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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOLAN 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 021-05/20-01/16 

UR.BROJ: 2198/33-03/02-20-2 

Kolan, 31. prosinca 2020. 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 sa 44. (četrdeset i četvrte) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 31. 

prosinca elektronskim putem (e mail) s početkom u 12:01 sati. 

 

Prisutnost su potvrdili sljedeći vijećnici: 

 

1. Ante Zubović, predsjednik vijeća 

2. Ivan Čemeljić 

3. Branimir Tauzer 

4. Šime Gligora 

5. Mario Baričević 

 

Opravdali izostanak: 

1. Ivica Prtorić 

 

 

Nisu opravdali izostanak: 

1. Mladen Šuljić 

2. Ante Prtorić 

3. Bogumil Šugar 

 

 

 

Ostali prisutni: 

1. Marin Pernjak, načelnik 

2. Lorena Šugar, pročelnica 

 

 

 

 

 

 

Zapisničarka 

Lorena Šugar 
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Predsjednik Općinskog vijeća Ante Zubović otvara 44. sjednicu u 12:01 h ( u daljnjem tekstu 

Predsjedavajući) utvrdio je da je prisutnost potvrdilo 5 vijećnika. Za zapisničara određuje Lorenu 

Šugar, pročelnicu JUO. Pročelnica kaže da nije uobičajeno da se pročelnik određuje za zapisničara. 

Predsjedavajući odgovara da se sjednica održava elektronskim putem te ne vidi razlog zašto 

pročelnica ne bi mogla biti zapisničar kada nema dovoljno kadra da ovlasti nekog drugog. 

 

Predsjedavajući daje na raspravu verifikaciju zapisnika sa 43. sjednice do 12:20 h. 

 

Branimir Tauzer: ''Predlažem da se raspiše natječaj za zapošljavanje ''Službenog zapisnićara i fa-

cebook komentatora Općine Kolan''. 

Mario Baričević: '' Je li to nadopuna dnevnog reda ili?'' 

Predsjedavajući: ''Poštovani viječniće Tauzer ovaj prijedlog možemo staviti u nadopunu Dnevnog 

reda.'' 

 

Predsjedavajući daje verifikaciju zapisnika na glasovanje: 

 

ZA: 5 (,  Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Branimir Tauzer, Mario Baričević, Šime Gligora) 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN:nema 

 

JEDNOGLASNO je verificiran zapisnik 43. sjednice. 

 

Predsjedavajući: ''Nadam se da ste materijale dobili mailom, te vas molim da glasate za predloženi 

Dnevni red. 

Molim glasajte ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN. Predlagatelji prvih 5. točaka Dnevnog reda je grupa 

vijećnika'' 

 

ZA: 5 vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Branimir Tauzer, Mario Baričević, Šime Gligora) 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema  

 

Načelnik: ''Poštovani, nisam dobio matrijale za 1,4 i 5 točku dnevnog reda. Molim da mi se pošalju 

matrijali.'' 

 

Predsjedavajući: ''Konstatiram da je Dnevni red jednoglasno usvojen . 

 

 

AD. 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup 

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kolan 

 

Predsjedavajući: ''Otvaram 1. točku Dnevnog reda 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih 

prostora u vlasništvu Općine Kolan. 

Otvaram raspravu do 12:35. ''  

 

Pročelnica: ''Za točku 1. dnevnog reda niste dostavili prijedlog Odluke.'' 

Predsjedavajući: '' Poštovani načelniče, 

molim Vas da se obratite JUO za materijale'' 

Poštovana, 

jučer sam Vas molio da Vi napištete Odluku koju ste proslijedili meni. Zatvaram raspravu i prvu 

točku stavljam na glasanje. 
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Molim da glasate ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN'' 

 

Načelnik: ''Obzirom da ne znam tko je predlagatelj , krajnje je neozbiljno da se donosi odluka  koja 

je neprovediva bez suradnje sa načelnikom a isti nije upoznat ni sa odlukom ni sa stavom i idejom 

koju netko ( predlagatelj ) predlaže.'' 

 

Predsjedavajući: ''Načelniče, kao što sam i naveo u prethodnim mailovima predlagatelji od 1. do 5. 

točke su vijećnici Ante Zubović, Mario Baričević, Ivica Čemeljić, Šime Gligora i Branimir Tauzer'' 

Načelnik: '' Poštovani, 

Molim da uđe u zapisnik ; obzirom na ozbiljnost ove odluke u najmanju ruku je neodgovorno i neo-

zbiljno donošenje na ovakvoj sjednici bez rasprave i kvalitetnije pripreme odluku koju predlažete. 

Bez suradnje sa načelnikom i bez dogovora. Krajnje neodgovorno ponašanje.'' 

Predsjedavajući daje točku na izglasavanje: 

 
ZA: 5 vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Mario Baričević, Šime Gligora, Branimir Tauzer) 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema 

 

Odluka je JEDNOGLASNO usvojena. 

 

 
 

AD. 2. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o zakupu javnih površina na području 

javnih površina na području Općine Kolan 

 

 

Predsjedavajući: '' Otvaram 2. točku Dnevnog reda 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Kolan. 

Rasprava otvorena do 12:48.'' 

 

Načelnik: '' Poštovani, 

 Nemam takvih mailova.  U svakom slučaju osim najhitnijih i neodgodivih odluka, ne vidim pot-

rebu za ovako izhitreno donošenje izmjena odluka iz razloga što su te odluke donešene i izmjenjene 

u ovoj godini. Mislim da se radi o nekakvom vidu opstrukcije rada općine Kolan obzirom da se rad 

vjeća i svih odbora koje imenuje vjeće sa 1.01 2021g ukida. Tako da neće biti moguće raspisivanje 

natječaja za javne površine i za poslovne prodstore, pa se direktno šteto općini i financijama općine 

kao i privatnim osobama koje planiraju uložit ili su uložile novac u posao.'' 

Predsjedavajaući: ''Načelniče, 

meni je jasno vidljivo da su Vam svi mailovi poslani kai i pročelnici i vašoj administrativnoj refe-

rentici. Zatvaram raspravu za 2. točku Dnevnog reda i istu stavljam na glasanje. Molim cijenjene 

vijećnike da glasaju: ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN.'' 

 

 

Načelnik: '' U svakom slučaju budite svjesni da ste onemogućili raspisivanje natječaja za javne po-

vršine i za poslovne prostore.  

Nadam se da će proraditi razum i svijest kod dijela vijećnika te da će dobro razmislit o odlukama 

koje donose. Neka nam Bog pomogne.'' 



4 

 

Predsjedavajući: '' Načelniče punoviše ste VI onemogućili našoj zajednici, tako da Vi niste kompe-

tentna osoba za pričanje o savjesti.'' 

Konstatiram da je jednoglasno izglasana 2. točka Dnevnog reda. 

ZA: 5 vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Mario Baričević, Šime Gligora, Branimir Tauzer) 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema 

 

Odluka je JEDNOGLASNO usvojena. 
 
AD. 3.  Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u 

zakup javnih površina Općine Kolan 

 
Predsjedavajući: ''Otvaram 3. točku Dnevnog reda 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup javnih povr-

šina Općine Kolan. 

Rasprava otvorena do 13:00.'' 

 

Načelnik: ''Nažalost Ante zubović je svoju trenutnu poziciju iskoristio i iskorištava u osobnom su-

kobu prema meni i ne donosi racionalne odluke nego baš suprotno, odluke koje predlaže su protivne 

razumu i interesu općine ali on smatra da sa time šteti meni osobno ali to se ne radi i osobni sukobi i 

mržnja prema nekome ne smije biti način rada općinskog vjeća. Ja se pitam vlada li  zdrav razum ili 

osobni interesi i sukobi koji se lome  preko leđa svih žitelja općine Kolan.'' 

 

Predsjedavajući: ''Načelniče govorite u svoje osobno ime. Ja sam kršćanin i katolik i ne mrzim ni-

koga, baš naprotiv, molim se za one koji mene mrze.  A isto tako za moje mjesto želim samo bolji-

tak, a ne nazadovanje, što smo u Vašem mandatu itekako osjetili.'' 

Zatvaram raspravu i dajem 3. točku na glasanje. 

Molim glasajte: ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN 

  

 

Načelnik: ''Općina Kolan ima legitimno izabranu vlast koja treba raditi u interesu svih žitelja 

općine iz tog razloga mi kao izabrani moramo surađivat a ne donosit odluke koje su protivne intere-

sima općine. Osobne sukobe i animozitete treba ostavit ispred vrata i surađivat u interesu zajednice. 

Napominjem predsjedniče da ste na posljednjem vjeću meni se obratili sa pogrdnim riječima, na o-

sobnoj razini.'' 

Predsjedavajući: Konstatiram da je jednoglasno izglasana 3. točka Dnevnog reda. 

ZA: 5 vijećnika (Ante Zubović, Mario Baričević, Šime Gligora, Branimir Tauzer, Ivan Čemeljić)) 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema 

 

Odluka je JEDNOGLASNO usvojena. 

 

 

AD.4. Pomoć stradalima u potresu 

 

Predsjedavajući:  ''Otvaram 4. točku Dnevnog reda 

Pomoć stradalima u potresu 

Rasprava do 13:10.'' 
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Načelnik: ''Žalosno je da se opet pozivate na osobnu razinu. Molim da u odluku o zakupu javnih 

površina dodate članak da su svi korisnici javnih površina dužni plaćat površine koje koriste.'' 

 

Predsjedavajući: ''Predlažem da se sa stavke OV uplati iznos od 40.000,00 kuna za pomoć strada-

lima u potresu koji je pogodio Hrvatsku Banovinu 29.prosinca 2020. godine.'' 

 

Načelnik: ''Još jednom apeliram na zdrav razum i na suradnju. Molim Vas da još jednom proispitate 

svoje odluke. Konsekvense su dalekosežne.  

Poštovani,  

To nije moguće na takav način, vjeće ima stavku reprezentacije i nema drugu stavku iz tog razloga 

meni kao izvršitelju proračuna nije moguće izvršit ovu ideju na ovakav način.'' 

Predsjedavajući: ''Donosim Zaključak da se na IBAN Crvenog križa uplati iznos od 40.000,00 

kuna za pomoć stradalima u potresu koji je pogodio Hrvatsku Banovinu 29. prosinca 2020. godine. 

Molim pročelnicu da napiše Zaključak i dostavi mi na potpis. 

Prijedlog dajem na glasanje i molim da glasate: ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN.'' 

 

Načelnik: Dakle, po pitanju proračuna, načelnik predlaže vjeću točke rebalansa koje se trebaju 

vjećnici prihvatit da bi se to moglo izvršit. 

 

Predsjedavajući: ''Načelniče pomoć NIJE reprezentacija!'' 

 

Načelnik: '' Na žalost opet nije ispoštovana procedure te neće bit moguće izvršenje te stavke što je 

loše jer pomoć područjima pogođenima  potresom pomoć je prijeko potrebna.'' 

Branimir Tauzer: ''Pitanje za nečelnika: koje je današnje stanje na računima Općine Kolan?'' 

Načelnik: ''Žao mi je da se je predsjednik postavio iznad svih na te ne prizna procedure ni surad-

nju.'' 

Branimir Tauzer: Ponavljam pitanje načelniku: Koje je današnje stanje na računima Općine Ko-

lan, koliko ima novca na računima ili računu? 

 

Predsjedavajući: ''Stoga načelniče, ovlašćujemo Vas da uplatite do 5% od proračunskih sredstava 

Općine Kolan koji je u Zakonskim okvirima.'' 

 

Načelnik: ''Trenutno stanje na računima općine kolan je  751 568,38 kn. bez minusa kojega ne-

mamo niti koristimo.'' 

 

Predsjedavajući: '' Ispravak 0,5 %'' 

 

Načelnik: ''Poštovani, 5% od ukupnog proračuna je približno 65 000 kn.'' 

 

ZA: 4 (5) vijećnika (Ante Zubović, Mario Baričević, Šime Gligora, Ivan Čemeljić, Branimir 

Tauzer) 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema 

 

Zabilježba zapisničara: vijećnik Branimir Tauzer je glasovao nakon što je predsjedavajući 

zatvorio 4. točku Dnevnog reda i otvorio 5. točku Dnevnog reda. 
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AD.5. Odluka o financiranju političkih stranaka za 2021. 

 

Predsjedavajući: ''Zatvaram 4. točku i otvaram 5. točku Dnevnog reda 

Odluka o financiranju političkih stranaka za 2021. godinu. 

Otvaram raspravu do 13:26.'' 

Branimir Tauzer: ''ja sam ZA 4.točku'' 

 

Načelnik: ''I ponovno upozoravam da je to odluka načelnika 0.5% ispravka.  

Koja je odluka ili zaključak? 

Kolege radite krivo 

Vjećniče Tauzer , kakvo je vrijeme u Rijeci? 

Kolika je naknada za novorođenčad u Rijeci?  Da usporedimo sa našom odlukom u općini Kolan. Ja 

vjerujem da bi nam mogli udijeliti koji savjet obzirom da je Rijeka veliki grad i ima pregršt kvalitet-

nih odluka.'' 

Predsjedavajući: ''Zaključak Općinsko vijeće zadužuje JUO Općine Kolan da sa stavke proračuna 

financiranja OV uplati 40000,00 kn na račun pomoći područjima pogođenim potresom.'' 

Načelnik: ''Poštovani, 

Upozoravam da to nije moguće, niti je odluka legitimna. Ljudi u Petrinji će ostat bez pomoći zbog 

ove odluke.'' 

ZA: 5 vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Mario Baričević, Šime Gligora, Branimir Tauzer) 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema 

 

Predsjedavajući: ''Konstatiram da je zaključak jednoglasno prihvaćen.'' 

AD.5. Odluka o financiranju političkih stranaka za 2021. 

 

Predsjedavajući: ''Otvaram 5. točku dnevnog reda Odluka o financiranju političkih stranaka. 

Otvaram raspravu do13:42.'' 

 

Načelnik: ''Poštovani vjećnici, 

 Dušu grišite, poradi ovakve odluke mi nećemo biti u mogućnosti uplatiti pomoć za Petrinju. Naža-

lost opet nema suradnje i opet OV. Radi po svome , pa će sutra prozivat načelnika za nepoštivanje 

odluka OV.  A samo apeliram na suradnju i na širi interes a svakako da se izdignemo iznad osobnih 

sukoba.'' 

Poštovani vjećnici, 

Sutra će se reć da načelnik nije uplatio po odluci vjeća nije uplatio pomoć, isto kako se je i reklo da 

sam ja rušio proračun kolegi šestomjesečnom načelniku Gligori a ni to nije istini jer ja tada nisam 

bio vjećnik. Dapače rusili su mu njegovi proračun kao prekjučer meni moji. ( Ante Zubović) 

Predsjedavajući: ''Zatvaram raspravu te točku 5. stavljam na glasanje. 

Molim glasajte ZA, PROTIV, SUZDRŽAN'' 

 

ZA: 5 vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Mario Baričević, Šime Gligora, Branimir Tauzer) 

PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema 

 

Predsjedavajući: ''Konstatiram da je točka 5. jednoglasno prihvaćena.'' 
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AD.6. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pag 

 

 

Predsjedavajući: ''Prelazimo na 6. točku dnevnog reda. 

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pag. 

Otvaram raspravu do 13:52. Gospodine načelniče jedini čovjek koji je izdao svoje biračko tijelo ste 

vi koji ste mijenjali stranke kao soknice. 

Zatvaram raspravu i točku 6. dajem na glasanje. 

Glasajte ZA; PROTIV ILI SUZDRŽAN.'' 

 

Načelnik: Nažalost u ovom vjeću malo tko da nije mjenjao stranke, ali to nije razlog za mržnju. 

Promjena stranke je legitimno pravo svakog pa tako i mene. Evo , kao i Vi , podržavali ste me do 

prije godinu dana a danas me ne podržavate. 

To je legitimno, netko će reći da je to zbog toga jer me ne volite više, netko jer sam tražio da platite 

terasu i da legalizirate nelegalan ugovor za najam lokala, netko da ste jednostavno ljubomorni ali ja 

sam siguran da je to samo zbog zlih jezika koji su Vas okrenuli u drugom , krivom smjeru. 

 

 

 

            ZA: 5 vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Branimir Tauzer, Mario Baričević, Šime 
Gligora) 

PROTIV:nema 
SUZDRŽAN: nema 
 
Predsjedavajući: ''Konstatiram da je točka 6. jednoglasno prihvaćena.'' 

 
AD.7. Odluka o privremenom financiranju poslova , funkcija i programa općinskih tijela 
i drugih proračunskih korisnika Općine Kolan za razdoblje od 01. sječnja do 31. ožujka 

2021. godine 
 
  
 

 

Predsjedavajući: ''Otvaram 7. točku dnevnog reda  

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa općinskih tijela i drugih proračun-

skih korisnika Općine Kolan za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2021. godine 

Otvaram raspravu do 14:04.'' 

 

Branimir Tauzer: ''Vijeću, a ne vjeću Materijali, a ne matrijali. Konsekvence, a ne Konsekvenze. 

Imala bi posla oko pravopisa ova nova referentica zapisničarenje i Facebook       '' 

 

Predsjedavajući: ''Zatvaram raspravu te točku 7. dajem na glasanje. 

Molim glasajte ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN.'' 

 

Načelnik: Kolega, mi u Kolanu nismo tako pravopisno obrazovani kao i vi u gradu. Nažalost mali 

tipkam a više radim pa mi se potkradaju greške. Ali vrlo ste temeljiti i imate dosta vremena kad is-

pravljate pravopisne greške, kao i obično bavite se perifernim stvarima a ne poslom. 
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            ZA: nema 

             PROTIV: 5 vijećnika (Ante Zubović, Ivan Čemeljić, Branimir Tauzer, Mario Baričević, 
Šime Gligora) 

 
SUZDRŽAN: nema 

 

Predsjedavajući: ''Konstatiram da vijeće jednoglasno nije prihvatilo 7. točku. Zatvaram 44. sjed-

nicu Općinskog vijeća u 14:11 sati.  

Iskoristit ću priliku da vam svima zahvalim na suradnji te vam želim ugodno Silvestrovo.'' 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Općinsko vijeće Općine Kolan 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante Zubović 
 
 
 

Zapisničarka 
Pročelnica JUO Općine Kolan  

Lorena Šugar, dipl.iur. 
 

 


