
ZAPISNIK 

sa 9.sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja 

održane 28.9.2022. godine u prostorijama Općine Škabrnja 

s početkom u 19:30 sati 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ante Dražina pozdravio je nazočne i otvorio 9. 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, 

KREŠIMIR TADIĆ, ANTE RAŽOV, MARKO IVKOVIĆ, KATARINA BILAVER 

PERICA, ŠIME BRKIĆ, ANTE ROGIĆ 

 

OSTALI NAZOČNI: Općinski načelnik Ivan Škara, 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 klub HDZ-a ima prijedlog za dopunom i izmjenom dnevnog reda sa 

dvije točke, odnosno da se na dnevni red dodaju točke  

- Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića „MARUŠKICA“ 

 

Predsjednik daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda. 

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

reda. 

 

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

Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova „ZA“, od 9 nazočnih usvaja se Dnevni red 9. 

sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja. 

 

 

 

 D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Škabrnja za razdoblje 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

2. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za donošenju Statuta Dječjeg vrtića 

„Maruškica“, Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Maruškica“, Pravilnika o upisima i 

mjerilima upisa u Dječji vrtić „Maruškica“ i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

Dječjeg vrtića „Maruškica“  

3. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnja 



4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Škabrnja 

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića „Maruškica“ 

6. Razno 

 

 

 

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

9 glasova „ZA“ , od 9 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 Polugodišnjem 

izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Škabrnja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2022. godine. Ovu točku ukratko je objasnio Općinski načelnik, navodeći ukoliko vijećnici 

imaju pitanja slobodno pitaju sve što ih zanima. Općinski načelnik je objasnio funkcioniranje 

fiskalnog izravnavanja, te povrat poreza na dohodak građanima. 

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

Odluka o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Škabrnja za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2022. godine,  koji se prilaže i čine sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

 

Ad 2. Prelazi se na drugu točku dnevnog reda 

Ovu točku ukratko je objasnila Pročelnica Jedinstvenom upravnom odjela navodeći kako je 

zbog stupanja na snagu novog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dječji vrtić 

dužan uskladiti svoj Statut i druge opće akte s odredbama ovog Zakona. Potrebno je donijeti 

novi Statut Dječjeg vrtića „Maruškica“, Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Maruškica“, 

Pravilnik o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Maruškica“ i Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu Dječjeg vrtića „Maruškica“. 

 

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

donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Statuta Dječjeg vrtića 

„Maruškica“, Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Maruškica“, Pravilnika o upisima i mjerilima 

Dječjeg vrtića „Maruškica“ i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Maruškica“,  

koja 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 prema zakonu 

donijeti Odluku o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnja. Navodi kako je riječ o 

potpisanim ugovorima za poljoprivredno zemljišta zakupnicima koji su izabrani na prvom 

natječaju. Vijećnik Marko Ivković pita na uvid ovjerene ugovore. 

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

Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 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 izmjenama i 

dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Škabrnja. Dodano je u Pravnik novo radno mjesto za 

radnika na održavanju sportskih terena, koje je prema agenciji za plaćanje u poljoprivredi i 

dobivenom natječaju za izgradnju teniskog i košarkaškog igrališta potrebno imati. Kako je 

uvedeno novo radno mjesto, vijeće mora izglasati i koeficijent za to isto radno mjesto. Svi 

vijećnici su se složili ako to traži agencija da treba i ispoštovati, inače će se snositi posljedice. 

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

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Škabrnja, koja se prilaže i čini sastavni 

dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad.5/ Prelazi se na petu točku dnevnog reda 

Ovu točka dodana je na Dnevni red kako je klub HDZ-a uz tražena pitanja, koja je načelnik 

predložio da ostanu na točku razno kao pitanja i odgovori, doznačio i zahtjev za izmjenama i 

dopunama Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maruškica“. Klub vijećnika 

HDZ-a želi u upravnom vijeću dječjeg vrtića „Maruškica“ umjesto Ante Rogića imenovati 

Katarinu Bilaver Perica, zbog Antinih obveza, te ga žele rasteretiti. Svi ostali vijećnici su se 

složili sa novim prijedlogom. 

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

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Upravnom vijeća Dječjeg vrtića 

„Maruškica“, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

 



Ad.6/ Prelazi se na šestu točku dnevnog reda 

Pod točkom razno načelnik predlaže da se odgovore poslana pitanja od strane kluba HDZ-a. 

- Jednostavna nabava za sanaciju prometnica, tko se prijavio, tko je dobio na 

natječaju i gdje je to transparentno? 

Na ovo pitanje je odgovorila Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Škabrnja 

navodeći kako se provela Javna nabava sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne 

nabave Općine Škabrnja, kako su se poslali pozivi na dostavu ponude na tri adrese, a pristigla 

samo jedna ponuda, te je za najpovoljniju ponudu izabran ponuditelj CESTE ZADARSKE 

ŽUPANIJE d.o.o.. Poziv na dostavu ponuda objavljen je na službenoj stranici Općine 

Škabrnja,  sa svim ostalim dokumentima. 

- Poljoprivredna zemljišta na Vlačinama, tko se natjecao, a tko dobio, tko nije 

prošao i zašto? 

Na ovo pitanje je odgovorio vijećnik Marko Ivković, koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Škabrnja, navodeći kako Povjerenstvo još uvijek razmatra sve pristigle ponude na javnom 

natječaju, te kako će se sukladno zakonu i pravilniku izabrati najpovoljni ponuditelji, te da će 

za iduću sjednicu biti spremna ta odluka. 

- Studentske stipendije ili naknade, popis studenata 

Na ovo pitanje je odgovorio Općinski načelnik navodeći kako je riječ o jednokratnoj 

studentskoj naknadi, kako je bio javno objavljen poziv, te da se javilo 41 student, te da su svi 

dobili za Uskrs 1.000,00 kn. Planira se i za Božić dodijeliti studentima naknadu u istom 

iznosu ukoliko proračunska sredstva to budu dozvoljavala. Vijećnik Šime Brkić pita do kojeg 

razreda su financirane radne bilježnice, načelnik odgovora da se financiralo za prva tri razreda 

osnovne škole, prema iznosu planiranom u proračunu. 

- Zgrada Općine Škabrnja, do koje faze je stigla izgradnja i priprema financijskih 

sredstava? 

Na ovo pitanje je odgovorio općinski načelnik navodeći kako se radi novi troškovnik, jer su 

cijene otišle previsoko, kako se pomoć Ministarstvo financija ne može tražiti jer nisu 

opravdana sva dodijeljena sredstva iz prethodnog mandata, te da se nisu imala zavedena dva 

Ugovora vezana za zgradu općine.  

 

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. 

Načelnik navodi kako će ŽUC riješiti problem zona smirenog prometa i postavljanja ležećih 

policajaca, te da za isto ipak nije potrena suglasnost vijeća. Vijećnik Šime Brkić pita što je sa 

DVD, navodi primjer iz svoje obitelji kako je ovo ljeto gorila trava te došla do njihovih 

stabala smokava, koja su uništena, te je mišljenja da je bio DVD da bi se puno ranije reagiralo 

na navedenu situaciju. Općinski načelnik navodi kako trenutno ne postoje uvjeti za osnivanje 

DVD Škabrnja, te da su u pregovorima da postoje dva interventna tima, na području Općine 

Škabrnja i Galovac, te da bi to bilo dobro rješenje.  



Općinski načelnik objašnjava i funkcionalno spajanje općina, te prednostima koje one donose, 

na primjeru dječjeg vrtića. Vijećnik Šime Brkić pita što je sa terenima na Vlačinama, načelnik 

odgovara kako se jedna čestica nalazi u programu raspolaganja šumskim zemljištem, te da je 

upućen od strane ministarska Hrvatskim šumama dopis da se spomenuta čestica izuzme iz 

programa, kad se to napravi nema nikakvih prepreka za provođenje natječaja za zemlju na 

Vlačinama. 

 

Sjednica je završila u 21:10 sati 

 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK 

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

 

 

 

KLASA: 024-01/22-02/04 

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

Škabrnja, 28. rujna 2022. godine 


