
ZAPISNIK 

sa 8.sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja 

održane 28.7.2022. godine u prostorijama Općine Škabrnja 

s početkom u 20:00 sati 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ante Dražina pozdravio je nazočne i otvorio 8. 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 

se proslijedio 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, RADOSLAV ŠEGARIĆ, 

ANTE RAŽOV, MARKO IVKOVIĆ, KATARINA BILAVER PERICA, ŠIME BRKIĆ 

 

NENAZOČNI VIJEĆNICI: KREŠIMIR TADIĆ, ANTE ROGIĆ 

 

OSTALI NAZOČNI: Općinski načelnik Ivan Škara  

 

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 općinski načelnik ima prijedlog za dopunom i izmjenom dnevnog 

reda sa dvije točke, odnosno da se na dnevni reda dodaju točke  

- Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Škabrnja 

- Prijedlog odluke o uređenju dijela prometa na području Općine Škabrnja 

 

Predsjednik daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda. 

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

reda. 

 

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

Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“, od 7 nazočnih usvaja se Dnevni red 8. 

sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja. 

 

 

 

 D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Škabrnja za 2022. 

godinu 

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

2022. godinu 

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

2022. godinu 

c) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom 

odgoju i naobrazbi Općine Škabrnja za 2022. godinu 



d) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

Općine Škabrnja za 2022. godinu 

2. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja Političkih dužnosti u Općini Škabrnja  

3. Prijedlog Odluke o imenovanju Etičkog odbora za Etički kodeks Političkih dužnosti u 

Općini Škabrnja 

4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Škabrnja 

5. Prijedlog Odluke o darovanju  nekretnine u k.o. Škabrnja 

6. Prijedlog Odluke o uređenju dijela prometa na području Općine Škabrnja 

7. Razno 

 

 

Predsjednik daje na glasanje zapisnik sa prethodne sjednice. Vijećnik Šime Brkić pohvaljuje 

pisanje zapisnika. Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“ , od 7 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 I. izmjenama i 

dopuna Proračuna Općinme Škabrnja za 2022. godinu. Izmjene i dopune se rade ponajprije 

zbog ulaganja u sanaciju cesta u ulici Samostalnog bataljuna, te dio ulice Put Modrića. Zbog 

projekta i javne nabave potrebno je dignuti iznos planiranih sredstava. Zbog drastičnog 

poskupljenja električne energije i goriva potrebno je dignuti i sve stavke koje se odnose na te 

planirane troškove. Također se planiraju provesti i radovi na mjesnom grovlju sv. Luke, te je 

potrebno podignuti i tu stavku. Vijećnici pitaju jeli moguće napraviti neki solarni sustav zbog 

drastičnog poskupljenja električne enerigije. Načelnik navodi kako se i to planira, za početak 

nešto testno, pa onda ukoliko se isplati postaviti svugdje. Vijećnik Šime Brkić ima upit vezan 

za DVD, te hoće li se oformiti Općinski DVD, načelnik navodi kako imamo trenutno 

sporazum sa općinom Sukošan, te da će se na jesen razmotriti situacija za budućnost. 

Načelnik navodi kako se za izgradnju svjetlovodne mreže stavka briše jer će cijeli projekt ići 

preko Općine Sukošan.  Izmjene i dopune programa su sastavni dio  I. izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Škabrnja za 2022. godinu. 

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

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Škabrnja za 2022. godinu, I. izmjene i 

dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, I. izmjene i dopune 

programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Škabrnja za 2022. godinu, I. izmjene i 

dopune Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine 

Škabrnja za 2022. godinu, I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu Općine Škabrnja za 2022. godinu, koji se prilažu i čine sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

 

 



Ad 2. Prelazi se na drugu točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnio Općinski načelnik navodeći kako je riječ o zakonskoj obvezi 

sukladno kojoj svaka općina treba imati izglasan i donesen Etički kodeks nositelja Političkih 

dužnosti u Općini Škabrnja. Vijećnici se slažu s navedenim. 

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

kodeks nositelja Političkih dužnosti u Općini Škabrnja,  koji se prilaže 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 potrebno sukladno 

Etičkom kodeksu imati Etički odbor koji se mora sastojati od predsjednika koji nije član niti 

jedne političke strane i koji je uzoran građanin Općine Škabrnja, te dva člana iz vijeća, jedan 

iz vladajuće stranke, a drugi iz oporbe. Načelnik govori vijećnicma da daju prijedloge vezane 

za članove Etičkog odbora. Vijećnik Ivica Žilić za predsjednika predlaže Ivicu Jurića, 

Nezavisna lista predlaže vijećnika Rade Šegarića, a klub HDZ-a predlaže vijećnika Marka 

Ivkovića. Svi vijećnici su se složili da predloženim. 

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

Odluka o imenovanju Etičkog odbora za Etičkog kodeks Političkih dužnosti u Općini 

Škabrnja, koja 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 je riječ o Odluci o načinu 

pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  na području Općine Škabrnja koju je 

dostavila Čistoća svim općinama, te da su je sukladno novom Zakonu potrebno izglasati. 

Vijećnik Šime Brkić pita koliko će poskupiti, načelnik govori kako će račun iznositi cca 60 

kn, a kako je kanta za reciklabilni otpad besplatna. Vijećnik Marko Ivković kaže kako će on 

ostati suzdržan, a vijećnik Šime Brkić kaže kako je on protiv ove Odluke.  

Nakon provedenog glasovanja sa 5 glasova „ZA“, 1 glas „SUZDRŽAN“, 1 glas „PROTIV“ 

od 7 nazočnih vijećnika,  donesena je Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada 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 kako smo dobili zahtjev od HEP-a 

za darovanje nekretnine, te prijedlog nove čestice na našem zk ulošku, te kaže kako je njihov 

prijedlog da napave transformator-trafostanicu na mjesnom groblju sv. Luke. Vijećnik Marko 

Ivković pita hoće li biti dovoljno struje, načelnik pokazuje gdje bi to točno bilo i navodi da će 

biti 240 kW u trafostanici, te da je potrebno samo prekopati cestu jer već postoji kabel, te je 

rečeno da je u planu do obilježavanja dana stradanja sve staviti u funkciju. Najbrži proces je 

da se daruje tih 45 m2, te formira nova čestica koja će se darovati HEP-u kako bi nesmetano 

mogli krenuti u proces izgradnje trafostanice. Vijećnik Marko Ivković kaže kako je najbolje 

da se ne daruje, ali da je ova izgradnja trafostanice u većem interesu mjesta te da se u tom 

slučaju slaže s darovanjem. 

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

Odluka o darovanju nekretnine u k.o. Škabrnja, koja 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 je prije postavljanja ležećih 

policajaca na županijskim cestama potrebno da vijeće izglasa zone smirenog prometa. 

Vijećnik Šime Brkić predlaže se u odluci osim Ulice 18. studenog 1991. i Hrvatskog 

državnog sabora, doda i ulica Gojka Šuška. Vijećnik Marko Ivković pita hoće li izglasana 

zona smirenog prometa donijeti neke probleme u budućnosti. Načelnik daje na uvid dopis 

ŽUCA-a u kojoj se navodi kako je prije postavljanja ležećih policajaca jedan od koraka da 

vijeće donese Odluku o zonama smirenog prometa. Vijećnici predlažu kako je najbolje da se 

ova tema još detaljnije prouči, te da se eventualno odluka izglasa u budućnosti ukoliko bude 

potrebno. Vijećnica Katarina Bilaver Perica predlaže da se pošalje upit jeli moguće staviti 

dijelove ulice pod smireni promet, a ne cijelu ulicu. Načelnik se slaže, te kaže kako će se još 

raspitati o navedenom. 

Ova točka na kraju nije stavljenja na glasanje, te se rasprava o njoj odgađa za buduće 

sjednice. 

 

 

 

 

 

 



 

Ad.7/ Prelazi se na sedmu točku dnevnog reda 

Pod točkom razno načelnik govori kako je obitelj Matijević zatražila financijsku pomoć za 

bilježnice, radne i ostale potrebštine, te kako je potrebno da se Povjerenstvo za socijalnu skrb 

sastane i izglasa hoće li  joj se uplatiti traženi novci. Članovi povjerenstva se slažu kako joj je 

potrebno pomoći, te da joj se uplati financijska pomoć. Otvara se tema proslave Oluje, 

načelnik govori kako se planiraju položiti vijenci ujutro na masovnoj grobnici, spomen-ploči 

na mjesnom groblju, te na trgu dr. Franje Tuđmana, te da bi bilo lijepo da se svi vijećnici 

sastanu i skupa polože vijenci. Vijećnici se slažu s navedenim. Za popodnevni program 

planiraju se nastupi KUD-ova i pjevačke skupine Čevulje, bit će besplatan obrok za 

posjetitelje, te će u večernjim satima održati koncert Slavonskih lola. Za proslavu Velike 

Gospe se navodi kako će biti besplatan ulaz za Giuliana i diktatore. Vijećnik Rade Šegarić 

kaže kako je kad su se održavali turniri primjetio da je potrebno napraviti trotoar od 

Vlačinama. Vijećnik Marko Ivković pita što je sa kombinirkom, načelnik kaže kako je na 

popravku. Vijećnik Šime Brkić pita što je sa zemljom i terenima na Vlačinama, načelnik kaže 

kako su došli do ministra, te da je potrebno još potpis ministra. Vijećnik Šime Brkić također 

pita što je sa ulazima u selu, načelnik odgovara kako je bio sa gosp. Tomom Škarom koji je 

radio projekt, te da mu je rekao da će biti uskoro riješeno. Vijećnica Katarina Bilaver Perica 

pita što je sa smećem na Vlačinama, te kako je bilo rečeno da će se riješiti taj problem u 

preizbornoj kampanji, načelnik govori kako se zatvorila rupa prema jezeru, te da se planiraju 

postaviti kamere.  

 

Sjednica je završila u 22:10 sati 

 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK 

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

 

 

 

KLASA: 024-01/22-02/03 

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

Škabrnja, 28. srpnja 2022. godine 


