
ZAPISNIK 

sa 6.sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja 

održane 30.03.2022. godine u osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ u Škabrnji 

s početkom u 19:00 sati 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ante Dražina pozdravio je nazočne i otvorio 6. 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 

 

NENAZOČNI VIJEĆNICI: ŠIME BRKIĆ, ANTE ROGIĆ 

 

OSTALI NAZOČNI: Općinski načelnik Ivan Škara i 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 sedam od devet vijećnika, odnosno više od 50% članova 

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

 

Predsjednik naglašava da vijećnik Radoslav Šegarić ima prijedlog za dopunom i izmjenom 

dnevnog reda sa jednom točkom, odnosno da se sa dnevnog reda makne točka 6 

- Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude na Javnom natječaju za 

ostvarivanje prava građenja na nekretninama na području Gospodarske zone 

Marinovac 

 

Navode se razlozi kako je ponuđena cijena premalene za dobit koja bi se donijela ponuđivaču, 

te kako su interesi općine važni, te kako je potrebno možda dobro istražiti tržište i utvrditi 

veću cijenu. Vijećnik Marko Ivković navodi kako je Općina Škabrnja jedina koja ima u 

prostornom planu predviđenu gradnju solarnih elektrana. 

 

Predsjednik daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda. 

Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“ od 7 nazočnih usvajaju se Dopune dnevnog 

reda. 

 

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

Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“, od 7 nazočnih jednoglasno se usvaja Novi 

dnevni red 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja. 

 

 

 

 

 



 D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada za 2021. godinu 

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o provedbi PGO za 2021. godinu 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća načelnika srpanj-prosinac 2021. godine  

4. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnja 

5. Prijedlog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Škabrnja 

6. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o donošenju Programa demografskih mjera za 

rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Škabrnja 

7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa djece u Dječji vrtić 

„Maruškica“ u Škabrnji za pedagošku godinu 2022./2023. 

8. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o osnivanju trgovačkog društva KOTAR NET, 

društva s ograničenom odgovornošću 

9. Prijedlog Odluke o osnivanju postojbe civilne zaštite opće namjene Općine Škabrnja 

10. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 

Škabrnja za razdoblje 2022.-2026. godine 

11. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja unutar mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“ 

12. Razno 

 

 

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

7 glasova „ZA“ od 7 nazočnih usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice. 

 

 

Ad 1./ Prelazi se na prvu točku dnevnog reda 

 

Ovu točku je ukratko obrazložila pročelnica JUO navodeći kako se radi o izvješću lokacijama 

i količinama odbačenog otpada za 2021. godinu. Vijećnica Katerina Bilaver Perica predlaže 

da se izvješće piše detaljnije, te da deponij po m2 nije skup, te da bi mogli i komunalni 

djelatnici obaviti dio svog radnog vremena na tim poslovima. Pita što je sa kombinirkom, te 

se pokrenula rasprava vezana za kombinirku gdje svi vijećnici skupa misle da nije možda loš 

izbor niti prodati kombinirku. 

Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“, od 7 nazočnih vijećnika,  donesen je 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada za 2021. 

godinu, koji se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 2. Prelazi se na drugu točku dnevnog reda 

Na ovu točku vijećnica Katarina Bilaver Perica ima upit što je to sa zelenim otocima. 

Načelnik kaže kako je inspektorica prema inspekcijskom nadzoru državnog inspektorata, 

područnog ureda Split, ispostava Zadar rekla da je to u redu. 



Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“, od 7 nazočnih vijećnika,  donesen je 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o provedbi PGO za 2021. godinu. 

 

 

Ad.3/ Prelazi se na treću točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnio Općinski načelnik, navodeći kako je ovo izvješće potrebn 

donositi u skladu sa zakonom, te kako se do sada nikad nije donosilo. Vijećnik Marko Ivković 

kaže kako je u izvješću navedeno sve što je načelnika i dočekalo, te da ga smatra ambicioznim 

i sposobnijim, te da svakako može bolje i više. Napominje kako načelnik ne prati izborni 

program koji je najavljivao u kampanji, te smatra da bi ga vjećnici trebali više poticati i 

pogurati . Vijećnik Rade Šegarić se slaže sa vijećnikom Markom Ivkovićem. Marko još 

dodaje kako klub HDZ-a nije za ovo izvješće niti protiv, ali da će ostati suzdržani. 

Nakon provedenog glasovanja sa 5 glasova „ZA“, 2 glasa „SUZDRŽAN“ (Marko Ivković i 

Katarina Bilaver Perica) od 7 nazočnih vijećnika, donesen je zaključak o prihvaćanju izvješća 

o radu načelnika za srpanj-prosinac 2021. godine, koji se prilaže i čini sastavni dio ovog 

zapisnika. 

 

Ad.4/ Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnio općinski načelnik navodeći kako se radi o Javnom natječaju za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Škabrnja koji je prošlo ljeto bio poništen zbog toga što je prošao rok za otvaranje ponuda i 

zbog toga što je prošlo povjerenstvo opozivom vijeća također opozvano, donesena je nova 

odluka za Povjerenstvo, te je natječaj minimalno izmjenjen, te je izbačen PTC 2 iz natječaja. 

Vijećnik Marko Ivković kaže kako mu je drago što je načelnik promijenio svoje mišljenje, da 

je prošle godine bio protiv tog natječaja, a sad mu je u redu. Kaže kako se govorilo kako se 

tim natječajem nekom htjelo pogodovati, te da se onda tako i sada može reći kad je stvar 

obrnuta. Načelnik i ostali vijećnici kažu kako to nikad nisu rekli niti čuli. 

Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“, od 7 nazočnih, donesena je Odluka o 

raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Škabrnja, 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 riječ o tekstu Javnog 

natječaja za koji je izglasan odluka o raspisivanju. Kaže kako on ima svoju zakonsku formu i 

da se tu nije puno mijenjalo osim da je izbačen PTC 2. Vijećnik Marko Ivković traži skicu 

PTC-ova na uvid.  



Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“, od 7 nazočnih vijećnika, donesena je Javni 

natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništuv Republike Hrvatske na području 

Općine Škabrnja, koji se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad.6/ Prelazi se na šestu točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnio Općinski načelnik navodeći kako se radi o već izglasanom 

Programu demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji ma području 

Općine Škabrnja, te kako ministarstvo u tekstu traži točno decidirane katastarske čestice 

katastarske općine, te kako bi uskoro trebala dobiti suglasnost ministarstva. 

Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“, od 7 nazočnih vijećnika donesene su 

izmjene i dopune odluke o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje stambenog 

pitanja mladih obitelji na području Općine Škabrnja, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog 

zapisnika. 

 

Ad.7/ Prelazi se na sedmu točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnila pročelnica navodeći kako je ravnateljica Dječjeg vrtića 

„Maruškica“ dostavila plan upisa djece za pedagosšku godinu 2022./2023, te kako je potrebna 

suglasnost općinskog vijeća kako bi upravno vijeće objavilo javni poziv za upise na 

pedagošku godinu 2022./2023. Vijećnik Rade Šegarić pita od koje dobi djeca idu u vrtić u 

Škabrnji, pročelnica odgovara da idu djeca od navršene 3 godine do škole, na što pita kad će 

biti moguć upis i mlađe djece. Načelnik odgovara kako je u planu dogradnja vrtića za jaslice, 

te navodi kako je projekt jako velika investicija, ali da će se svakako nastojati realizirati. 

Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“ od 7 nazočnih donesena je Odluka o 

davanju prethodne suglasnosti na plan upisa djece u Dječji vrtić „Maruškica“ u Škabrnji za 

pedagošku godinu 2022./2023, 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 izmjenama i 

dopunama već izglasane odluke vezane za osnivanje trgovačkog društva KOTAR NET, 

d.o.o., potrebno je izmijeniti članke 11. i 18. Odluke zbog toga što nominalni iznos poslovnog 

udjela ne može biti manji od 200,00 kuna, nominalni iznos poslovnog udjela mora biti izražen 

cijelim brojem koji je višekratnik broja sto. Zbroj nominalnih iznosa svih poslovnih udjela 

mora odgovarati iznosu temeljnoga kapitala društva, te zbog toga što Pri odlučivanju svaki 

član Društva u Skupštini raspolaže brojem glasova razmjerno visini svog poslovnog udjela, 

kako je to određeno člankom 11. (slovima: jedanaest) ove Odluke. Za svakih cijelih 200,00 

(dvjesto) kuna nominalnog iznosa poslovnog udjela, članu Društva pripada pravo na jedan 

glas. Vijećnik Ante Ražov pita što je sa kreditom vezanim za KOTAR NET o kojem je bilo 



riječ, načelnik navodi kako sve ipak ide preko općine Sukošan, te kako je potrebno samo 

potpisati sporazum u slučaju nečega kao osiguranje. Načelnik navodi kako je Konektor 

obećao da će se roko ispoštovati,te da će sve biti realizirano do listopada 2023. godine. 

Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“ od 7 nazočnih donesene su izmjene i 

dopune odluke o osnivanju trgovačkog društva KOTAR NET, društva s ograničenom 

odgovornošću, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

Ad.9/ Prelazi se na devetu točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnila  Pročelnica JUO navodeći kako se sukladno inspekcijskom 

nalazu civilne zaštite i Zakonu o sustavu civilne zaštite potrebno donijeti odluku o osnivanju 

postojbe civilne zaštite opće namjene Općine Škabrnja, te kako zbog izmjene zakona stara 

odluka više nije u skladu sa zakonom. Vijećnik Marko Ivkoivć pita za što se točno odnosi 

odluka, pročelnica navodi kako je riječ o Postrojbi civilne zaštite opće namjene koja se sastoji 

od jednog Tima koji broji 21 pripadnika, zapovjedništvo postrojbe kojeg čine: zapovjednik, 

zamjenik zapovjednika i bolničar, te 2 skupine od kojih svaka skupina ima 9 članova sukladno 

potrebama koje proizlaze iz Procjene rizika od velikih nesreća Općine Škabrnja. 

Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“, od 7 nazočnih donesena je Odluka o 

osnivanju postrojbe civilne  zaštite opće namjene Općine Škabrnja, koja se prilaže i čini 

sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad.10/ Prelazi se na desetu točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnila Pročelnica JUO navodeći kako je prema naputcima inspekcije 

civilne zaštite potrebno ponijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području Općine Škabrnja za razdoblje 2022.-2026. godine, te kako ih je potrebno pratiti 

svake godine pri donošenju proračuna. 

Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“ od 7 nazočnih donesene su smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Škabrnja za razdoblje 2022.-

2026. godine, koje se prilažu i čine sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad.11/ Prelazi se na jedanaestu točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnila Pročelnica JUO navodeći kako je Odluka o provedbi ulaganja 

unutar mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“ 

potrebna za javljanje na natječaj od LAG LAURE na koji se općina Škabrnja planira javiti za 

izgradnju dječjeg igrališta u Prkosu. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“ od 7 nazočnih donesena je Odluka o 

provedbi ulaganja unutar mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih 

temeljnih usluga“, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika.   

 



 

Ad.12/ Prelazi se na dvanaestu točku dnevnog reda 

Pod točkom razno vijećnik Ivica Žilić navodi kako je od novca skupljenih od vijećnićkih 

naknada dogovorenih na prethodnoj sjednici obitelji Matijević kupljeno 2 m drva, te klima. 

Vijećnica Katarina Bilaver Perica navodi kako se skupilo gotovo 2 kombija za Ukrajinu, te 

kako nisu to organizirali kao stranka, nego kao selo. Načelnik navodi kako je izrađen elaborat 

za nogostup do groblja, te da se trenutno u općini sakupljaju potpisi mještana koji imaju 

parcele na tom području, riječ je od svega par kvadrata koji mještani moraju dati u svrhu 

nogostupa. Načelnik također navodi kako su u planu i biciklističke staze. Vijećnik Rade 

Šegarić pita što je sa zgradom općinske uprave, načelnik navodi kako je bio u ministarstvu 

vezano za zgradu, te spomen sobu za koju je ministarstvo reklo kako je potrebno izgraditi i 

urediti spomen sobu u Škabrnji. Također načelnik navodi da je nominirana izgradnja dječjeg 

igrališta na Vlačinama preko natječaja županije. 

 

 

Sjednica je završila u 21:15 sati 

 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK 

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

 

 

 

KLASA: 024-01/22-02/01 

UR.BROJ: 2198-5-01-22-2 

Škabrnja, 30.ožujka 2022. godine 


