.hr/).   

Na stranicama su objavljeni dokumenti: 

- Proračun za 2021  i izmjene i dopune 

- Prijedlog proračuna za 2022 

- Financijski izvještaji i izvršenja proračuna 

- Proračun u malom  

- Popisi donacija i sponzorstva -  

Također se na stranicama nalaze podaci vezani za javnu nabavu 

(https://kolan.hr/index.php/opcinska-uprava/javna-nabava): 

- Plan nabave za 2021 i 2022 

- Popis jednostavne nabave za 2021.g. i nabave veće od 20.000,00 kn  

- Popis jednostavna nabave za 2021. godinu  

- Popis narudžbenica jednostavna nabave za 2021. godinu  

- Registar Ugovora 

Proračun  

Tijekom izvještajnog razdoblja došlo je do dvaju Izmjena i dopuna proračuna za 2021, te 

usvojio se Proračun za 2022 godinu.  

Planirani Proračun za 2021 bio je 14.502.945,05 kn – (izvor II izmjene i dopune proračuna). 

Najveći prihodi ostvarili su se od Porez na kuće za odmor (1.627.430,89) , Porezi na promet 

nekretnina (1.588.329,24) , Porezi na potrošnju (1.043.342,35), Porez i prirez na dohodak od 

nesamostalnog rada (917.786,99) , Komunalni doprinosi (4.005.015,74 ), Komunalne naknade 

(1.420.000,00) . 

Izdaci iz proračuna išli su pojedinačno najviše za Plaće za redovan rad (1.247.683,13) , 

intelektualne i osobne usluge (300.000,00), Uređenje i održavanje javnih površina čišćenje i 

metenje (1.511.950,00) , Održavanje poljskih puteva(400.000,00), Sufinanciranje troškova 

https://kolan.hr/index.php/opcinska-uprava/javna-nabava


Diječjih vrtića (400.000,00), Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna stipendije 

(220.000,00) Tekuće donacije DVD KOLAN ( 300.000,00) , TZO Kolan (270.000,00) , JVP 

Pag (240.000,00) , Uređenje šetnice Mandre - Kolanjski Gajac( 400.000,00), Izdaci za 

depozite i jamčevne pologe ( 1.080.000,00), Povrat duga za koncesiju – kampovi 

(476.000,00) , Otplata obaveza po kreditu( 450.000,00)  

 

Turistička zajednica Općine Kolan 

Najveća aktivnost turističke zajednice očituje se kroz turističku sezonu. Nažalost 2021 je bila 

godina kada su na snazi bila mjere protiv COVID-19 virusa te su aktivnosti TZO Kolan bile 

usklađene sa preporukama TZ Zadarske Županije.  

Održane su dvije sjednice Vijeća TZO Kolan na kojima su usvojene odluke kao što su: 

- Program rada i financijski plan turističke zajednice općine Kolan za 2022. Godinu 

- Usvajanje financijskog izvješća od 1. siječnja do 15. rujna 2021.g. i Izmjene i dopune 

financijskog plana 

U periodu od siječnja do rujna ( zaključno s datumom 10.09.2021.) je ostvareno 33.126 

dolazaka i 360.072 noćenja odnosno 96% dolazaka i 94% noćenja ostvarenih u istom 

razdoblju 2019. godine. 

Najveći turistički promet ostvaruje se u razdoblju od 01.07. - 01.09. te je u usporedbi s 2019. 

god. ostvareno 99% dolazaka i 96% noćenja.  Najveći broj noćenja ostvaren je u objektima u 

domaćinstvu (41%), potom u nekomercijalnom smještaju te u kampovima (12%). 

 

Aktivnosti, projektna i ostala dokumentacija 

Aktivnosti koje su se provodile i projekti i dokumentacija na kojoj se radilo u izvještajnom 

razdoblju su: 

- Izrađen je Provedbeni program općine kolan za razdoblje od 2021. do 2025. godine 

- Izrađena je platforma za transparenost 

- Uklonile su nepravilnosti po reviziji iz 2020 sukladno planu otklanjanja 

- Uredili su se ulice prema Girenici i prema polju (Male Grbe) 

- Nastavak gradnje suhozida Put Mišnjaka i Bocunića 

- Izradio se projekt dječjeg igrališta u Maloj Mandri 

- Uredile su se plaže i đige 

- Osigurao se rad zapisničara i povjerenika na katastarskoj izmjeri 

- Donirala su se sredstva za pomoć kupnje kuće za obitelj u Petrinji 

- Nastavilo se uređenje šetnice Mandre - Kolanjski Gajac 

- Proširila se javna rasvjeta 

- Uredili su se uredi na katu općinske zgrade  

- Nabavile su se prometne kamere 

- Pokrenuo se projekt Kulturnog centra Kolan – Careva kuća 

- Naručila se analiza sustava odvodnje Mandre 

- Pokrenuo se postupak za otvaranje parkirališta na Mandrama 



- Nastavak rada na prostorno planskoj dokumentaciji  

- Osigurane su dodatne usluge zaštitarske službe tijekom ljetnih mjeseci 

 

Jedinstveni upravni odjel 

Na dan 31.12.2021. JUO Općine Kolan broji 12 zaposlenika: 

- Ana–Marija Gligora, dipl.iur. - Pročelnica 

- Petar Šupraha, dipl.iur - viši savjetnik za imovinsko-pravne poslove 

- Lorena Šugar, dipl.iur - viši stručni suradnik za pravne poslove i javnu nabavu 

- Vesna Mirčić – voditeljica službe za računovodstvo, proračun i financije 

- Jadranka Šupraha, dipl.oec. - viši referent za financije 

- Anita Škoda - administrativni referent 

- Anđela Paladina - administrativni referent 

- Mirko Hrvoje Vatrov, mag.ing.traff. - viši referent komunalni redar 

- Ivan Zubović - komunalni redar 

- Marin Zubović, bacc.admin.publ. - viši referent za komunalno pravne poslove 

- Marin Oštarić, mag.oec. - viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno 

gospodarstvo i projekte 

- Miljenka Tauzer - spremačica 

Zaključak 

Sve postignuto u izvještajnom razdoblju rezultat je zajedničkog rada općinskog načelnika, 

Općinskog Vijeća Općine Kolan i Jedinstvenog upravnog odjela s ciljem da se realizira Vizija 

definirana Provedbenim programom Općine Kolan.  

 

Predlažem Općinskom Vijeću Općine Kolan da razmotri i prihvati ovo izvješće. 

 

 

Načelnik Općine Kolan 

Šime Gligora, dipl inf 

 

 

 

 

 

 


