
ZAPISNIK 

sa 7.sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja 

održane 7.6.2022. godine u osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ u Škabrnji 

s početkom u 19:00 sati 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ante Dražina pozdravio je nazočne i otvorio 7. 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 

 

NENAZOČNI VIJEĆNICI: 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 osam od devet vijećnika, odnosno više od 50% članova 

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

 

Predsjednik naglašava da vijećnica Katarina Bilaver Perica u ime kluba HDZ-a ima prijedlog 

za dopunom i izmjenom dnevnog reda sa jednom točkom, odnosno da se na dnevnog reda 

doda točka  

- Analiza provedenih projekata iz izbornog programa Nezavisne liste i općinskog 

načelnika u prvoj godini mandata 

 

Predsjednik daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda. 

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

usvajaju se Dopune dnevnog reda. 

 

Nakon neusvojenih Dopuna dnevnog reda prelazi se na glasovanje za Dnevni red. 

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

usvaja se Dnevni red 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja. 

 

 

 

 D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Škabrnja za 2021. godinu 

a) Prijedlog izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

b) Prijedlog izvršenja Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

c) Prijedlog izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine Škabrnja za 2021. 

godinu 



d) Prijedlog izvršenja Programa javnih potreba u športu Općine Škabrnja za 2021. 

godinu 

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

naobrazbi Općine Škabrnja za 2021. godinu 

f) Prijedlog izvršenja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine 

Škabrnja za 2021. godinu 

Izvršenje plana razvojnih programa 2021 

2. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upranog odjela Općine 

Škabrnja 

3. Prijedlog Odluke o plaći općinskog načelnika Općine Škabrnja  

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu 

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za socijalnu skrb Općine Škabrnja 

6. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Škabrnja 

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

utvrđivanju visine koeficijenata za obračun plaće djelatnika u Dječjem vrtiću 

„Maruškica“ u Škabrnji  

8. Razno 

 

 

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

7 glasova „ZA“ , te 1 glas „SUZDRŽAN“ od 8 nazočnih vijećnika usvojen je zapisnik sa 

prethodne sjednice. 

 

 

Ad 1./ Prelazi se na prvu točku dnevnog reda 

 

Ovu točku je ukratko obrazložio Općinski načelnik navodeći kako se radi o godišnjem 

izvršenju Proračuna Općine Škabrnja za 2021. godinu, te Programima koji su sastavnim dio 

Proračuna, poziva vijećnika na pitanja za pojedine stavke koje ih zanimaju navodeći kako će 

im dati odgovore na sve što ih zanima. Vijećnik Šime Brkić pita za sanaciju Ulice 

Samostalnog bataljuna, jeli ikako moguće da se pokrpaju rupe na cesti koje stvaraju probleme 

među mještanima koji svakodnevne prolaze tom cestom. Načelnik odgovora kako je Općina 

Škabrnja prošla na natječaju Ministarsva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te 

dobila 200.000,00 kn za sanaciju ceste u ulici Samostalnog bataljuna, te dijela ceste u ulici 

Put Modrića, kako se uskoro raspisuje javna nabava, te da će se do prije početka sanacije 

navedenih cesta pokrpati rupe koje ometaju promet. Naglasak se stavlja na oborinske vode, te 

kako je potrebano da izvođači radova dobro obave posao najviše zbog oborinskih voda. 

Općinski načelnik pohvaljuje gospodina Šimu Erlića koji je maksimalno izašao u susret.   

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

Odluka o godišnjem izvršenju Proračuna Općine Škabrnja za 2021. godinu, Izvršenje 

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Izvršenje programa izgradnje 

komunalne infrastrukture Općine Škabrnja za 2021. godinu, Izvršenje Programa javnih 

potreba u kulturi Općine Škabrnja za 2021. godinu, Izvršenje Programa javnih potreba u 

športu Općine Škabrnja za 2021. godinu, Izvršenje Programa javnih potreba u školstvu, 

predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Škabrnja za 2021. godinu, Izvršenje Programa 

javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Škabrnja za 2021. godinu, te Izvršenje 

plana razvojnih programa 2021. godine, koji se prilažu i čine sastavni dio ovog zapisnika. 



 

Ad 2. Prelazi se na drugu točku dnevnog reda 

Na ovu točku ukratko je objasnila Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Škabrnja 

navodeći kako je prema uputama inspektora Ministarstva pravosuđa i uprave bilo potrebno 

uskladiti Odluku prema naputcima u skladu sa Zakonom. 

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

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Škabrnja, koja se 

prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad.3/ Prelazi se na treću točku dnevnog reda 

Na ovu točku ukratko je objasnila Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Škabrnja 

navodeći kako je prema uputama inspektora Ministarstva pravosuđa i uprave bilo potrebno 

uskladiti Odluku prema naputcima u skladu sa Zakonom, te je stara Odluka sadržava 

koeficijent i osnovicu za zamjenika načelnika Općine Škabrnja, koji više po novom zakonu ne 

postoji. Osnovica i koeficijent općinskog načelnika ostaje isti kao i do sada. 

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

Odluka o plaći Općinskog načelnika Općine Škabrnja, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog 

zapisnika. 

 

Ad.4/ Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda 

Na ovu točku ukratko je objasnila Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Škabrnja 

navodeći kako je prema uputama državne revizije bilo potrebno uskladiti Odluku prema 

naputcima u skladu sa Zakonom, te u staroj Odluci nisu bili propisani načini za korištenje 

javne površine za osobe s invaliditetom pa je to potrebno nadodati u Odluci. 

Vijećnici pitaju za ležeće policajce na Marinovcu, načelnik govori kako je bio tri sata na 

policiji te prijavio krađu, navodi kako su ležeći policajci profesionalno skinuti.  

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

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, 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 povjerenstvu za 

socijalnu skrb koju je potrebno imati sa novim sazivom vijeća jer je u prošlom Povjerenstvu 

sastav sa vijećnicima prošlog saziva, te govori svim vijećnicima da se međusobno dogovore 



tko će biti u povjerenstvu i predsjednik povjerenstva. Vijećnici su se složili da Povjerenstvo 

čini slijedeći vijećnici: Katarina Bilaver Perica kao predsjednica povjerenstva, te Rade 

Šegarić, Šime Brkić, Ante Ražov i Ivica Žilić kao članovi povjerenstva. 

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

Odluka o imenovanju Povjerenstva za socijalnu skrb Općine Škabrnja, koja se prilaže i čini 

sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad.6/ Prelazi se na šestu točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnila Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Škabrnja 

navodeći kako je riječ o prijašnjem prijedlogu vijećnika da se naknada članovima Općinskog 

vijeća Općine Škabrnja ukine, te kako je to bilo predloženo amadmanom kluba vijećnika 

HDZ-a za Proračun Općine Škabrnja za 2022. godinu. Načelnik dodaje kako je javna rasvjeta 

dosta poskupila, te da nije dobro postavljena. Zbog drastičnog poskupljena javne rasvjete 

predlaže poskupljene komunalne naknadne navodeći kako je u Općini Škabrnja najniža u 

odnosu na sve druge općine. Također načelnik predlaže da se zastarjeli dug komunalne 

naknade otpiše, te da se ostavi dug od 1.1.2020. pa na dalje kako bi bilo ispravno pratiti 

potraživanja mještane, te slati opomene i ovrhe za neplaćene račune mještana. Vijećnik Šime 

Brkić pita za rasvjetu na trgu, načelnik govori kako bi se ovo ljeto trebala riješiti i rasvjeta na 

trgu dr. Franje Tuđmana, te kako ta rasvjeta do sada nikad nije ni valjala. 

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

Odluka o visini naknade članovima Općinskog vijeća 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 Jedinstvenog upravnog odjela Općine Škabrnja 

govoreći kako je ravnateljica Dječjeg vrtića „Maruškica“ dostavila prijedlog o povećanju 

koeficijenata djelatnicima dječjeg vrtića „Maruškica“, navodeći kako dugi niz godina plaća 

nije rasla, te kako se radi o povećaju plaća od cca 500,00 kn neto, klub vijećnika HDZ-a 

govori kako je amadmanom predloženo da plaće porastu i u većem iznosu, načelnik govori 

kako su djelatnici dječjeg vrtića „Maruškica“ zadovoljni sa povećanjem, te kako se novo 

povećanje plaća planira i tijekom iduće proračunske godine. 

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

davanju prethodne suglasnosti za Izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju visine koeficijenata 

za obračun plaće djelatnika u Dječjem vrtiću „Maruškica“ u Škabrnji, koja se prilaže i čini 

sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

 



 

Ad.8/ Prelazi se na osmu točku dnevnog reda 

Pod točkom razno vijećnik Rade Šegarić pita za novu općinsku zgradu, načelnik odgovara 

kako je u planu nastavak radova kad se pruži prilika za to. Načelnik govori da je 1. natječaj za 

poljoprivredno zemljište prošao na DORH-u, te da je Općina Škabrnja dobila na znanje od 

ministarstva da će se projekt na Vlačinama realizirati, samo se još čeka Odluka. Tereni su 

vrijedni 7.000.000,00 kn, potrebna je trafostanica koja je uistinu velik trošak, planira se 

zamijeniti postojeća stara za novu, te umanjiti iznos za vrijednost stare. Vijećnik Šime Brkić 

pita za ulaze u selo, načelnik napominje kako je to projekt Hrvatskih cesta, a ne Općine 

Škabrnja, te da projekt nije dobro napravljen, pa ga je potrebno ispraviti. Načelnik govori 

kako je u tijeku prijava na projekt za nadogradnju jaslica na postojećoj zgradi dječjeg vrtića 

„Maruškica“. Vijećnik Marko Ivković pita za ljetna događanja u selu, načelnik odgovara kako 

je planiran seoski nogometni turnir u srpnju,  te da je dogovoreno za Oluju Slavonske lole, 

dan iza konopijada, a za feštu Velike Gospe Giuliano i Diktatori, ulaz će biti besplatan. 

 

 

Sjednica je završila u 21:30 sati 

 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK 

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

 

 

 

KLASA: 024-01/22-02/02 

UR.BROJ: 2198-5-01-22-4 

Škabrnja, 7. lipnja 2022. godine 


