
 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

 ZADARSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA KOLAN 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/22-01/06 

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

Kolan, 11. srpnja 2022. 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 Sa 16. (šesnaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 11. srpnja 

2022. godine u velikoj dvorani Općinske zgrade s početkom u 11:05 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 Marin Pernjak (nije opravado izostanak)  

o Josip Zubović (nije opravado izostanak) 

o Šime Šupraha (nije opravado izostanak) 

 

 

 

 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Ante Zubović (u daljnjem tekstu Predsjedavajući)  

pozdravlja prisutne vijećnike i sve nazočne, te otvara 16. sjednicu u 11:05 h. Utvrđuje da je 

prisutno 4 vijećnika i da postoji kvorum za održavanje sjednice. 

 

Predsjedavajući prelazi na verifikaciju zapisnika 15. 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 15. sjednice. 

 

 

 

 



Predsjedavajući čita dnevni red. 

 

1. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za izdavanje zadužnice 

Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije  

2. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za izdavanje bjanko zadužnica 

Ministarstvu turizma i sporta 

 

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 davanju suglasnosti općinskom načelniku za izdavanje zadužnice 

Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

 

Predsjedavajući prelazi na 1. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku kao predlagatelju točke.  

Načelnik se na početku zahvaljuje presjedniku vijeća i vijećnicima na sazivanje i odaziv hitne 

sjednice te obrazlaže točku. Navodi kako se Općina Kolan prijavila na natječaj Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „Izgradnje ceste na 

području Općine Kolan“, te su Općini dodijeljena sredstva u iznosu od 240.000,00 kn. S 

obzirom da načelnik po Statutu Općine Kolan ne smije potpisivati iznose veće od 70.000,00 kn, 

ovu odluku je moralo izglasati Općinsko vijeće. Načelnik stoga daje prijedlog Općinskom 

vijeću da mu izda suglasnost za izdavanje zadužnice koje je sukladno Ugovoru, Općina dužna 

dostaviti kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora. 

 

Predsjedavajući daje na glasovanje 1. točku dnevnog reda: 

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

 

Prva točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 

 

 

Ad. 2. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za izdavanje  

bjanko zadužnica Ministarstvu turizma i sporta 

 

Predsjedavajući prelazi na 2. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku kao predlagatelju točke.  

Načelnik navodi kako se Općina prijavila na natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog 

zahvata i opremanja sportskih građevina te su joj dodijeljena sredstva u iznosu od 150.000,00 

kn. Kazuje kako je potrebno potpisati dvije bjanko zadužnice, jednu na iznos od 100.000,00 kn 

a drugu na iznos od 50.000,00 kn, te mu je potrebna suglasnost Općinskog vijeća za izdavanje 

bjanko zadužnica kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.  

 

Predsjedavajući daje na glasovanje 2. točku dnevnog reda: 

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

 

Druga točka dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 

 

 

Predsjedavajući zatvara sjednicu u 11:09 h. 

 

 

Zapisničar                 Općinsko vijeće Općine Kolan 

Anita Škoda               Predsjednik Općinskog vijeća 

         Ante Zubović 


