
 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOLAN 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 021-05/21-01/02 

UR.BROJ:2198/33-03/02-21-2 

Kolan, 11. lipnja 2021. 

 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 sa 2. (druge) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 11. lipnja u vijećnici 

Općine Kolan s početkom u 14:07 h. 

 

Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici: 

 

1. Ante Zubović, predsjednik Općinskog vijeća 

2. Jelena Škoda Baričević, potpredsjednik Općinskog vijeća 

3. Šime Šupraha 

4. Mario Baričević 

5. Marin Pernjak 

6. Josip Zubović 

7. Ivan Čemeljić 

 

Ostali prisutni: 

Šime Gligora, načelnik Općine Kolan 

Lorena Šugar, pročelnica JUO 

Marin Zubović, direktor ČIOK-a 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisničarka 

Anđela Paladina 

 

 

 

 



 Predsjednik vijeća Ante Zubović otvara 2. sjednicu u 14:07 h ( u daljnjem tekstu 
Predsjedavajući) na  početku je pozdravio vijećnike i sve nazočne te utvrdio da je prisutno svih 
7 vijećnika.   
Sjednica je sazvana u kratkom roku u vezi jedne točke Dnevnog reda, to je: 
 

Dnevni red 
1. Prijedlog Odluke o određivanju lokacija za razvrstavanje otpada i privremeno 

skladištenje pojedinih vrsta otpada u svrhu prijevoza na obradu 
 
 
 

Predsjedavajući daje Dnevni red na glasovanje: 
 
GLASOVANJE:  
ZA: 7 (Ante Zubović, Jelena Škoda Baričević, Šime Šupraha, Mario Baričević, Marin 

Pernjak, Josip Zubović, Ivan Čemeljić) 

PROTIV: nema 
SUZDRŽAN: nema 
 
Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen. 
 
 

Dnevni red 
1. Prijedlog Odluke o određivanju lokacija za razvrstavanje otpada i privremeno 

skladištenje pojedinih vrsta otpada u svrhu prijevoza na obradu 
 
 

Predsjedavajući otvara točku Dnevnog reda i daje riječ Načelniku. 

Načelnik se zahvaljuje svim vijećnicima što su došli obzirom da je sjednica sazvana u 

kratkom roku. Sjednica je sazvana zbog rješavanja jednog bitnog pitanja, a to je privremeno 

deponiranje otpada. Otpad koji je deponiran kod groblja nema zakonskog uporišta te treba 

donijeti o privremeno skladištenju dok se otpad ne deponira na za to predviđeno mjesto. 

Čistoća Pag će preuzimati otpad, a kod nas će se privremeno skladištiti.  

Predsjedavajući daje riječ Pročelnici. 

Pročelnica kaže da je ovo izvanredna situacija koje se mora riješiti. S tvrtkom Arburoža 

imamo ugovor za deponiranje miješanog otpada, a Čistoća Pag ne može prihvatiti odvojeni 

otpad. Na predloženim česticama će se otpad razvrstavati do odvoza. Zakon o gospodarenju 

ne spominje ovakav način odnosno ne brani ga, ali ga ni ne dopušta izričito. 

 Predsjedavajući daje riječ Marinu Pernjaku. 

Marin Pernjak postavlja pitanje može li Općinsko vijeće donositi bilo kakve odluke prije 

donošenja Proračuna.  

Pročelnica na to odgovara da je Općinsko vijeće konstituirano te može donositi odluke 

kojima se ne preuzimaju nove obveze što je slučaj u ovom pitanju. 

Marin Pernjak nastavlja dalje te kaže da nije istina da će nam taj odvojeni otpad uzimati 

Čistoća Pag već je vjerojatnije da će taj otpad uzimati treći operater i to po sigurno većoj 

cijeni te ga zanima koliko će nas to koštati i hoće li se povećati cijena za krajnjeg korisnika. 

Također napominje kako je donošenje ove odluke prema Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom u ingerenciji izvršnog tijela, a ne Općinskog vijeća. Jer Zakon kaže kako je izvršno 

tijelo dužno osigurati izvršenje obaveze odvojenog prikupljanja problematičnog otpada. 

Pernjak podržava rješenje ne može glasati o odluci koja je u ingerenciji izvršnog tijela. 

Načelnik kaže da se ne slaže sa vijećnikom Marinom Pernjakom. Ovo je samo privremeno 

rješenje. Kaže da neće dozvoliti da se ovaj problem ne riješi. Mora se odrediti nekakav smjer, 



a to je dugoročno rješenje ovog problema. Ovaj je problem je zatečeno stanje koje se mora 

riješiti. Cijena za krajnjeg korisnika se ne bi trebala mijenjati, no na to mora odgovoriti 

direktor ČIOK-a. 

Marin Zubović, direktor ČIOK-a rekao je da se za ovu godinu cijena za krajnjeg korisnika 

neće mijenjati jer je na snazi Cjenik koji se mora provesti po istim uvjetima kako je ovjeren. 

Marin Pernjak odgovara kako ovo nije zatečeno stanje pri čemu ga vijećnik Mario Baričević 

prekida i kaže da postoje slike i dokazi prije samih izbora. Marin Pernjak odgovara da je Pag 

odlučio ne uzimati odvojeni otpad, datum ne zna te moli da ga se izuzme iz glasovanja. 

Marin Zubović kaže da je Pag odlučio ne uzimati otpad od sredine svibnja, ali ne zna točan 

datum. 

Vijećnik Marin Pernjak zatražio je da se vijećnicima dostavi točan datum kada je Pag 

prekinuo sa primanjem odvojenog otpada. 

Šime Šupraha se javlja za riječ te govori kako se također izuzima iz glasovanja jer ne zna je 

li moguće prema prostornom planu na predloženim česticama odlagati otpad odnosno jesu li 

ove čestice prema prostornom planu predviđene za ovu djelatnost. 

Vijećnik Ivan Čemeljić kaže da se donijela zajednička odluka kako je rekao direktor. 

Direktor Marin Zubović govori kako se otpad nalazio u velikim spremnicima što im zakon 

dopušta. Međutim nastala je situacija sa prekidom preuzimanja. 

Ivan Čemeljić pita što se poduzelo po pitanju reciklažnog dvorišta. 

Marin Zubović kaže da je prije mjesec dana izašao poziv Fonda za zaštitu okoliša za 

izgradnju reciklažnih dvorišta u lokalnim samoupravama do 1000 stanovnika, no nositelj 

prijave su lokalne samouprave i ČIOK se ne može javiti na poziv. 

Ivan Čemeljić kaže da se u četiri godine nije radilo ništa po tom pitanju. 

Pročelnica podsjeća direktora da su početkom godine tražili lokaciju za kupnju koja bi bila 

predviđena za reciklažno dvorište međutim obzirom da nije bilo proračuna nije se moglo 

poduzeti ništa po tom pitanju. 

Direktor Marin Zubović govori da je tu eventualnu lokaciju trebalo uvrstiti u Prostorni plan 

kao reciklažno dvorište. 

Vijećnik Marin Pernjak odgovara Ivanu Čemeljiću da dosada nije bilo moguće kandidiranje 

na pozive za reciklažna dvorišta jer ih nije ni bilo te je preporuka Ministarstva da se lokalne 

jedinice udružuju po tom pitanju. Novalja je nudila udruživanje, no su privremeno odustali 

od reciklažnog, u međuvremenu je Pag krenuo u izradu projektne dokumentacije te su Pag, 

Povljana i Kolan sklopili sporazum za izgradnju reciklažnog dvorišta obzirom da smo nakon 

podjele imovine postali dionici njihovih tvrtki. Izgradnja reciklažnog dvorišta iz samog 

proračuna bez Fonda nije bila isplativa. 

Direktor Marin Zubović također napominje da smo do početka 2020. imali ugovor sa 

tvrtkom Metis koji je zaprimao odvojeni otpad, no oni su ga raskinuli. 

Za riječ se javlja Josip Zubović i kaže da će dati kratki komentar obzirom da je odluka na 

stol došla po njemu ishitreno te kaže da je prema Zakonu koji regulira gospodarenjem 

otpadom ovo odluka u nadležnosti Načelnika ne vijeća. Ako je vlasnik čestice dao 

suglasnost ne vidi razloga zašto načelnik ne bi potpisao ovu odluku. Također se izuzima iz 

glasovanja.  

 

 

 

 

 
 
Predsjedavajući stavlja ovu Odluku na glasovanje: 
 

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

 



PROTIV: nema 

SUZDRŽAN: nema 

 

               Donesena je sljedeća: 

 

Odluka o određivanju lokacija za razvrstavanje otpada i privremeno skladištenje 
pojedinih vrsta otpada u svrhu prijevoza na obradu 

 

 

Predsjedavajući zatvara sjednicu u 14:39 h. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante Zubović 

 

 

 

 
Zapisničarka 
Anđela Paladina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


