
 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

 ZADARSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA KOLAN 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/22-01/08 

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

Kolan, 06. listopada 2022. 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 Sa 18. (osamnaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 06. listopada 

2022. godine u velikoj dvorani Općinske zgrade s početkom u 08:07 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 (opravado izostanak) 

o Marin Pernjak (nije opravado izostanak)  

o Josip Zubović (nije opravado izostanak) 

 

 

 

 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Ante Zubović (u daljnjem tekstu Predsjedavajući)  

pozdravlja prisutne vijećnike i sve nazočne, te otvara 18. sjednicu u 08:07 h. Utvrđuje da je 

prisutno 4 vijećnika i da postoji kvorum za održavanje sjednice. 

 

Predsjedavajući prelazi na verifikaciju zapisnika 16. sjednice Općinskog vijeća. 

S obzirom da nema primjedbi daje verifikaciju zapisnika na glasovanje: 

 

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

 

Jednoglasno je verificiran zapisnik s 16. sjednice. 

 

 



AKTUALNI SAT 

 

Predsjedavajući otvara aktualni sat i daje riječ vijećnicima. 

 

Mario Baričević postavlja pitanje vezano za parking ispod konobe Giardin, ako je istina da će 

se ondje napraviti još jedno boćalište u mjestu. 

 

Načelnik odgovara kako postoji inicijativa da se ondje napravi boćalište iako je njegov prijedlog 

da se izgradi stacionar za starije osobe. Rekao je kako je sve podložno dogovoru, te kako bi 

prvo trebalo srušiti postojeći objekt za koji nema građevinske dozvole i proširiti put.  

 

Mario Baričević opet pita ako stvarno pored dva boćališta postoji potreba za trećim u istom 

mjestu. 

 

Predsjedavajući postavlja pitanje vezano za poskupljenje električne energije, razmišlja li se o 

postavljanju kakvih solarnih panela, na što dobiva odgovor od Načelnika da je bio na sastanku 

s projektantom da vidi može li se iskoristiti stari projekt, ako ne biti će napravljen novi projekt. 

 

Predsjedavajući postavlja pitanje Načelniku vezano za zgradu ribarnice, hoće li se obnavljati, 

na što dobiva odgovor da je trenutno zgrada dana na korištenje Komunalnom društvu Pag. Treba 

odlučiti o namjeni te zgrade i sukladno tome renovirati.  

 

Predsjedavajući navodi kako se za tu zgradu dobivaju i novci o najma prostora za bankomat, a 

razbijene su trnite na krovu i klimu treba ukloniti. 

 

Načelnik navodi kako će se traćiti ponuda za uređenje. 

 

Predsjedavajući zatvara aktualni sat. 

 

 

Predsjedavajući čita dnevni red. 

 

1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu 

1.1. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kolan u 2022. godini 

1.2. II. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kolan u 2022. godini 

2. Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata i učenika koji se obrazuju 

za deficitarna zanimanja se područja Općine Kolan 

3. Odluka o donošenju ažurirane Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kolan iz 

srpnja 2022. godine 

4. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za izdavanje zadužnice Dječjem 

vrtiću „Paški mališani“ 

5. Zaključak o donaciji Malonogometnom klubu Kolan 

6. Komunalna infrastruktura - voda, rasprava 

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. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu 

 

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

  

Načelnik obrazlaže kako se nakon odrađenih 9 mjeseci tekuće godine, situacija s nekim 

stavkama u proračunu mijenja, jer će se neke ostvariti više od predviđenog a neke se uopće neće 

uspjeti realizirati do kraja godine, stoga je bilo potrebno napraviti neke izmjene u proračunu. 

Navodi kako su do 29.09.2022. utrošena sredstva iznosila 9.800.000,00 kn te kako se nada da 

će se do kraja godine realizirati između 14 i 15 milijuna kn. Između stavki čiji se iznos 

promijenio navodi sufinanciranje usluga vrtića, sportski centar Mandre, asfaltiranje cesta, 

šetnica Mandre – Kolanjski Gajac, usluge prijevoze za učenike osnovnih i srednjih škola, nova 

procjena ugroženosti, sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe. Navodi i kako se broj 

zaposlenih nije mijenjao te kako ostaje još i 450.000,00 kn za povrat beskamatnog zajma zbog 

COVID-a kojeg Općina podignula na 3. godine. 

 

Mario Baričević postavlja pitanje zašto se uzeo zajam a za tu godinu je proračun izglasan. 

 

Načelnik nadalje kazuje kako se zajam ove godine ne treba vratiti do kraja, te će se sada isplatiti 

iznos koji bude višak za ovu godinu. Neki iznosi su se smanjili, izgradnja cesta, javna nabava 

za igrališta, otkup zemljišta, reciklažo dvorište nije predviđeno u prostornom planu stoga je 

stavka uklonjena, otvorila se nova stavka Kolanjsko blato gdje ne treba raditi procjenu utjecaja 

na okoliš, zatim projekt razvoja širokopojasne infrastrukture – krajem I. kvartala sljedeće 

godine potpisivanje sporazuma između Općine Povljana, Grada Paga i Općine Kolan, koji je 

prijedlog dala Općina Kolan, potom izrada projekta lučice u Mandrama u dogovoru s Lučkom 

upravom zadarske županije. Povećana je stavka reprezentacije, odvoza otpada na deponij i 

ostali nespomenuti troškovi. 

 

Vesna Mirčić, voditeljica financija Općine Kolan navodi kako u ostale nespomenute troškove 

ulaze stavke koje se nemaju gdje knjižiti i niti se mogu predvidjeti kao npr. državni proračun. 

 

Načelnik nadalje spominje platformu za transparentnost - modul za prikaz proračuna, povećanje 

iznosa za plaće zaposlenih. 

 

Vesna Mirčić navodi kako se plaće zaposlenicima nisu podizale nego se prošle godine nisu 

predvidjela dva nova zaposlenika. 

 

Načelnik navodi problem struje, tvrtka za opskrbu pošalje račun, pa ga stornira, ne zna se još 

kako će sve funkcionirati kada Vlada donese uredbu. Zatim navodi stavku računalne usluge 

koja se povećala zbog problema uvođenja eura, problema sa serverom, modula općenito 

uredskim poslovanjem kojeg je Općina primorana kupiti kako bi se uskladila s Uredbom Vlade. 

Navodi kako će i dogodine stavka biti poveća zbog održavanja sustava. Stavka intelektualne 

usluge se povećala, ugovori za odvjetničke usluge i procjene vrijednosti zemljišta te nadzori.  

 

Mario Baričević postavlja pitanje što je s projektima, na što dobiva odgovor od načelnika kako 

se radi o sljedećim projektima, projekt sidrišta, sevoi-dana consulting tj. upravljanje imovinom, 

procjena od Bračkovića, fiskalna odgovornost, Geon mjerenja, Ured ovlaštenog inženjera 

Majića, Vepel parkirališta, prometna signalizacija, hortikulturni radovi. Stavka električne 

energije stvara problem, u pregovorima s direktorom ČIOK-a da se smanji cijena održavanja 

javne rasvjete, isključiti koje nisu potrebne a ostaviti javnu rasvjetu u glavnim ulicama. 

 

Predsjedavajući postavlja pitanje hoće li biti natječaj za solarne lampe, Načelnik odgovara kako 

se preko HABORA dižu krediti za cjelokupnu javnu rasvjetu. 



Mario Baričević postavlja pitanje kakvo je trenutno financijsko stanje općine, dugovno i 

potražno., na što dobiva odgovor od Vesne Mirčić kako je razlika u milijun kuna ali kako nije 

još sve došlo na naplatu a niti se sve isplatilo i kako se ne naplati uvijek sve a imamo i dosta 

opomeni i ovrha koje su poslane. 

 

Mario Baričević postavlja pitanje kakvo je stanje s koncesijama na pomorskom dobru, jesu li 

sve uručene i plaćene, traži da mu se dostavi pisani izvještaj s odgovorima na njegova pitanja, 

Vesna Mirčić nadodaje kako je 99% koncesija plaćeno.  

 

Mario Baričević postavlja pitanja što se poduzelo u vezi komunalnih naknada, što je s onima 

koji nisu proveli odluke kada je to trebalo napraviti, hoće li se tražiti da netko preuzme 

odgovornost za svoje postupke, a odgovori su dolazili da su donesene odluke zakonite, zašto se 

podigao zajam kada nije bilo potrebno, Načelnik navodi kako će dobiti pismeni odgovor na 

postavljena pitanja. Mario Baričević nadalje navodi kako je za vrtić već isplaćeno oko 

60.000,00 kn za idejni projekt iako tada nije ni bio u prostornom planu, komunalni doprinos – 

predviđena sredstva, ostala nematerijalna imovina, program razvoja širokopojasne 

infrastrukture, postavlja pitanje vezano za nadzor odvoza otpada na deponij, ČIOK prima 

470.000,00 kn bez odvoza otpada od korisnika mještana, mišljenja je da bi trebalo vidjeti koliko 

ljudi treba i koliki su zapravo troškovi. Nadalje navodi kako je ČIOK-u Općina uplatila u 

razdoblju od 07.07. do 26.09.2022. iznos od 830.000,00 kn za uređenje i održavanje javnih 

površina, svaka čast pojedincima tamo zaposlenima ali zaključak je da enormno velika svota 

novaca ide za usluge ČIOK-a. 

 

Predsjedavajući postavlja pitanje koliko trenutno ima zaposlenih u ČIOK-u, a Načelnik 

odgovora kako ČIOK ima 20 zaposlenika te se nadovezuje na navode Maria Baričevića kako 

ČIOK trenutno obavlja usluge koje dosad nisu obavljali kao što su održavanje nerazvrstanih 

cesta i uređenje dječjih igrališta. 

 

Načelnik nadalje navodi kako se neće uspoređivati s ostalim jedinicama lokalne i područne 

samouprave na području otoka, ali kazuje kako čistilica u Novalji čisti samo centar grada, u 

Povljani stoji na mjestu, dok u Kolanu radi u sva 3 mjesta Općine. Mario Baričević kazuje kako 

imaju sredstva i od sidrišta te iznajmljivanja sadržaja na Sv. Duhu sve zajedno preko 

6.000.000,00 kn, a Načelnik navodi kako iznosi idu na zbrinjavanje otpada, troškova plaće, i 

Općini je izdvajanje za ČIOK prevelik. Mario Baričević postavlja pitanje zašto uopće treba 

posrednik za obavljanje nekih radova, na što Načelnik kazuje kako po Odluci o komunalnoj 

djelatnosti i Zakona o komunalnom gospodarstvu mora postojati posrednik za obavljanje 

određenih radova. 

 

Mario Baričević navodi kako se po pitanju širenja vodovodne mreže i Poslovnog centra Mandre 

nije ništa poduzelo. Moli Vesnu Mirčić za dostavu svih fakturiranih računa za struju. 

 

Predsjedavajući postavlja pitanje oko intelektualnih usluga za usluge odvjetničkih društava te 

moli da mu se dostave računi istih. 

 

Predsjedavajući daje na glasovanje II. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu zajedno s 

Programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan za 

2022. godinu: 

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

 

Prva točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 

 

 



Ad. 2. Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata i učenika koji se 

obrazuju za deficitarna zanimanja se područja Općine Kolan 

 

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

da obrazloži odluku s obzirom da se radi o pravnom dijelu.  

 

Pročelnica obrazlaže odluku te navodi kako je došlo do izmjena u pojedinim člancima koji se 

tiču prebivališta i kako bi se omogućilo stanovnicima koji su se nedavno doselili da budu 

izjednačeni sa stanovnicima koji žive ovdje duže vrijeme. Također došlo je do tehničke izmjene 

oko bodova i prosjeka, kako bi svi studenti mogli primati stipendiju, te su dodana dodatna 

deficitarna zanimanja. 

 

Predsjedavajući daje na glasovanje drugu točku dnevnog reda: 

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

 

Druga točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 

 

 

 

Ad. 3. Odluka o donošenju ažurirane Procjene rizika od velikih nesreća  

za Općinu Kolan iz srpnja 2022. godine 

 

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

odluku. 

 

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

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

 

Treća točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 

 

 

 

Ad. 4. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za izdavanje zadužnice 

Dječjem vrtiću „Paški mališani“ 

 

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

prijedlog odluke napominjući kako Općina trenutno financira razliku u cijenu koju plaćaju 

roditelji i cijene koja je na računu vrtića za usluge. Navodi kako je s ravnateljicom vrtića 

komentirao ugovor koji je došao u Općinu na potpis za sufinanciranje usluga vrtića koje se 

povećalo na 80.000,00 kn ali Načelnik nije mogao potpisati taj ugovor bez suglasnosti 

Općinskog vijeća i zadužnice na taj iznos.  

 

Jelena Škoda Baričević kazuje kako bi potpisivanjem ugovora, Općina plaćala 500 kn po djetetu 

više u odnosu na prije, a Načelnik navodi kako je do ovoga došlo povećanjem cijena osnovnih 

namjernica i režija.  

 

Jelena Škoda Baričević navodi kako je Općini u interesu da djeca budu upisana u Pag u vrtić 

dokle Kolan ne dobije svoj vrtić, mišljenja je kako je Općina na sebe preuzela veliki teret u 

povećanju troškova. 

 



Predsjedavajući navodi kako ovo ne treba dopustiti jer je mišljenja da je to lihvarski ugovor i 

ne treba ga potpisati. Neka roditelji i dalje donose potvrde o uplati u Općinu, te da će Općina i 

dalje plaćati razliku u cijenu, na taj način se neće naštetiti roditeljima djece polaznika u vrtić. 

 

Načelnik navodi kako je istina da je ovo veliko povećanja troškova Općini ali se ne može na to 

trenutno utjecati. Održan je sastanak i s roditeljima djece te se raspravljalo o načinu 

financiranja. 

 

Mario Baričević navodi kako se nepotpisivanjem ovog ugovora neće naštetiti roditeljima djece. 

 

Pročelnica navodi kako se nepotpisivanjem ugovora, djeca stavljaju u nepovoljan položaj jer 

kod upisivanja u vrtić u startu imaju manje bodova. 

 

Predsjedavajući daje na glasovanje četvrtu točku dnevnog reda: 

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

 

S četiri glasa protiv Odluka nije usvojena. 

 

 

 

Ad. 5. Zaključak o donaciji Malonogometnom klubu Kolan 

 

Predsjedavajući prelazi na petu točku dnevnog reda i daje riječ Načelniku koji navodi kako se 

Malonogometni klub osnovao tek kasnije ove godine i nisu mogli predati papire za 

sufinanciranje rada kluba, mišljenja je da bi trebalo podržati mlade dečke iz kluba, a sljedeće 

godine im reći da se prijave na natječaj za financiranje, s čime su se složili svi vijećnici. 

 

Predsjedavajući daje na glasovanje petu točku dnevnog reda: 

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

 

Peta točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 

 

 

 

Ad. 6. Komunalna infrastruktura 

 

Predsjedavajući prelazi na šestu točku dnevnog reda i daje riječ Načelniku koji kazuje kako je 

zbog ove točke na sjednicu bio pozvan i direktor Komunalnog društva Pag, ali se nije odazvao 

niti opravdao izostanak. Između ostalog je problem što Općina Kolan nije upisana kao suvlasnik 

udjela u društvu koje joj pripada prema podjeli imovine. Komunalno društvo Pag obavlja usluge 

distribucije vode od kraja 2019. godine. Bio je potpisan i ugovor o širenju mreže koju je trebala 

financirati Općina Kolan, a realiziralo bi se u smislu širenja vodovodne mreže novim 

priključcima te što se tiče održavanja Općina nema informaciju koliko je od tih sredstava 

utrošeno u Općinu Kolan. Prošle godine je bio problem oko pritiska vode u Mandrima ali se 

nije toliko osjetio s obzirom na smanjeni broj gostiju radi COVID situacije, ali je zato ove 

godine problem bio velik jer je odaziv gostiju bio povećan. Neki dijelovi mjesta su imali slab 

pritisak vode dok drugi dijelovi nisu ni imali vode, što se odrazilo na stanovnike koji se bave 

turizmom i iznajmljivanjem apartmana. Indirektna odgovornost je na Općini Kolan jer bi 

trebalo vidjeti s izvođačem radova što se mora napraviti i u što treba uložiti sredstva. Na 

skupštini Komunalnog društva Pag je izglasano uvođenje naknade za razvoj s početkom naplate 

od 10. mjeseca ove godine. Definirano je da treba postojati i plan ulaganja za 2022. i 2023. 

godinu. Nadalje problem je što vode u vodospremama ima, ali je problem u mreži cijevi i tlaku. 



Mario Baričević navodi kako je on inicirao ovu točku sjednice, organizirao je peticiju i poslao 

je Komunalnom društvu Pag. Navodi kako je od direktora Komunalnog društva Pag bezobrazno 

što se nije pojavio na sjednici, te kazuje kako su on i Načelnik prije sezone razgovarali s 

direktorom Komunalnog društva Pag kada im je on osobno rekao da neće biti problema s 

opskrbom vode. Po njegovim saznanjima vukle su se cijevi izvan zona građevinskog područja 

direktno na magistralni vod i mišljenja je da netko treba odgovarati za to, a bude li se čekalo 

Komunalno društvo Pag još malo neće ni Velebitska ni Maunska ulica u Mandrama imati vode.  

 

Načelnik navodi kako prijašnji distributer vode nije mogao zadirati oko cijevi jer nije bilo 

financijskih sredstava, na što Mario Baričević kazuje kako je Općina Kolan dužna dobiti vodu, 

a Komunalno društvo Pag je dužno distribuirati vodu, nadasve Općina je dužna ispoštovati 

zahtjeve za vodu zbog naplate komunalnog doprinosa i naknade. Načelnik se nadovezuje kako 

će se nešto morati promijeniti. Ukoliko Komunalno društvo Pag nema sredstva trebala bi se 

obratiti Općini koja je dužna osigurati sredstva za sanaciju i održavanje mreže. Komunalno 

društvo Pag je ovakvim ponašanjem uskratilo izdavanje posebnih uvjeta. 

 

Mario Baričević moli u ime svih stanovnika naselja Mandri da se što prije riješi ovaj problem, 

a predsjedavajući nadodaje kako nije to problem samo u naselju Mandre već na području cijele 

Općine Kolan. Kazuje ako direktor Komunalnog društva Pag navodi kako nema problema neka 

se postave nove cijevi kako bi se riješio problem vode. Zaključak je da Općina Kolan treba 

tražiti rješavanje problema.  

 

  

 

Ad. 7. Razno 

 

Predsjedavajući prelazi na sedmu točku dnevnog reda – razno. 

Predsjedavajući postavlja pitanje što je sa zemljištem za sportsko rekreacijski centar Mandre, 

na što dobiva odgovor od Načelnika da je potrebno zatražiti kredit nakon što se dobije procjena 

zemljišta a što će čekati sljedeći rebalans. 

 

Jelena Škoda Baričević postavlja pitanje vezano za sufinanciranje prijevoza za izvanškolske 

aktivnosti do Paga, Načelnik navodi kako se prijevoz sufinancira do Novalje te bi trebalo vidjeti 

da se termini iz Paga prebace u Novalju, na što Jelena kazuje kako god ali se treba riješiti 

problem. 

 

Načelnik spominje pristigli dopis gospođe Milojke Škarić za uklanjanje klupe s njenog 

zemljišta, te navodi kako je klupa otklonjena i problema više nema. 

 

 

 

Predsjedavajući zatvara sjednicu u 10:09 h. 

 

 

Zapisničar                 Općinsko vijeće Općine Kolan 

Anita Škoda                  Predsjednik Ante Zubović 


