
 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

 ZADARSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA KOLAN 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/22-01/09 

URBROJ: 2198/33-02/01-22-3 

Kolan, 28. listopada 2022. 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 Sa 19. (devetnaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 28. 

listopada 2022. godine u velikoj dvorani Općinske zgrade s početkom u 08:08 sati. 

 

Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici: 

o Ante Zubović, predsjednik Općinskog vijeća 

o Jelena Škoda Baričević, potpredsjednica Općinskog vijeća  

o Mario Baričević 

o Ivan Čemeljić 

 

Ostali prisutni: 

o Šime Gligora – Načelnik 

o Ana-Marija Gligora – Pročelnica JUO 

o Anita Škoda – Zapisničar 

 

Nisu prisustvovali sjednici: 

o Šime Šupraha (nije opravdao izostanak) 

o Marin Pernjak (nije opravdao izostanak)  

o Josip Zubović (nije opravdao izostanak) 

 

 

 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Ante Zubović (u daljnjem tekstu Predsjedavajući)  

pozdravlja prisutne vijećnike i sve nazočne, te otvara 19. sjednicu u 08:08 h. Utvrđuje da je 

prisutno 4 vijećnika i da postoji kvorum za održavanje sjednice. 

 

Predsjedavajući prelazi na verifikaciju zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća. 

Mario Baričević navodi kako bi se u zapisnicima trebalo napisati da su se vijećnicima dostavili 

traženi dokumenti ili odgovori na pitanja koja su bila zatražena na toj sjednici, drugih primjedbi 

navodi da nema. 

Predsjedavajući daje zapisnik na verifikaciju: 

 

ZA: 4 vijećnika (Ante Zubović, Jelena Škoda Baričević, Mario Baričević, Ivan Čemeljić) 

 

Jednoglasno je verificiran zapisnik s 18. sjednice. 



AKTUALNI SAT 

 

Predsjedavajući otvara aktualni sat i daje riječ vijećnicima. 

 

Mario Baričević postavlja pitanje vezano za novo odlagalište otpada koje se pojavilo na 

zemljištu Obada Čemeljića. Načelnik navodi kako je otpad postavljen u dogovoru s vlasnikom, 

unutar ograde te u dogovoru s ČIOK -om napraviti plato. Nadalje Mario Baričević postavlja 

pitanje vezano s vodu, hoće li se s obzirom na problem koji općina ima s Komunalnim društvom 

Pag vezano s opskrbom vode, riješiti problem do sljedeće sezone u Velebitskoj i Maunskoj ulici 

u Mandrama. Načelnik navodi kako će obvezu rješavanja ovog problema preuzeti na sebe u 

okvirima koji su dopušteni općini. Znači ukoliko Komunalno društvo Pag ne bude u mogućnosti 

financirati radove, općina će preuzeti obvezu financiranja na svoj račun u okviru proračuna, 

nadalje navodi kako je jučer održan sastanak na ovu temu te ostalim vijećnicima predlaže 

sazivanje tematske sjednice s ovom temom, u nadi da će doći i direktor Komunalnog društva 

Pag iako je bio pozvan i na prošlu sjednicu ali se nije odazvao. 

Načelnik navodi kako je općina zaprimila zahtjev gospođe Snježane Morožin u kojem navodi 

problem oko sanacije krova na poslovnom centru Mandre, također navodi i problem fasade, 

Konzuma i pročelja na poslovnom centru. Predsjedavajući navodi kako je krovište veliki 

problem. Od 2013. godine otkada je centar počeo s radom, u njega nije uloženo ništa, a s 

obzirom da i sam plaća najam u njemu zna koliko općina dobiva od zakupa prostora i vjeruje 

da se tim novcima već moglo sve sanirati. Nadalje navodi problem zaštopanih wc-a, ispadanja 

sklopki struje. Načelnik navodi kako je zabranio održavanje rođendana nakon razbijanja stakla. 

Predsjedavajući navodi kako su zadnje osobe koje su koristile prostor morale donijeti svoje 

reflektore jer nije bilo svjetla. Postavlja i pitanje čija briga su wc-i u poslovnom centru. Jelena 

Škoda Baričević postavlja pitanje naplaćuje li se korištenje prostora za slavlje dječjih 

rođendana, na što dobiva odgovor od Načelnika da se prostor ne naplaćuje osim što roditelji 

moraju prostor iza rođendana očistiti. Jelena Škoda Baričević navodi kako bi se trebala zaposliti 

jedna čistačica i platiti bar 200 kn po čišćenju. Načelnik navodi kako se mještanima nudi prostor 

za obavljanje proslava zbog manjih stambenih prostora i mišljenja je dok se poslovni centar ne 

sanira, nije u redu naplaćivati najam tog prostora. Predsjedavajući navodi kako je žalosno što 

se općina još nije naplatila za razbijeno staklo iako je zapisnikom utvrđeno tko i kako je došlo 

do tog događaja. Pročelnica navodi kako je roditeljima djeteta upućen dopis u kojem ih se 

poziva da se pokrije šteta kako ne bi došlo do pokretanja prekršajnog postupka protiv 

maloljetnika. Mario Baričević navodi i problem sanitarnog čvora, zbog neodržavanja sanitarnih 

čvorova unutar centra, svi posjetitelji centra koriste wc kafića kojeg je predsjedavajući vlasnik 

te navodi kako to nije u redu. Načelnik navodi kako je jesan sanitarni čvor otvoren dok u drugi 

zatvorili i koriste ga samo poslovni prostori koji su u najmu na katu centra. Mario Baričević 

navodi kako je centar neisplativ, dok Predsjedavajući navodi kako je centar isplativ s obzirom 

na cijenu najma. Načelnik traži mišljenja vijećnika u vezi solarnih panela, na što dobiva 

odgovor Predsjedavajućeg kako bi solarne panele trebalo postaviti na sve općinske zgrade. Ivan 

Čemeljić navodi kako bi poslovni centar trebalo kompletno renovirati te onda taj neiskorišteni 

prostor pregraditi na dva ili tri manja funkcionalna poslovna prostora.  

 

Predsjedavajući zatvara aktualni sat. 

 

 

Predsjedavajući čita dnevni red. 

 

1. Odluka o III. Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata i učenika koji se 

obrazuju za deficitarna zanimanja sa područja Općine Kolan 

2. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini 

3. Odluka o općinskim porezima Općine Kolan 



4. Odluka o osnivanju savjeta mladih  

5. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kolan za razdoblje od 

1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine  

6. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kolan za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2022. godine 

7. Razno 

 

Predsjedavajući daje na glasovanje dnevni red: 

ZA: 4 vijećnika (Ante Zubović, Jelena Škoda Baričević, Mario Baričević, Ivan Čemeljić) 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

 

 

Ad. 1. Odluka o III. Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata i učenika  

koji se obrazuju za deficitarna zanimanja sa područja Općine Kolan 

 

Predsjedavajući prelazi na prvu točku dnevnog reda i daje riječ Načelniku. 

  

Načelnik obrazlaže prijedlog odluke navodeći kako odluka ostaje ista samo se dodaje rečenica 

kako pravo na stipendiju nemaju oni studenti koji više puta upisuju prvu godinu studija u članku 

5., također navodi kako su napravljene neke tehničke preinake kako bi odluka bila smislena. 

Načelnik daje riječ Pročelnici koja obrazlaže članke odluke. Jelena Škoda Baričević postavlja 

pitanje što je s ostalim godinama studija, na što Načelnik govori da se radi o skupljanju ECTS 

bodova, novi način studiranja unazad par godina gdje se promijenilo bodovanje položenih 

ispita, nema više ocjena kao takvih. Jelena Škoda Baričević pita što je sa studentima koji se 

prebace na drugi fakultet i samim time upisuju opet prvu godinu, na što dobiva odgovor da 

nastavkom na drugu i treću ima normalno pravo na stipendiju. Predsjedavajući navodi kako se 

isto odnosi i na srednje škole na što Pročelnica kazuje kako je srednjoškolcima uvjet prosjek 

ocjena minimalan 3,0 jer se neka ograničenja moraju postaviti. Ivan Čemeljić postavlja pitanje 

što će se dogoditi ako studentu ostane jedan ili dva ispita na drugoj godini a sada upisuje treću. 

Dobiva odgovor od Pročelnice kako se sustav studiranja promijenio u odnosu na godine ranije 

te fakulteti imaju različita pravila te obrazlaže na primjeru i navodi kako je uvjet za stipendiju 

45 ECTS bodova od godine prije. Načelnik, između ostalog, navodi kako su proučavajući 

odluke o stipendijama, kontaktirali druge općine i gradove kako bi odluku prilagodili što je 

bolje moguće. Ivan Čemeljić navodi kako su danas uvjeti studiranja s obzirom na udaljenost 

mjesta Kolan od gradova studiranja i načina života. 

 

Predsjedavajući daje na glasovanje prvu točku dnevnog reda - Odluku o III. Izmjeni i dopuni 

Odluke o stipendiranju studenata i učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja sa područja 

Općine Kolan: 

ZA: 4 vijećnika (Ante Zubović, Jelena Škoda Baričević, Mario Baričević, Ivan Čemeljić) 

 

Prva točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 

 

 

 

Ad. 2. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini 

 

Predsjedavajući prelazi na drugu točku dnevnog reda i daje riječ Načelniku koji obrazlaže 

prijedlog odluke.  

 



Jelena Škoda Baričević postavlja pitanje zašto se ne produži razdoblje zabrane radova, iako zna 

da se i građevinski radovi moraju odrađivati. Predsjedavajući se nadovezuje neka se razdoblje 

produži i stavi od 10.06. do 17.09.2023. Jelena Škoda Baričević navodi da bi produžila 

razdoblje, dok predsjedavajući navodi kako tvrtke uvijek traže produljenje roka izvođenja 

radova, a uostalom tvrtke ne mogu biti zatvorene 3 mjeseca. Načelnik navodi kada bi produžili 

razdoblje trajanja zabrane da bi izazvali veći nemir i pritisak od građevinara. Načelnik navodi 

ako su svi suglasni s predloženim datumima da se izmijeni u članku 5. prijedloga odluke kako 

je izrečeno. 

 

Predsjedavajući daje na glasovanje drugu točku dnevnog reda - Odluku o privremenoj zabrani 

izvođenja radova u 2023. godini s izmjenom razdoblja roka trajanja zabrane: 

ZA: 4 vijećnika (Ante Zubović, Jelena Škoda Baričević, Mario Baričević, Ivan Čemeljić) 

 

Druga točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 

 

 

 

Ad. 3. Odluka o općinskim porezima Općine Kolan 

 

Predsjedavajući prelazi na treću točku dnevnog reda i daje riječ Pročelnici koja obrazlaže 

odluku te navodi kako se u odluka morala uskladiti s uputama ministarstva te su se 

preformulirali tehnički detalji. Umjesto izmjene postojeće odluke, ministarstvo je dalo prijedlog 

da se donese nova odluka.  

 

Kako nema daljnje rasprave predsjedavajući daje na glasovanje treću točku dnevnog reda – 

Odluku o općinskim porezima Općine Kolan: 

ZA: 4 vijećnika (Ante Zubović, Jelena Škoda Baričević, Mario Baričević, Ivan Čemeljić) 

 

Treća točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 

 

 

 

Ad. 4. Odluka o osnivanju savjeta mladih 

 

Predsjedavajući prelazi na četvrtu točku dnevnog reda i daje riječ Pročelnici koja navodi kako 

je Općinsko vijeće Općine Kolan 22. srpnja 2008. godine donijelo Odluku o osnivanju savjeta 

mladih, koja je objavljena u „Službenom glasniku Zadarske županije“, broj: 19/08 ali do 

osnivanja Savjeta mladih na području Općine Kolan nikada nije došlo. Sukladno Zakonu 

potrebno je donijeti novu odluku bez obzira hoće li se savjet mladih osnovati ili neće, ali trebalo 

bi se krenuti s inicijativom da se mladi uključe u rad jedinice lokalne samouprave. Do nove 

godine objaviti javni poziv za osnivanje savjeta mladih, koje će biti savjetodavno tijelo 

Općinskom vijeću i moći će prisustvovati sjednicama ali ne i odlučivati. Jelena Škoda Baričević 

pozdravlja ovu odluku s obzirom na velik broj mladog stanovništva na području općine Kolan. 

Načelnik navodi kako općina ima 20% mladog stanovništva što je odličan rezultat u odnosu na 

druge susjedne općine i gradove. 

 

Predsjedavajući daje na glasovanje četvrtu točku dnevnog reda – Odluku o osnivanju savjeta 

mladih: 

ZA: 4 vijećnika (Ante Zubović, Jelena Škoda Baričević, Mario Baričević, Ivan Čemeljić) 

 

Četvrta točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 

 



Ad. 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kolan  

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Predsjedavajući prelazi na petu točku dnevnog reda i daje riječ Načelniku koji je ukratko 

obrazlaže. Mario Baričević zaključuje da oporbu ne zanima rad općine i vijeća s obzirom da ne 

dolaze na sjednice vijeća, pa su vjerojatno suglasni i upoznati sa svime. Načelnik navodi kako 

vladaju u sjeni, očito neka paralelna vlada. 

 

Predsjedavajući daje na glasovanje petu točku dnevnog reda - Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna Općine Kolan za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine: 

ZA: 4 vijećnika (Ante Zubović, Jelena Škoda Baričević, Mario Baričević, Ivan Čemeljić) 

 

Peta točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 

 

 

 

Ad. 6. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kolan  

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Predsjedavajući prelazi na šestu točku dnevnog reda i daje riječ Načelniku navodi kako je dužan 

sukladno Zakonu dva puta godišnje predati napisano izvješće o radu u kojem je uvrstio i rad 

turističke zajednice kao predsjednik skupštine i član turističkog vijeća.  

 

Predsjedavajući daje na glasovanje šestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu Općinskog 

načelnika Općine Kolan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine: 

ZA: 4 vijećnika (Ante Zubović, Jelena Škoda Baričević, Mario Baričević, Ivan Čemeljić) 

 

Šesta točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 

 

 

 

Ad. 7. Razno 

 

Predsjedavajući prelazi na sedmu točku dnevnog reda – razno. 

Načelnik navodi potrebu za nabavom solarnih panela zbog povećanja cijene električne energije. 

Također navodi kako je općina dobila tražena sredstva za izgradnju dječjeg vrtića, te bi se 

potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava trebao potpisati kroz par dana. U vezi širokopojasnog 

interneta na području otoka Paga, općina Povljana i općina Kolan su se složile u vezi navedenog 

projekta dok grad Pag nije zainteresiran za sudjelovanje. U općina Kolan uvedena je optika koja 

je dostupna javnopravnim tijelima. Uskoro prijava na natječaj za projekt kulturnog centra 

Kolan, u nadi da će proći natječaj i da će općina postati bogatija za kulturni centar. Jelena Škoda 

Baričević navodi kako se puno projekata realiziralo u godinu dana ove vlasti. Načelnik navodi 

kako su sada najbitniji projekti dječjeg vrtića i kulturnog centra. 

 

Predsjedavajući postavlja pitanje u vezi javne rasvjete, dokad će se gasiti, jer je suludo to što se 

događa i radi, na što dobiva odgovor od Načelnika kako se isprobavaju foto senzori i vremenski 

tajmeri te se nada da će se kroz tjedan dana regulirati te da neće više biti problema. 

Predsjedavajući opet navodi kako je potreba za solarnim lampama i neka se ide k tome, 

Načelnik navodi kako općina ima 85% LED svjetla što je već samo po sebi ušteda, zatim 

problem je što javna rasvjeta nije podijeljena na dijelove nego je u cjelini stoga se ne može 

ugasiti svaka druga lampa već cijela ulica, dok Predsjedavajući napominje kako sigurno mora 

postojati neki način. Mario Baričević navodi kako je razgovarao s djelatnicima krim policije te 



navodi kako je zagašena javna rasvjeta problem većeg aspekta zbog većeg broja provala tj. 

opasnosti od krađe. Gdje ljudi ne žive tamo rasvjeta svijetli, dok tamo gdje ljudi žive cijelu 

godinu rasvjeta je ugašena, što nije nikako u redu. Predsjedavajući navodi kako su mještani 

nezadovoljni ovakvim načinom rada, te on osobno ne bi gasio rasvjetu između ostalog i zbog 

vikendaša koji dolaze na odmor.  

 

Mario Baričević postavlja pitanje što je s Izmjena i dopunama prostornog plana uređenja općine 

Kolan, na što dobiva odgovor od Pročelnice da se čeka od izrađivača plana izvješće o ponovnoj 

javnoj raspravi. 

 

 

 

Predsjedavajući zatvara sjednicu u 09:08 h. 

 

 

Zapisničar                 Općinsko vijeće Općine Kolan 

Anita Škoda                  Predsjednik Ante Zubović 


