
ZAPISNIK 

sa 5.sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja 

održane 15.12.2021. godine u osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ u Škabrnji 

s početkom u 18:30 sati 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ante Dražina pozdravio je nazočne i otvorio 5. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Škabrnja. 

 

Temeljem članka 34. Statuta Općine Škabrnja Općinsko vijeće Općine Škabrnja broji 9 

(devet) vijećnika. Da bi se nastavio rad sjednice obavljeno je utvrđivanje kvoruma na način da 

je zapisničar Anđela Ražov Tkalčec, proslijedila popis s imenima vijećnika Općinskog vijeća, 

kako bi se isti potpisali, te na taj način potvrdili svoju prisutnost. Iz navedenog je uvrđeno 

slijedeće: 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: ANTE DRAŽINA, IVICA ŽILIĆ, KREŠIMIR TADIĆ, 

RADOSLAV ŠEGARIĆ, ANTE RAŽOV, MARKO IVKOVIĆ, KATARINA BILAVER 

PERICA, ŠIME BRKIĆ, ANTE ROGIĆ 

 

OSTALI NAZOČNI: Općinski načelnik Ivan Škara i v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Škabrnja Anđela Ražov Tkalčec koja umjesto stručne službe vodi zapisnik. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Škabrnja, Ante Dražina potvđuje da sjednica može 

započeti sa radom jer je nazočno devet od devet vijećnika, odnosno više od 50% članova 

Općinskog vijeća, te se mogu donijeti pravovaljane odluke i zaključci. 

 

Predsjednik naglašava da Općinski načelnik ima prijedlog za dopunom dnevnog reda sa 

jednom točkom; 

- Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Škabrnja 

namjenjenih redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i vijećnika 

izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Škabrnja za 2021. 

godinu 

 

Predsjednik daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda. 

Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova „ZA“ od 9 nazočnih usvajaju se Dopune dnevnog 

reda. 

 

Nakon usvojenih Dopuna dnevnog reda prelazi se na glasovanje za Novi dnevni red. 

Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova „ZA“, od 9 nazočnih jednoglasno se usvaja Novi 

dnevni red 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja. 

 

 D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o IV. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Škabrnja za 2021. 

godinu 

a) Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2021.godinu 

b) Prijedlog IV. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 

2021. godinu 

c) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Škabrnja za 

2021. godinu 



d) Prijedlog II. izmjena i dopuna javnih potreba u športu Općine Škabrnja za 2021. 

godinu 

e) Prijedlog I. izmjena i dopuna javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i 

naobrazbi Općine Škabrnja za 2021. godinu 

f) Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu Općine Škabrnja za 2021. godinu 

2. Prijedlog Odluke Proračuna Općine Škabrnjka za 2022. godinu 

a) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Škabrnja za 2022. 

godinu 

b) Prijedlog Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Škabrnja za 2022. 

godinu 

c) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Škabrnja za 2022. godinu 

d) Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Škabrnja za 2022. godinu 

e) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi 

Općine Škabrnja za 2022. godinu 

f) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravsrtvu Općine Škabrnja 

za 2022. godinu 

g) Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja – stanice Zadar na području Općine Škabrnja za 2022. godinu 

h) Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru Općine Škabrnja za 2022. godinu 

i) Prijedlog Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa Općine Škabrnja za 

2022. godinu 

j) Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu RH na području Općine Škabrnja za 2022. godinu  

3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Škabrnja za 2022. godinu 

4. Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina 

5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za Izmjene i dopune Odluke o 

utvrđivanju visine koeficijenta za obračun plaće djelatnika u Dječjem vrtiću 

„Maruškica“ 

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Škabrnja za 2022. godinu 

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Škabrnja namjenjenih 

redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih sa liste 

grupe birača u Općinskom vijeću Općine Škabrbnja za 2021. godinu 

8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Škabrnja namjenjenih 

redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih sa liste 

grupe birača u Općinskom vijeću Općine Škabrbnja za 2022. godinu 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju analize stanja sustava civilne zaštite za 2021. 

godinu, donošenju plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Škabrnja 

za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

10. Razno 

 

 

 

Predsjednik daje na glasanje zapisnik sa prethodne sjednice.  Nakon provedenog glasovanja sa 

9 glasova „ZA“ od 9 nazočnih usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice. 

 

 

 



Ad 1./ Prelazi se na prvu točku dnevnog reda 

 

Ovu točku je ukratko obrazložio općinski načelnik, navodeći detaljnije iznose po aktivnostima 

unutar IV.izmjena i dopuna Proračuna Općine Škabrnja za 2021. godinu, koje su se stavke 

realizirale u manjem ili većem iznosu od planiranog, te izmjene i dopune programe koje su 

sastavni dio IV. izmjena i dopuna Proračuna. 

Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova „ZA“, od 9 nazočnih vijećnika,  donesena je 

Odluka o IV. izmjenama i dopuna Proračuna Općine Škabrnja za 2021. godinu, te III. izmjena 

i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, IV. izmjene i 

dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu, I. izmjene i dopune 

Programa javnih potreba u kulturi Općine Škabrnja za 2021. godinu, II. izmjene i dopune 

Programa javnih potreba u športu Općine Škabrnja za 2021. godinu, I. izmjene i dopune 

Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Škabrnja za 

2021. godinu, III. izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

Općine Škabrnja za 2021. godinu, koji se prilažu i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 2. Prelazi se na drugu točku dnevnog reda 

Ovu točku je ukratko obrazložio općinski načelnik, navodeći detaljnije iznose po aktivnostima 

unutar Prijedloga Proračuna Općine Škabrnja za 2022. godinu, te programe koje su sastavni 

dio Proračuna. Klub vijećnika HDZ kaže kako proračun stagnira, kako su većinom nasljeđeni 

iznosi prihoda, te kažu kako nije uvijek politika štednje najbolje riješenje, navode kako nisu 

održavane nijedne manifestaje na području Općine Škabrnja i zalažu se za osposobljavanje i 

stavljanje u funkciju DVD Škabrnja, te  imaju 4 amadmana za predloženi Proračun: 

1. Aktivnost A100046 Financiranje dječjeg vrtića „Maruškica podizanje od 100.000,00 kn 

kojim bi se financiralo povećanje plaće zaposlenika u dječjem vrtiću „Maruškica“. 

2. Aktivnost A100031 Financiranje protupožarne zaštite traži se povećanje sa 30.000 kn, na 

130.000,00 kn, kojim se se financirao i osnovao DVD Škabrnja. 

3. Aktivnost A100038 Stipendije učenicima i studentima sa iznosa 30.000 kn, na 60.000 kn, s 

kojima bi se godišnji iznos povećao sa 1.000 kn na 2.000 kn po studentu. 

4. Aktivnost A100040 Sufinanciranje radnih bilježnica za učenike O.Š. Vladimir Nazor, 

Škabrnja sa iznosa 5.000,00 kn, na 20.000,00 s kojim bi se financirale radne bilježnice 

učenika svih razreda O.Š. Vladimir Nazor Škabrnja. 

U svrhu uravnoteženja proračuna predlažu smanjenje na Aktivnosti A100001 Poslovanje 

Općinskog vijeća, odnoso da se smanje/ukine iznosi dnevnica Općinskih vijećnika, te 

prepuštaju općinskom načelniku da podigne stavku prihoda u skladu sa planovima i 

očekivanjima. 



Općinski načelnik predlaže da se podignu prihodi u iznosu od 100.000 kn na kontu 638, te na 

aktivnosti A100001 Poslovanje Općinskog vijeća smanje rashodi sa predloženih 47.000 kn, na 

2.000 kn.  

Prijedsjednik daje na glasanje svaki predoženi amadman, koji se sa 9 glasova „ZA“ od 9 

nazočnih jednoglasno izglasavaju. 

Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova „ZA“, od 9 nazočnih vijećnika, uključujući  

izglasane i usvojene amdmane donesena je Odluka o Proračunu Općine Škabrnja za 2022. 

godinu, te Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, Program izgradnje 

komunalne infrastrukture za 2022. godinu, Program javnih potreba u kulturi Općine Škabrnja 

za 2022. godinu, Program javnih potreba u športu Općine Škabrnja za 2022. godinu, Program 

javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Škabrnja za 2022. godinu, 

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Škabrnja za 2022. godinu, 

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice 

Zadar na području Općine Škabrnja za 2022. godinu, Program korištenja sredstava šumskog 

doprinosa Općine Škabrnja za 2022. godinu, Program korištenja sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Škabrnja za 2022. godinu, 

koji se prilažu i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad.3/ Prelazi se na treću točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnio Općinski načelnik, navodeći kako je ova Odluka sastavni dio 

Proračuna, te se s njom uređuje izvršenje Proračuna ,upravljanje prihodima i rashodima, 

imovinom, dugovima, te ju je potrebno imati. 

Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova „ZA“, od 9 nazočnih vijećnika, jednoglasno je 

donesena Odluka o izvršenju Proračuna Općine Škabrnja za 2022. godinu, koja se prilaže i 

čini sastavni dio ovog zapisnika. 

Nakon glasanja ove točke u 20:15 h, sjednicu napušta vijećnik Marko Ivković. 

 

Ad.4/ Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnila v.d. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, navodeći kako 

je potrebno u skladu sa Zakonom i naputcima revizije Odluku o sukcesivnom pokriću manjka 

iz prethodih godina koji bi se na 3 godine rasporedilo vraćanje manjka s kojim je Općina 

Škabrnja poslovala u prethodnim godinama, s obzirom da je manjak veći nije realno da se 

podmiri sav u 2022. godine, već je raspoređen i na projekcije 2023. i 2024. godine. 

Nakon provedenog glasovanja sa 8 glasova „ZA“, od 8 nazočnih, donesena je Odluka o 

sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog 

zapisnika. 

 

 



Ad.5/ Prelazi se na petu točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnio Općinski načelnik, navodeći da je potrebno dati prethodnu 

suglasnot Dječjem vrtiću Maruškica kako bi se utvrdio koeficijent radnog mjesta kojim neto 

plaća trenutno iznosi manje od zakonske najmanje koja stupa sa snagu 1.1.2022. godine. 

Nakon provedenog glasovanja sa 8 glasova „ZA“, od 8 nazočnih vijećnika, donesena je 

Odluka o prethodnoj suglasnosti za Izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju koeficijenta za 

obračun plaće djelatnika u Dječjem vrtiću „Maruškica“, koja se prilaže i čini sastavni dio 

ovog zapisnika. 

 

Ad.6/ Prelazi se na šestu točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnila v.d. Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Općine Škabrnja 

kako se radi o godišnjem planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2022. 

godinu, te ju je potrebno donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom 

imovinom („Narodne novine“ br. 52/18), te prema preporukama navedenim u Izvješću o 

obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave na području Zadarske županije. 

Donosi se već treću godinu za redom, krajem iduće za slijedeću godinu. 

Nakon provedenog glasovanja sa 5 glasova „ZA“, 3 glasa „SUZDRŽAN“ od 8 nazočnih 

vijećnika donesena Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Škabrnja za 2022. godinu, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad.7/ Prelazi se na sedmu točku dnevnog reda 

Ovu ročku ukratko je objasnio Općinski načelnik navodeći kako je potrebno donijeti Odluku o 

raspoređivanju sredstava proračuna Općine Škabrnja namijenjenih redovitom godišnjem 

financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću 

Općine Škabrnja za 2021. godinu u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, 

izborne promidžbe i referenduma i Zakonom financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe, kojem je glavni naglasak da iznos po vijećniku u Općini do 3.000 stanovnika 

iznosi godišnje 1.000 kn. 

Nakon provedenog glasovanja sa 8 glasova „ZA“ od 8 nazočnih donesena je Odluka o 

raspoređivanju sredstava proračuna Općine Škabrnja namjenjenih redovitom godišnjem 

financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću 

Općine Škabrnja za 2021. godinu, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

 

 



 

Ad.8/ Prelazi se na osmu točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnio Općinski načelnik navodeći kako se radi o istoj Odluci kao i u 

prethodnoj točci dnevnog reda, samo se sad Odluka donosi sa 2022. godinu. Potrebno je 

donijeti Odluku o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Škabrnja namijenjenih 

redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih sa liste grupe 

birača u Općinskom vijeću Općine Škabrnja za 2022. godinu u skladu sa Zakonom o 

financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma i Zakonom financiranju 

političkih aktivnosti i izborne promidžbe, kojem je glavni naglasak da iznos po vijećniku u 

Općini do 3.000 stanovnika iznosi godišnje 1.000 kn. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 8 glasova „ZA“ od 8 nazočnih donesena je Odluka o 

raspoređivanju sredstava proračuna Općine Škabrnja namjenjenih redovitom godišnjem 

financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću 

Općine Škabrnja za 2022. godinu, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad.9/ Prelazi se na devetu točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnila v.d. Pročelnica JUO navodeći kako se sukladno Zakonu o 

sustavu civilne zaštite potrebno donijeti Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava civilne zaštite 

za 2021. godinu, te donošenje plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Škabrnja za 

2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

Klub vijećnika HDZ traži da se iznosi tablice koja je sastavni dio plana razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Škabrnja za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje isto 

stave sukladu amadmanu koji je izglasan u sklopu proračuna za iznos vezan za poslovanje DVD 

Škabrnja, odnosno sa 30.000 kn, na 130.000 kn. 

Nakon provedenog glasovanja sa 5 glasova „ZA“, 3 glasa „SUZDRŽAN“ od 8 nazočnih 

donesen je Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu, 

donošenje plana razvoja sustava civilne zaštte na području Općine Škabrnja za 2022. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, koji se prilaže i čini sastavni dio ovog 

zapisnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad.10/ Prelazi se na desetu točku dnevnog reda 

Pod točkom razno vijećnik Šime Brkić ima upit vezan za zemljište na Vlačina, do koje faze je 

došlo, te kad se može očekivati rješenje istog, načelnik navodi kako je došlo do Ministarstva, 

te smatra da bi se to trebalo brzo riješiti. Također vijećnik Šime Brkić pita što je sa ulazima u 

selo, načelnik odgovara kako se radi novi projekt, zbog greške u starom projektu, te da to ide 

preko Hrvatskih cesta, a ne preko Općine. Vijećnik Šime Brkić pita što je sa planiranjem 

isplate zemlje na groblju mještaninu Nedjeljku Ražovu (Đeki), na što načelnik odgovara da su 

dogovori s njim u tijeku, te da se možda dogovore u zamjenu za zemljište, a ne novčanu 

isplatu. Vijećnica Katarina Bilaver Perica pita tko je organiziro okrugli stol na dan uoči dana 

stradanja Škabrnje, načelnik kaže da općina nema ništa s tim. Vijećnik Šime Brkić pita što je 

sa filmom o Domovinskom ratu, u kojoj je fazi, načelnik kaže da mogu svi skupa pogledati 

film ukoliko im se dopusti na jednoj od idućih sjednica, te ako se film razvija u dobrom 

smjeru da ga je potrebno izrealizirati do kraja, jer je od uvelike važnosti za Škabrnju da ima 

film o Domovinskom ratu koji bi jasno i točno prikazivao ratne događaje na području Općine 

Škabrnja. Vijećnik Krešimir Tadić predlaže da svakom vijećniku bude isplaćena visina jedne 

dnevnice koju bi svi vijećniku donirali za pomoć obitelji Matijević. Svi prisutni vijećnici 

skupa sa načelnikom su se složili sa prijedlogom, te dogovorili kako će se isto realizirati do 

kraja ove kalendarske godine. Vijećnica Katarina Bilaver Perica pita kad će biti stavljana u 

funkciju nova službena stranica Općine Škabrnja kako bi sve bilo transparentno, te kad će biti 

moguće staviti nešto na oglasnu ploču, načelnik odgovara kako bi se nova službena stranica 

trebala staviti u funkiju početkom iduće godine, te da je oglasna ploča postavljena nasuprot 

mjesnog kafića. 

 

 

Sjednica je završila u 21:55 sati 

 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK 

Anđela Ražov Tkalčec     Ante Dražina, dipl.ing.građ. 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/05 

UR.BROJ: 2198/05-01-21-2 

Škabrnja, 15.12.2021. godine 


