
 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOLAN 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan 

KLASA: 021-05/21-01/16 

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

Kolan, 16. prosinca 2021. 

 

 

Sukladno članku 28.a Statuta Općine Kolan (''Službeni glasnik Općine Kolan“ broj: 

6/21) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kolan („Službeni glasnik Općine 

Kolan, broj: 33/21) sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća za 22. prosinca 2021. u 8:00 sati, 

a koja će se održati u dvorani Općinske zgrade, te predlažem sljedeći:                                

 

DNEVNI RED 

 

verifikacija zapisnika sa 9. sjednice 

 

     aktualni sat 

 

1. II. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu, 

2. Konačni prijedlog Proračuna za 2022. godinu,  

3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Kolan, 

4. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko - turističke 

zone „Solinice“ – UPU 8, 

5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kolanjski 

Gajac, 

6. Program korištenja sredstava od naknade za promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta za 2022. godinu, 

7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kolan za 2022. godinu, 

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kolan za 2021. godinu, 

9. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o pripremi i provedbi EU 

projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Pag, 

Mandre i Povljana“,  

10. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Kolan, 

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Kolan, 

12. Prijedlog Odluke o početnoj visini zakupnine za poslovne prostore,  

13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

14. Razno 

 

 



Ukoliko je vijećnik spriječen svoj izostanak može prijaviti putem maila na info@kolan.hr, 

putem telefona na 023/698-008 te pismenim putem na adresu Trg kralja Tomislava 6, 23251 

Kolan. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Ante Zubović 

 

 

 

 

Napomena: 

Na temelju Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, 

državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika 

i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih 

društava i ustanova („Narodne novine“ br. 121/21), kod ulaska u službene prostorije Općine 

Kolan potrebno je predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajuće druge dokaze o 

cijepljenju, preboljenju bolesti COVID-19 ili testiranju sukladno članku VII. Citirane Odluke. 
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