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ZAPISNIK 

 

 

 Sa 9. (devete) sjednice Općinskog vijeća Općine Kolan održane dana 8. studenog u 

velikoj dvorani Općinske zgrade s početkom u 8:15 sati. 

 

Sjednici su nazočili sljedeći vijećnici: 

 

1. Ante Zubović, predsjednik Općinskog vijeća 

2. Jelena Škoda Baričević, potpredsjednica Općinskog vijeća 

3. Ivan Čemeljić 

4. Mario Baričević 

 

 

Ostali prisutni: 

Šime Gligora - Načelnik 

Anita Škoda - Zapisničar 

 

 

Odsutni vijećnici: 

• Josip Zubović (opravdao) 

• Marin Pernjak (nije opravdao) 

• Šime Šupraha (nije opravdao) 

                                                                                                                                       

 

 

 

 Predsjednik vijeć a Ante Zubović  otvara 9. sjedniću u 8:15  h (u daljnjem tekstu 
Predsjedavajuć i) na poć etku je pozdravio vijeć nike i sve nazoć ne te je utvrdio da su prisutna 
4 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić ). 
 
Predsjedavajuć i utvrđuje da postoji kvorum za odrz avanje sjedniće te otvara sjedniću 
Vijeć a. 
 
 
 



Prelazi na verifikaćiju zapisnika sa 8. sjedniće Vijeć a i otvara raspravu.  
 
Predsjedavajuć i daje verifikaćiju zapisnika na glasovanje. 
 
GLAŠOVANJE: 
ZA: 4 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić ) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je verifićiran zapisnik sa 8. sjedniće. 
 
 
Predsjedavajuć i ć ita toć ke dnevnog reda. 
 
 

verifikaćija zapisnika sa 8. sjedniće 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Poslovnik Opć inskog vijeć a Opć ine Kolan 

2. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Opć inske knjiz niće „Š ime Š ugar Ivanov“ 

3. II. Izmjene i dopune Zakljuć ka  

4. Odluka o pristupanju u ć lanstvo u Lokalnu akćijsku grupu u ribarstvu Tri mora  

5. Razno 

 

 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje Dnevni red. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 4 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić ) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojen Dnevni red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad. 1. Poslovnik Opć inskog vijeć a Opć ine Kolan 
 
Predsjedavajuć i otvara prvu toć ku dnevnog reda. 
 
Potpredsjednića vijeć a Jelena Š koda Barić ević  navodi kako se u Poslovniku Opć inskog vijeć a 
Opć ine Kolan mijenja ć lanak 38. i to na nać in da se bris u reć eniće: …“ U iznimnim 
situaćijama sjedniće Vijeć a se mogu odrz avati putem video konferenćije ili elektronić ke 
pos te. Vijeć nik koji je sprijeć en prisustvovati redovnoj sjednići moz e prisustvovati i 
odluć ivati putem video linka. „…; te se dodaje: „U sluć aju nastupanja posebnih okolnosti 
koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se 
nije moglo utjećati, a koje trenutać no ugroz ava pravni poredak, z ivot, zdravlje ili sigurnost 
stanovnis tva te imovinu već e vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjedniće 
predstavnić kih tijela iznimno se mogu odrz avati elektronić kim putem.“ 
U preostalom dijelu Poslovnik ostaje neizmijenjen. 
 
Nać elnik nadodaje kako su sve odluke morale proć i provjeru prije objavljivanja, te je od 
djelatnika pravne sluz be Opć ine dobio primjedbu kako Poslovnik nije napisan u skladu sa 
Zakonom zbog koje je on kao Nać elnik donio odluku o obustavi Poslovnika. Š obzirom da su 
svi rokovi ispos tovani, izmijenjen Poslovnik ć e se staviti na glasovanje na danas njoj sjednići. 
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje prvu toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 4 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić ) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojena prva toć ka dnevnog reda. 
 
 
 
Ad. 2. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Opć inske knjiz niće „Š ime Š ugar Ivanov“ 

 
Predsjedavajuć i otvara drugu toć ku dnevnog reda i daje rijeć  Nać elniku. 
 
Nać elnik navodi kako je raspisan natjeć aj za imenovanje ravnatelja Opć inske knjiz niće 
„Š ime Š ugar Ivanov“ nakon 7. sjedniće Opć inskog vijeć a. Nakon otvaranja ponuda, 
Povjerenstvo za imenovanje ravnatelja napisalo je zapisnik koji je predan Opć inskom vijeć u 
na daljnje postupanje. Zapisnikom je utvrđeno da je dosadas nja ravnateljića knjiz niće dala 
molbu te da zadovoljava sve formalne uvjete natjeć aja i da nema zapreke za daljnje 
zaposlenje. 
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje drugu toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 4 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić ) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojena druga toć ka dnevnog reda. 



Ad. 3. II. Izmjene i dopune Zakljuć ka 
 
Predsjedavajuć i otvara treć u toć ku dnevnog reda i daje rijeć  Nać elniku. 
 
Nać elnik navodi kako je pros le godine nakon potresa koji je pogodio Hrvatsku Banovinu, 
donesen Zakljuć ak o dodjeli jednokratne novć ane pomoć i koja se trebala isplatiti na IBAN 
Črvenog kriz a. Međutim, da se postigne prava svrha donaćije Opć ina Povljana i Opć ina 
Kolan dogovorile su suradnju u realizaćiji Ugovora o donaćiji finanćijskih sredstava koji je 
Opć ina Povljana sklopila sa gospođom Draganom Tot, namijenjen rjes avanju stambenog 
pitanja spomenute gospođe i njene obitelji. Kako sredstva nisu bila osigurana u prorać unu 
Opć ine Povljana a spomenute ugovorne obveze se moraju ispos tovati, izmjenom Zakljuć ka 
omoguć ava se isplata sredstava na rać un Opć ine Povljana koja ć e dalje po Ugovoru isplatiti 
sredstva gospođi Tot.  
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje treć u toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 4 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić ) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojena treć a toć ka dnevnog reda. 
 
 
 

Ad. 4. Odluka o pristupanju u ć lanstvo u Lokalnu akćijsku grupu u ribarstvu Tri mora 
 
Predsjedavajuć i otvara ć etvrtu toć ku dnevnog reda i daje rijeć  Nać elniku. 
 
Nać elnik obrazlaz e toć ku te navodi kako ova grupa djeluje na podruć ju sedam jedinića 
lokalne samouprave i 45 naselja u njihovom prostornom obuhvatu a predstavlja 
partnerstvo gospodarskog, javnog i ćivilnog sektora. Švi na podruć ju Opć ine Kolan, 
pojedinći, udruge ili tvrtke koje se bave djelatnostima iz podruć ja ribarstva mogu se 
kandidirati na natjeć aje i traz iti sredstva sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu. 
Nać elnik navodi kako bi Opć ina Kolan trebala pristupiti u grupu kako bi se poboljs ala u toj 
djelatnosti, te kazuje kako bi Opć insko vijeć e trebalo dati suglasnost za imenovanje 
predstavnika u ovoj grupi. 
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje ć etvrtu toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 4 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić ) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojena ć etvrta toć ka dnevnog reda. 
 
 
 
 



Ad. 5. Razno 
 

Predsjedavajuć i otvara petu toć ku dnevnog reda i daje rijeć  Nać elniku. 
 
Nać elnik navodi kako je Opć ini dostavljen zahtjev za novć anom pomoć i mjes tanke Marije 
Katavić  (rođ. Os tarić ) i kazuje kako bi bilo dobro donirati koliko je god moguć e kako bi se 
pomoglo obitelji gospođe. Navodi kako se i Drus tvo s portske rekreaćije prikljuć ilo akćiji 
prikupljanja novaća za pomoć , kao i mjes tani Opć ine te stoga predlaz e Zakljuć ak o donaćiji 
u iznosu od 10.000,00 kn sa pozićije prorać una R 043-2 za potrebe lijeć enja supruga 
gospođe Katavić . 
 
Predsjedavajuć i navodi kako Opć insko vijeć e u sluz bi naroda pokus ava pomoć i svima. 
 
Vijeć nik Mario Barić ević  navodi kako je akćija vrijedna hvale i kazuje kako bi se prorać unom 
trebala osigurati sredstva za pomoć  potrebitima na podruć ju Opć ine Kolan.  
 
 
Predsjedavajuć i daje na glasovanje petu toć ku dnevnog reda. 
 
GLAŠOVANJE:  
ZA: 4 vijeć nika (Ante Zubović , Jelena Š koda Barić ević , Mario Barić ević , Ivan Č emeljić ) 
PROTIV: nema 
ŠUZDRZ ANIH: nema 
 
JEDNOGLAŠNO je usvojena peta toć ka dnevnog reda. 
 
 
 
Predsjedavajuć i zatvara sjedniću u 8:37 h. 
 

 
Opć insko vijeć e Opć ine Kolan 
Predsjednik Opć inskog vijeć a 

Ante Zubović  
 
 
 

 
 

Zapisnić ar 
Anita Š koda 


