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1. Odluka o komunalnom doprinosu 

2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima 

jednostavne nabave 

3. Odluka o porezu na visinu paušalnog poreza po krevetu odnosno po 

smještajnoj jedinici na području Općine Kolan 

4. Plan prijema u  službu Općine Kolan za 2019. godinu (kratkoročni plan) 

5. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za 2019. 

6. Zaključak – Kaštel 1 

7. Odluka o izboru Komsije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kolan 
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Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18) i članka 28. 

Statuta Općine Kolan («Službeni glasnik Općine Kolan» broj 05/18) Općinsko vijeće Općine Kolan na 

27.sjednici održanoj 22. siječnja 2019. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o komunalnom doprinosu 

 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuju se: zone na području Općine Kolan za plaćanje komunalnog doprinosa , jedinična 

vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama , način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa kao i 

slučajevi ostvarivanja prava na povrat komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi za djelomično ili potpuno 

oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.  

 

Članak 2. 

Ovisno o pogodnosti položaja na području Općine Kolan i stupnju opremljenosti objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone na području Općine Kolan za plaćanje komunalnog 

doprinosa i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u zoni iskazane u kunama po m3 građevine(kn/m3) : 

 

Zone – naselje:                                                                          Jedinična vrijednost 

                                                                                                   komunalnog doprinosa po m3 

                                                                                                   građevine  (kn/m3)          

I.                 Kolanjski Gajac i Mandre                   138,00 

                                                                               

 

II.                 Kolan                                                 104,00 

 

III. (Katarelac I i II,PrnjicaI i II,Rogoza,SV. Duh 35,00 

         Čista,Punta,Girenica,Mišnjak,K. Gajac-T1 
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         Solinice,Mandre Zapad i Istok-grafički prikaz  

        u privitku Odluke) 

.IV.(Reštor,Križine,Šimunsko polje)                       12,00 

        -grafika u privitku Odluke 

 

 

 

Članak 3. 

(1) Postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa i rješenje o komunalnom doprinosu donosi 
Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan 

(2) U rješenju o komunalnom doprinosu svaki obveznik plaćanja komunalnog doprinosa mora biti 
određen i svojim osobnim identifikacijskim brojem(OIB).  
 

 

 

                                                                    Članak 4. 

(1) Komunalni doprinos za izgradnju ili rekonstrukciju građevine plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi 
ili ozakonjuje građevina ili se nalazi građevina koja se rekonstruira ili plaća investitor na kojeg je 
vlasnik pisanim ugovorom prenio obvezu plaćanja komunalnog doprinosa. 

(2) Ukoliko ima više suvlasnika na zemljištu na kojem se gradi građevina ili se nalazi građevina koja se 
rekonstruira , onda se komunalni doprinos mora utvrditi za svakog suvlasnika zasebno, razmjerno 
njegovom suvlasničkom udjelu u vlasništvu zemljišta , a ukoliko je obveza plaćanja komunalnog 
doprinosa prenijeta na više investitora ugovorom, komunalni doprinos će se utvrditi za svakog 
investitora u jednakom dijelu, osim ako razmjerni udio svakog investitora u plaćanju komunalnog 
doprinosa nije ugovorom s vlasnikom utvrđen tako da je udio svakog investitora drugačiji. 

(3) Komunalni doprinos za ozakonjenje zgrade koja je u vlasništvu više suvlasnika plaća zasebno svaki 
suvlasnik razmjerno svojem suvlasničkom udjelu u zgradi suglasno Zakonu o postupanju s nezakonito 
izgrađenim zgradama („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 86/12,143/13 i 65/17).  

 

 

 

 

Članak 5. 

(1) Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana izvršnosti riješena o komunalnom 
doprinosu. 

(2) Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini 
propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda . 

(3) Plaćanje komunalnog doprinosa za ozakonjenje zgrada može se suglasno Zakonu o postupanju s 
nezakonito izgrađenim zgradama („narodne novine“ Republike Hrvatske br. 86/12,143/13 i 65/17) 
odgoditi za godinu dana od dana izvršnosti rješenja. 
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Članak 6. 

(1) Na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa za: 
1. Za ozakonjenje zgrade ili za izgradnju nove zgrade ili  za rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) 

postojeće zgrade , čija građevinska(bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 
400m2 u čiju se građevinsku(bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se 
grade na istoj građevinskoj čestici(građevine čijem građenju ili ozakonjenju se pristupa temeljem 
istog odobrenja za gradnju odnosno temeljem istog rješenja o izvedenom stanju), 

2. Ozakonjenje zgrade ili za izgradnju nove zgrade ili za rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) 
postojeće zgrade koja je nakon izgradnje ili rekonstrukcije isključivo namijenjena poljoprivrednoj 
djelatnosti i čija građevinska (bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 600m2, u 
čiju se građevinsku(bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na 
istoj građevinskoj čestici i ako su namijenjene isključivo za poljoprivrednu djelatnost i za , 

3. Utvrđivanje komunalnog doprinosa u iznosu većem od 500.000,00(slovima .petsto tisuća kuna). 
Prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa odobrit će se plaćanje komunalnog doprinosa u 

četiri tromjesečna obroka, pri čemu obveza plaćanja prvog obroka nastaje u roku od 15 dana od dana 

izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, pod uvjetima propisanim ovim člankom Odluke.  

(2) Obročna otplata komunalnog doprinosa za slučajeve iz stavka 1. točka 1. i 2. ovog članka Odluke , 
odobrit će se samo ako obveznik pruži odgovarajuće osiguranje Općini Kolan, u vidu 
zadužnice(potvrđene kod javnog bilježnika)ili mjenice(s naznakom „bez protesta“). 

(3) Obročna otplata komunalnog doprinosa u iznosu većem od 500.000,00(slovima . petto tisuća kuna) 
moguća je samo ako obveznik pruži Općini Kolan osiguranje u vidu bankarskog jamstva (garancije)s 
klauzulom“bez prigovora“ili u vidu hipoteke na nekretnini u vlasništvu obveznika komunalnog 
doprinosa, radi naplate cjelokupne tražbine Općine Kolan s osnove komunalnog doprinosa. 

(4) Na iznose odobrenog obročnog plaćanja komunalnog doprinosa za drugi,treći i četvrti obrok 
obračunava se kamata u visini eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke.Kamata se 
obračunava za razdoblje od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu do dana dospijeća 
svakog pojedinog obroka. 

(5) U slučaju zakašnjenja s uplatom pojedinog obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog 
doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio 
dužan uplatiti dospio obrok. 

 

Članak 7. 

(1)Općina Kolan oslobodit će  obveze plaćanja komunalnog doprinosa: 

-trgovačka društva koja obavljaju komunalne djelatnosti u kojima Općina Kolan ima poslovne udjele, i 

-ustanove kojih je osnivač Općina Kolan, 

Za izgradnju ili ozakonjenje građevine koje služe za obavljanje njihove osnovne djelatnosti. 

(2)O utvrđenju da Općina Kolan po Zakonu nema obveze plaćanja komunalnog doprinosa za građevine 

koje gradi na svom području ili o potpunom oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa po stavku 1. 

ovog članka Odluke , donosi se rješenje. 

 

Članak 8. 
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Načelnik Općine Kolan imenovat će povjerenstvo za komunalne prihode čija je svrha izvršiti nadzor nad 

građevinama čiji obveznik  ostvaruje pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog 

doprinosa.Nadalje, ako obveznik koji ostvaruje navedeno pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja 

komunalnog doprinosa predmetnu nekretninu otuđi(osim ako je stječe bračni drug ili djete obveznika) u 

roku od 15 godina od ostvarivanja ovog prava, po otuđenju predmetne nekretnine mora platiti razliku za 

koju je bio oslobođen pri obračunu komunalnog doprinosa. 

 

 

Članak 9. 

Komunalni doprinos iznosi 10% iznosa propisanog člankom 2. ove Odluke,  za  stanovnika Općine Kolan 

koji je trajno nastanjen i ima prebivalište (ili je imao pa se ponovno nastanio) na području Općine Kolan 

najmanje 18 godina.  

 

                                                                    Članak 10. 

(1)Komunalni doprinos iznosi 20% iznosa propisanog člankom 2. ove Odluke , za ozakonjenje zgrade 

temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama za stanovnika Općine Kolan koji je trajno 

nastanjen i ima prebivalište(ili je imao)na području Općine Kolan najmanje 18 godina 

 (2) U smislu članka 9. i stavka 1. ovog članka, prebivalište na području Općine Kolan dokazuje se u upravnom 

postupku kojeg provodi nadležni upravni odjel u kojem se traži da se prilože slijedeće dokaze: uvjerenjem o 

prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova, putovnicom, prikazanim izmjerenim troškovima vode,struje, 

telefona, prijam pošiljaka na adresi, zasnovanom radnom odnosu, izjavom svjedoka, mjestom podnošenja 

porezne prijave i svim drugim raspoloživim dokazima.  

 

 

 

                                                     Članak 11. 

 

Komunalni doprinos iznosi 5%(samo za taj dio) iznosa propisanog člankom 2. ove Odluke , za izgradnju novih 

ili rekonstrukciju(dogradnju ili nadogradnju) postojećih građevina čija je osnovna namjena u većem dijelu 

bruto površine te građevine(preko 50%)za: 

 

-kulturu i društvenu djelatnost i to: objekt za društvenu djelatnost mladih, kino i sl. 

 

-športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju i to: športske dvorane,športski bazeni igrališta , 

-odgojne i obrazovne ustanove i to :škola ,dječje vrtiće i jaslice, 

-socijalnu skrb i zdravstvo i 
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-javne ceste i druge javno-prometne površine  

 

 

 

                                                   Članak 12. 

(1)U postupku obračuna komunalnog doprinosa po rješenju o izvedenom stanju po zakonu o postupanju s 

nezakonito izgrađenim zgradama(„narodne novine“ br. 86/12,143/13 i 65/17)za zgrade čija građevinska 

(bruto) površina nije veća od 400m2 stambene namjene komunalni doprinos iznosi 10% iznosa propisanog 

člankom 2. ove Odluke , ako je obveznik komunalnog doprinosa hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili član 

obitelji smrtno stradalog ,zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pod uvjetom da je 

na dan 30 lipnja 2013. godine imao pebivalište na području Općine Kolan. 

 

(2)Status hrvatskog branitelja dokazuje se potvrdom Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih 

poslova po odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove 

obitelji(„narodne novine“ br. 174/04,92/05,02/07,107/07,65/09,137/09,146/10,55/11,140/12,19/13,33/13 i 

149/13) 

 

(3)Ako hrvatski branitelj ili član obitelji smrtno stradalog ,zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz 

Domovinskog rata ozakonjuje više građevina , obračun komunalnog doprinosa po stavku 1. ovog članka 

može se primijenit samo za jednu građevinu , po izboru obveznika plaćanja komunalnog doprinosa. 

 

 

                                                    Članak 13. 

Umanjenje komunalnog doprinosa u smislu njegovog djelomičnog oslobađanja iz članka 9. do 12. ove Odluke 

ne mogu se kumulirati , već će se obvezniku izvršiti obračun po osnovu koji je za njega povoljniji. 

 

 

 

 

 

 

                                                              Članak 14. 

(1)Obveznik ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa bez obračuna kamata od dana uplate 

komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat, ako je obveznik ishodio pravomoćni akt na 

temelju kojeg se može graditi, ali nije započeo s gradnjom tijekom važenja tog akta. 
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(2)Ukoliko je obveznik komunalnog doprinosa iskoristio svoje pravo na povrat komunalnog doprinosa prema 

stavku 1. ovog članka Odluke, onda gubi pravo da mu se suglasno zakonu komunalni doprinos uračuna kao 

plaćeni dio komunalnog doprinosa za novo građenje na istom ili drugom zemljištu na području Općine Kolan. 

(3)Po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora poništit će se izvršno odnosno 

pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu i odredit će se povrat uplaćenog komunalnog doprinosa bez 

obračuna kamata od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat, u roku koji 

ne može biti dulji od 2 godine od dana izvršnosti rješenja , ako je građevinska dozvola odnosno drugi akt za 

gradnju oglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora. 

(4)Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi. 

 

 (5)O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel odlučuje rješenjem.  

 

 

                                                           Članak 15. 

Obveznik komunalnog doprinosa ima pravo da mu se troškovi njegovog ulaganja u izgradnju komunalne 

infrastrukture , odnosno druge infrastrukture u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje 

priznaju u iznos komunalnog doprinosa na osnovu suglasnosti Načelnika i uz uvjete koji su utvrđeni 

ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Općine Kolan. 

 

                                                         Članak 16. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu(„Službeni glasnik Zadarske 

županije“ br. 1/15 i „Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 5/18) 

 

 

 

                                                       Članak 17. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Kolan“ 

 

 

                             OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

 

                                                                                                   Predsjednik vijeća 

                                                                                                   Grgica Šupraha  
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KLASA: 361-01/18-01/63 

UR.BR: 2198/33-03/02-18-1 
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 Na temelju članka 28. Statuta Općine Kolan (Službeni glasnik Općine Kolan broj 5/2018), i članka 10. 

stavak 2. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga ( Službeni glasnik Općine 

Kolan 14/18) Općinsko vijeće Općine Kolan, na sjednici održanoj  22. siječnja 2019. godine, donijelo je  

 

 

 

ODLUKU 

o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima jednostavne nabave 

 

 

 

Članak 1. 

 

Izabrani su ovlašteni predstavnici naručitelja u postupcima javne nabave. 

 

      Članak 2. 

Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupcima jednostavne nabave su: 

1. Jadranka Šupraha, za predsjednicu/ Vesna Mirčić za zamjenicu 

2. Marin Oštarić, za člana 

3. Marin Zubović, za člana  

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Kolan.  

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u 

postupcima jednostavne nabave KLASA:011-01/17-01/02, URBROJ: 2198/33-03/02-17-1 od dana 17. 

kolovoza 2017.g. objavljena u Službenom glasniku Zadarske županije broj 01/18. 

 

KLASA: 011-01/18-01/04 

BROJ: 2198/33-03/02-18-1 

U Kolanu, 22. siječnja  2019. godine 

 

 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

        Predsjednik Grgica Šupraha 
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Na temelju članka 27. Statuta Općine Kolan (Službeni glasnik Općine Kolan broj 5/2018), članka 57. Zakona 

o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18) i članka 2. stavak 1. Pravilnika o paušalnom 

oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ br. 1/2019) 

Općinsko vijeće Općine Kolan, na sjednici održanoj 22. siječnja  2019. godine, donijelo je  

 

 

 

ODLUKU 

o porezu na visinu paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici 

 na području Općine Kolan 

 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog  poreza  po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor 

i smještajnim jedinicama koji se nalaze na području Općine Kolan. 

 

      Članak 2. 

Obveznik poreza na dohodak iz Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o porezu na dohodak ( u daljnjem 

tekstu: Zakon ) kojemu se godišnji porez utvrđuje u paušalnom iznosu je fizička osoba – građanin kojoj je na 

temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno pružanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama 

zakona kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu 

kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i dohodak ne utvrđuje prema Zakonu odnosno na temelju 

poslovnih knjiga, pod uvjetom: 

1. da iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja 

odnosno kreveta, i/ili 

2. da organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju 

istodobno. 

Članak 3. 

Visina paušalnog poreza iz članka 1.ove Odluke određuje se prema naseljima u kojima se obavlja djelatnost 

iznajmljivanja i smještaja u turizmu. 

Visina paušalnog poreza za naselje Kolanjski Gajac iznosi 300,00kn. 

Visina paušalnog poreza za naselja Kolan i Mandre iznosi 255,00kn. 

 

Članak 4. 

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem. 

Rješenje iz stavka 1. donosi nadležna ispostava ureda Porezne uprave Zadarske županije. 

 

Članak 5.  

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kolan“. 
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KLASA: 011-01/18-01/05 

BROJ: 2198/33-03/02-18-1 

U Kolanu, 22. siječnja 2019. godine 

 

 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

        Predsjednik Grgica Šupraha 
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Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 52. Statuta općine Kolan(„Službeni glasnik Općine 

Kolan“ br. 5/18) Općinski načelnik donosi:   

 

 

PLAN PRIJEMA 

U  SLUŽBU OPĆINE KOLAN ZA 2019. GODINU 

(KRATKOROČNI PLAN) 

 

 

 

 

               Članak 1. 

Ovim Planom prijema u  službu utvrđuje se prijem službenika i namještenika u općinskoj upravi Općine 

Kolan za 2018. godinu. 

 

 

Članak 2. 

Plan  sadrži: 

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Općini Kolan, 
- potreban broj  službenika na neodređeno vrijeme za 2018.godinu, 
- potreban broj vježbenika, 
- potreban broj službenika na određeno vrijeme, 
- plan prijema u  službu pripadnika nacionalnih manjina.  
 

 

Članak 3. 

U stručnoj službi Općine Kolan zaposlena su 10(deset) službenika i 1(jedan) namještenik. 

 

 

Članak 4. 

Utvrđuje se potreban broj  službenika na neodređeno vrijeme za 2019. godinu: 

- VSS/VŠS- 4 službenika   
- SSS- 0 službenika  
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Članak 5. 

Utvrđuje se potreban broj službenika na određeno vrijeme za 2019. godinu: 

- VSS/VŠS- 0 službenik 
- SSS- 2 službenika  
 

Članak 6. 

Utvrđuje se potreban broj vježbenika: 

- VSS/VŠS- 0 
- SSS- 0 

 

  

Članak 7. 

Planom se ne utvrđuje popunjenost radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan 

s pripadnicima nacionalnih manjina jer takva obveza za Općinu Kolan ne proizlazi iz navedenih propisa. 

 

 

 

 

Članak 8. 

 

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja , internog 

oglasa ili premještajem, te putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje i 

službene Internet stranice Općine Kolan. 

 

 

          Članak 9. 

 

       Plan prijema u  službu objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Kolan“,a stupa na snagu odmah. 

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan prijema u službu Općine Kolan za 2018.g. 

(kratkoročni plan) Klasa:112-01/17-10/02, Ur.br. 2198/33-01/01-17-2 od 16.veljače 2018.g. 
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KLASA:  100-02/18-01/01 

UR.BROJ:  2198/33-03/02-18-2 

Kolan, 23. siječnja 2019.g. 

 

 

 

 

 

        Načelnik Općine Kolan 

      Marin Pernjak 
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Na temelju odredbi članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, 

broj: 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja 

koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04,63/08) te članka 52. Statuta Općine Kolan 

(Službeni glasnik Općine Kolan 5/18), Načelnik Općine Kolan dana 12. prosinca 2018. godine 

donosi, 
 

 

PLAN 

upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za 2019. godinu 

 

 I. 

 

Ovim planom utvrđuje se sadržaj (plan) redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan 

za 2019. godinu, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti na pomorskom dobru koje se 

mogu obavljati na području Općine Kolan i mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti. 

 

 II. 

 

Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća: 

 

− čišćenje plaže i kupalište 

− izrada katastarskih elaborata za pomorsko dobro  

− određivanje granica pomorskog dobra za k.o. Kolan 

− čišćenje podmorja 

− postavljanje i uklanjanje WC kabina 

− postavljanje i uklanjanje kabina za presvlačenje, prilaza i rukohvata za invalide, 
 

III. 

 

Redovno financiranje pomorskim dobrom financira se iz: 

 

− sredstava od naknada za koncesije 

− sredstava ostalih proračunskih prihoda 
 

IV. 
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Popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području 

Općine Kolan, te mikrolokacije istih djelatnosti su: 

 

Područje Iz 

JPD 

 

Naziv djelatnosti Mikrolokacija  Broj 

odobrenja  

Morska obala, 

unutrašnje morske 

vode i teritorijalno 

more RH 

1 B Ugostiteljstvo i trgovina, 

komercijalno-rekreacijski 

sadržaji 

Čun-„Điga“-Mandre:  

ML 1 – komercijalno-

rekreacijski sadržaji, 

ML 2 – ugostiteljstvo i 

trgovina, 

ML 23 – iznajmljivanje 

 sredstava, 

ML 25- ugostiteljstvo i 

trgovina 

 

2 prema 

zahtjevu 

 (ML 23, 

  ML 25) 

Morska obala, 

unutrašnje morske 

vode i teritorijalno 

more RH 

1 B Ugostiteljstvo i trgovina, 

iznajmljivanje sredstava, 

komercijalno-rekreacijski 

sadržaji  

Plaža Kolanjski Gajac 

k.č. 2938 k.o. Kolan: 

ML 3 – ugostiteljstvo i 

trgovina, komercijalno-

rekreacijski sadržaji, 

ML 4 – ugostiteljstvo i 

trgovina, komercijalno-

rekreacijski sadržaji, 

ML 5 – iznajmljivanje 

sredstava 

ML 6 – ugostiteljstvo i 

trgovina 

ML 7 – ugostiteljstvo i 

trgovina, komercijalno-

rekreacijski sadržaji, 

ML 24 – iznajmljivanje 

sredstava 

 

3 prema 

zahtjevu 

(ML 5,  

 ML 6,  

 ML 24) 

Morska obala, 

unutrašnje morske 

1 B Ugostiteljstvo i trgovina, Plaža Sv Duh: 4 prema 
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vode i teritorijalno 

more RH 

iznajmljivanje sredstava, 

komercijalno-rekreacijski 

sadržaji 

ML 8 – ugostiteljstvo i 

trgovina, 

ML 9 –  komercijalno-

rekreacijski sadržaji, 

ML 10 – ugostiteljstvo i 

trgovina, 

ML 11 – komercijalno-

rekreacijski sadržaji, 

ML 12 – iznajmljivanje 

sredstava 

 

zahtjevu 

(ML 8, 

 ML 10, 

 ML 11, 

 ML 12) 

Morska obala, 

unutrašnje morske 

vode i teritorijalno 

more RH 

 

1 B Iznajmljivanje sredstava, 

komercijalno-rekreacijski 

sadržaji 

Plaža Katarelac  

k.č. 2761/2 k.o. Kolan: 

ML 13 – iznajmljivanje 

sredstava, 

ML 14 – komercijalno-

rekreacijski sadržaji 

 

1 prema 

zahtjevu 

(ML14) 

Morska obala, 

unutrašnje morske 

vode i teritorijalno 

more RH 

 

1 B Iznajmljivanje sredstava, 

komercijalno-rekreacijski 

sadržaji 

Mala Mandra – Mandre,  

k.č. 3744 k.o. Kolan: 

ML 15 – komercijalno-

rekreacijski sadržaji, 

iznajmljivanje sredstava, 

ML 16 – komercijalno-

rekreacijski sadržaji, 

iznajmljivanje sredstava, 

ML 27- komercijalno- 

rekreacijski sadržaji 

 

2 prema 

zahtjevu 

(ML 16, 

 ML 27) 

Morska obala, 

unutrašnje morske 

vode i teritorijalno 

more RH 

1 B Komercijalno-rekreacijski 

sadržaji, 

Lungo mare -Mandre: 

ML 17 – komercijalno-

rekreacijski sadržaji, 

 

0 prema 

zahtjevu 
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Morska obala, 

unutrašnje morske 

vode i teritorijalno 

more RH 

1 B Ugostiteljstvo i trgovina Konobine – Mandre, 

k.č. 3638 k.o. Kolan: 

ML 18 – ugostiteljstvo i 

trgovina, 

1 prema 

zahtjevu 

(ML 18) 

Morska obala , 

unutrašnje morske 

vode i teritorijalno 

more RH 

 

 1 B  Ugostiteljstvo i trgovina, 

iznajmljivanje sredstava, 

komercijalno-rekreacijski 

sadržaji 

Pritvor – Mandre, 

k.č. 3538 k.o. Kolan: 

ML 19 – ugostiteljstvo i 

trgovina, iznajmljivanje 

sredstava,komercijalno-

rekreacijski sadržaji 

1 prema 

zahtjevu 

(ML19) 

Morska obala , 

unutrašnje morske 

vode i teritorijalno 

more RH 

 

1 B Ugostiteljstvo i trgovina, 

komercijalno-rekreacijski 

sadržaji 

Girenica- 

k.č. 3229 k.o. Kolan: 

ML 20 – ugostiteljstvo i 

trgovina, 

ML 21 – komercijalno-

rekreacijski sadržaji, 

2 prema 

zahtjevu 

(ML 20, 

 ML 21) 

Morska obala , 

unutrašnje morske 

vode i teritorijalno 

more RH 

1 B Komercijalno-rekreacijski 

sadržaji  

Hrv. Viteza Zvonka Zubovića - 

Mandre: 

ML22 – komercijalno-

rekreacijski sadržaji 

ML 26 – komercijalno- 

rekreacijski sadržaji 

2 prema 

zahtjevu 

(ML22, 

 ML 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KOLAN                                      BROJ 1/2019                           06. veljače 2019. 

 

25 
 

 

 

 

V. 

 

PRIKAZ MIKROLOKACIJA 

 

ČUN-„ĐIGA“-MANDRE: 
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PLAŽA KOLANJSKI 

GAJAC:
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PLAŽA SVETI DUH: 

 

   PLAŽA KATARELAC: 
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MALA MANDRA, MANDRE: 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KOLAN                                      BROJ 1/2019                           06. veljače 2019. 

 

29 
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LUNGO MARE, 

MANDRE:

 

 KONOBINE, MANDRE: 
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   PRITVOR, MANDRE: 

 

   GIRENICA: 
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HRV. VITEZA ZVONKA ZUBOVIĆA, MANDRE: 

 

 

 

VI. 

 

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za 2019. godinu, stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kolan. 

 

 

KLASA: 342-01/18-01/13                                        

URBROJ: 2198/33-03/02-18-1 

 

 

 

                                                                                                          Načelnik Općine Kolan  

                                                                                                                Marin Pernjak 
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Temeljem članak 28. Statuta Općine Kolan (Službeni glasnik Općine Kolan 5/18), Općinsko vijeće je na svojoj 

27. sjednici održanoj 22. siječnja donijelo sljedeći 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

I 

 Ovlašćuje se Načelnik da temeljem priloženog Glavnog projekta izrađenog u tvrtki Alpha Inženjering 

d.o.o. registriranog pod brojem 06-18/ZOP sklopi aneks Ugovora o financiranju uređenja građevinskog 

zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta kolno-pješačkih površina i objekata i uređenja javne rasvjete u 

Kolanjskom Gajcu na dijelu k.č. 2906/641, 2906/640,2906/67,1182, 1181/2 k.o. Kolan – sve prema važećem 

UPU-u naselja Kolanjski Gajac. 

 

II 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Kolan. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                                     Grgica Šupraha 

 

 

KLASA: 011-01/18-01/06 

URBROJ: 2198/33-03/02-18-1 
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Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 – pročišćeni tekst), članka 28. Statuta Općine 

Kolan ( ''Službeni glasnik Općine Kolan'' broj 5/18), te članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kolan, 

(''Službeni glasnik Zadarske županije'' broj 8/13) Općinsko vijeće Općine Kolan na 27. sjednici održanoj 22. 

siječnja 2019., donosi: 

 

ODLUKU 

o izboru Komsije za izbor i imenovanja 

 Općinskog vijeća Općine Kolan 

 

Članak 1. 

Izabrana je Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kolan. 

 

Članak 2. 

U Komisiju za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kolan imenovani su: 

1. Bogumil Šugar, za predsjednika 

2. Grgica Šupraha, za člana 

3. Mladen Šuljić, za člana 

 

Članak 3.  

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje Općinskog 

vijeća Općine Kolan (''Službeni glasnik Zadarske županije br. 14/17) 

 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Kolan'' 

KLASA: 021-01/19-01/01 

URBROJ: 2198/33-03/02-19-1 

Kolan, 22.siječnja 2019. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

PREDSJEDNIK 

___________________ 

Grgica Šupraha  
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