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Na temelju članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan" broj 5/18),
Općinsko vijeće Općine Kolan na 39. sjednici održanoj 08. lipnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu
Općine Kolan

I.
U Odluci o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Kolan (''Službeni
glasnik Općine Kolan'' br. 4/19) mijenja se članak I. na način da isti sada glasi:
Ovom Odlukom utvrđuje se prekoračenje po poslovnom računu Općine Kolan otvorenog kod
Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, IBAN:1024070001800600009 u iznosu od 14.000,00 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kolan
.

KLASA: 400-01/20-01/34
URBROJ: 2198/33-03/02-20-1

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN
Predsjednik općinskog vijeća
Ante Zubović
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan" broj 5/18),
Općinsko vijeće Općine Kolan na 39. sjednici održanoj 08. lipnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti

I.
U Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti na području Općine Kolan vijeće
imenuje:
1. Ivan Šupraha, mag.arch. – predsjednik
2. Ivanka Škarić, prof. – član
3. Tonči Pernić, mag.art. – član
II.
Povjerenstvo za ocjenu arhiktonske uspješnosti ima zadaću pregledavanja i ocjene svih projekata
– zgrada javne namjene, površina javne namjene (tragovi i sl.), zgrade pod konzervatorskom
zaštitom, odnosno zaštitom planskom dokumentacijom, svih projekata unutar izdvojenih zona
turističke i poslovno-industrijske namjene, ugostiteljsko-turističke zgrade unutar građevinskog
područja naselja te po potrebi i projekata stambene namjene – poslovne zgrade stambene
namjene sa više stanova ili apartmana.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kolan
.

KLASA: 351-01/20-01/02
URBROJ: 2198/33-03/02-20-1

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN
Predsjednik općinskog vijeća
Ante Zubović
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Na temelju članka 8. stavak 10. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( „Narodne novine“
br. 112/18), članka 233. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br. 63/19) te članka 52.
Statuta Općine Kolan ( Službeni glasnik Općine Kolan br.5/18 ) općinski načelnik donosi

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišne
knjige na području Općine Kolan
I.
Ovim Zaključkom utvrđuje se način sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove zemljišne
knjige te izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku općin
Kolan – dio.
II.
Zbog važnosti poslova obnove zemljišne knjige te izlaganja na javni uvid podataka
prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Kolan koje se obavlja istovremeno i
povezano s obnovom zemljišne knjige, Općina Kolan obvezuje se financirati:
-materijalne troškove postupka obnove zemljišne knjige te izlaganja na javni uvid podataka
prikupljenih katastarskom izmjerom (poštanske usluge, telefonske linije, korištenja uredskog
prostora i materijala te druge materijalne troškove),
-novčane naknade članovima povjerenstva za provedbu postupka izlaganja na javni uvid
podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom te članovima zemljišnoknjižnog
povjerenstva u provedbi postupka obnove zemljišne knjige-terenski rad.

III.
Općina Kolan sklopit će Sporazum o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za
katastarsku općinu Kolan sa Ministarstvom pravosuđa i Općinskim sudom u Zadru te Sporazum o
sufinanciranju naknada članovima povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih
katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Kolan sa Državnom geodetskom upravom.
IV.
Na temelju Sporazuma navedenih u članku III. ovog Zaključka Općina Kolan uplatit će
financijska sredstva na žiro račun Općinskog suda u Zadru te na žiro račun Državne geodetske
uprave kao posebna namjenska sredstva koja se mogu koristiti isključivo za financiranje novčane
naknade članovima povjerenstva za provedbu postupka izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih
i obrađenih katastarskom izmjerom te članovima zemljišnoknjižnog povjerenstva u provedbi
postupka obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Kolan.
V.
Općina Kolan će sufinancirati poslove iz članka II. ovog Zaključka do dovršetka postupka
obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Kolan.
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VI.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan za provedbu ovog Zaključka.

VII.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Kolan.

KLASA: 932-01/20-01/11
URBROJ: 2198/33-03/02-20-1
U Kolanu, 07. rujna 2020. godine

Načelnik Općine Kolan
Marin Pernjak

''SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KOLAN''
Urednica: Anđela Paladina, administrativna referentica Općine Kolan
Objava: TJ studio, Strossmayerova 13, Pag
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