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Na temelju članka 7. i 8. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i članka 30. Statuta 
Općine Škabrnja („Službeni glasnik Općine  Škabrnja“ br. 07/09, Općinsko vijeće Općine 
Škabrnja  na svojoj 19. sjednici održanoj 03.05.2012. godine d o n o s i  
 
 
 

O D L U K U 
o imenu dječjeg vrtića 

 
 
                                                                   Članak 1. 
 
Dječjem vrtiću  u Škabrnji daje se ime „ MARUŠKICA“. 
 
                                                                   Članak 2. 
 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena u „Službenom 
glasniku Općine Škabrnja“.  
 
                     
  
Klasa: 601-02/12-01/01 
Urbroj: 2198/05-12-1 
 
Škabrnja,  03.05.2012. g.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                    OSNIVAČ: 
                                                   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA 
                                                                                PREDSJEDNIK  
                                                                           Marko  Ivković, dipl. ing.agr. 
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              Na temelju članka 9  Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić „ MARUŠKICA“ i 
članka  23. Statuta Općine Škabrnja, Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 19. 
SJEDNICI održanoj dana 03.05.2012. g. donosi: 
 
 
 

O D L U K U 
O imenovanju Upravnog vijeća 

Ustanove Dječji vrtić „ MARUŠKICA“ 
 
                                                               Članak 1.  
 
Općinsko vijeće Općine Škabrnja imenuje članove Upravnog vijeća ustanove Dječji vrtić „ 
MARUŠKICA“ i to: 
 
1. Marko  Ivković, predsjednik 
2. Šimun  Jurić, član 
3. Blaženka  Tadić, član 
4. Luka Škara 
5. Božo  Škara 
 
 
                                                                Članak 2. 
 
Upravno vijeće donosi Statut Dječjeg vrtića uz suglasnost vlasnika, programe rada i razvoj 
Dječjeg vrtića, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem 
obračunu. Predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i 
mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom i 
Statutom.  
 
 
 
                                                                 Članak 3.  
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine  
Škabrnja. 
 
 Klasa: 601-02/12-01/01 
Urbroj: 2198/05-12-3 
 
Škabrnja,  03.05.2012. g.  
 
                                                                 
 
                                                                                    OSNIVAČ: 
                                                   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA 
                                                                                PREDSJEDNIK  
                                                                           Marko  Ivković, dipl. ing.agr. 
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Na temelju članka 7. , 12.  i 13. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 
47/99 i  35/08), članka 8.  Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 
10/97, 107/07), članka 30. Statuta Općine Škabrnja („Službeni glasnik Općine  Škabrnja“ br. 
07/09, Općinsko vijeće Općine Škabrnja  na svojoj 19. sjednici održanoj 03.05.2012. godine d 
o n o s i  
              

O D L U K U 
o osnivanju Dječjeg  vrtića  „Maruškica“ 

 
 
                                                                 Članak 1.  
 
I  - OSNOVNE ODREDBE 
 
 Ovom Odlukom osniva se Dječji vrtić „Maruškica“ (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) 
Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Škabrnja, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 23223 Škabrnja. 
 
                                                                 Članak 2.  
 
Dječji vrtić u svome sastavu može imati podružnice, sukladno Zakonu o ustanovama.  
 
II NAZIV I SJEDIŠTE DJEČJEG VRTIĆA 
 
                                                                  Članak 3.  
 
Naziv Dječjeg vrtića glasi: Dječji vrtić „Maruškica“ 
Sjedište Dječjeg vrtića je u Škabrnji, Put Škara 1 . 
 
 
III  DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA 
 
                                                                  Članak 4. 
 
Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci  predškolske dobi, 
kao  dio sustava odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci. 
Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i 
socijalne skrbi. 
Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu.  
 
 
IV – PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA 
 
                                                                   Članak 5.  
 
U Dječjem vrtiću ostvaruju se: 
 

- redoviti  programi  njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 
skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece  te 
njihovim mogućnostima i sposobnostima 
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- programi za djecu predškolske dobi  s  posebnim potrebama. 
- programi  predškole. 

 
 
V  - ORGANI DJEČJEG VRTIĆA 
 
                  
                                                                   Članak 6.  
 
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića ima sedam članova. 
Osnivač imenuje pet članova Upravnog vijeća iz reda javnih radnika, jednog člana biraju 
roditelji djece korisnika usluga, a jedan član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i 
stručnih suradnika dječjeg vrtića. 
Mandat članova Upravnog vijeća  traje četiri godine.  
 
 
 
                                                                   Članak 7. 
 
Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama: 
 

-   odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića, pod uvjetima    
-    propisanim aktom  o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača 
- predlaže osnivaču  statusne promjene  Dječjeg vrtića 
- predlaže osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića 
- odlučuje o upisu djece i o  mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača 
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim 

suradnicima na prijedlog  ravnatelja, sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i 
naobrazbi, 

-    obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.  
 
                                    
                                                                     Članak 8. 
 
 
Ravnatelj Dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.  
 
Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja 
ili stručnog suradnika i koja  ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog 
odgoja. 
Ravnatelj  se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće. 
Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač, na prijedlog  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića. 
Ravnatelj se imenuje na četiri godine. 
Ista osoba može biti ponovno imenovana.  
 
 
                                                                   Članak 9. 
 
 Ravnatelj Dječjeg vrtića uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama: 

- predlaže godišnji plan i program rada, 
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-  brine se za provođenje odluka Upravnog vijeća , Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela 
- Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi i 

Statutom Dječjeg vrtića. 
 
                                                                   Članak 10.  
 
Za privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje se DAMIR  GURLICA . 
 Privremeni ravnatelj obavit će pripreme za početak rada Dječjeg vrtića,  pribaviti dozvole  za 
početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar. 
 
                                                                      Članak 11.  
 
Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće, a čine ga svi odgojitelji , stručni 
suradnici i zdravstveni djelatnici  koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Dječjem 
vrtiću. 
Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća utvrdit će se Statutom Dječjeg vrtića. 
 
VI – ODGOJITELJI I STRUČNI SURADNICI  
 
                                                                      Članak 12.  
 
U Dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i naobrazbe, socijalne i zdravstvene zaštite te 
skrbi o djeci mogu raditi stručni radnici  koji imaju  stručnu spremu propisanu Zakonom o 
predškolskom odgoju i naobrazbi i  propisom donesenim na temelju ovoga  zakona, položen 
stručni ispit, te koji imaju utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova.  
 
Stručni  radnici  Dječjeg vrtića  su: 
- odgojitelji djece od navršenih 6 mjeseci života  do polaska u osnovnu školu s višom 
stručnom spremom, 
- medicinska sestra  s višom stručnom spremom 
- pedagog, psiholog i defektolog s visokom stručnom spremom 
 
VII – OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA 
 
                                                                       Članak 13.  
 
Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte. 
 
Statutom Dječjeg vrtića pobliže se uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih 
tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg 
vrtića, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg 
vrtića. 
 
Statut dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost osnivača Dječjeg vrtića.  
 
 
VIII- SREDSTVA ZA RAD DJEČJEG VRTIĆA 
 
                                                                      Članak 14.  
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Za osnivanje i početak rada osnivač će  osigurati u Proračunu   financijska sredstva u iznosu 
od 15.000,00 kuna.  
 
                                                                       Članak 15. 
 
Sredstva za rad Dječjeg vrtića osiguravaju se iz slijedećih izvora: 

- proračuna osnivača 
- participacije roditelja djece – korisnika usluga. 

 
                                                                      Članak 16. 
 
Imovinu Dječjeg vrtića čine objekti, sredstva za rad koja su pribavljena od Općine, stečena 
pružanjem usluga ili pribavljanja od drugih izvora. 
Dječji vrtić imovinom raspolaže pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima 
donesenim na temelju zakona i Statutom.  
 
                                                                      Članak 17.  
 
Osnivač je osigurao uvjete za početak rada dječjeg vrtića, davanjem na korištenje prostora na 
području Općine Škabrnja, na adresi Put Škara 1, Škabrnja, s potpuno uređenim prostorom i 
potrebitom opremom za ostvarivanje djelatnosti dječjeg vrtića. 
Osnivač daje pravo korištenja opreme i prostora dječjem vrtiću na neodređeni vremenski rok, 
pod uvjetom da dječji vrtić koristi opremu i zgradu pozornošću dobrog gospodarstvenika.  
 
IX – NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI 
 
                                                                      Članak 18.  
 
Dječji vrtić osniva se kao ustanova i nema cilj stjecanja dobiti, već obavljanje djelatnosti 
odgoja i naobrazbe.  
Ostvarenu dobit Dječji vrtić će koristiti isključivo za obavljanje, razvoj i unapređenje svoje 
djelatnosti.  
 
X – POKRIVANJE GUBITAKA 
 
                                                                     Članak 19.  
 
Dječji vrtić odgovara za  obveze cijelom svojom imovinom. 
Osnivač dječjeg vrtića solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze. 
 
 
 
XI- OGRANIČENJA GLEDE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA 
NEKRETNINA I DRUGE IMOVINE 
 
                                                                      Članak 20.  
 
Dječji vrtić može bez suglasnosti osnivača steći ili opteretiti nekretninu ili drugu imovinu u 
iznosu do 20.000,00 kuna. 
Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača otuđiti nekretninu ili drugu imovinu dječjeg 
vrtića, bez obzira na njenu vrijednost. 



07. svibanj 2012.                               SLUŽBENI GLASNIK                          broj 2 
 

 7 

Dječji vrtić ne može dati u zakup objekte i prostorije ili mijenjati namjenu objekta bez 
suglasnosti osnivača.  
 
XII – MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I DJEČJEG VRTIĆA 
 
                                                                      Članak 21.  
 
Osnivač se obvezuje pružati  stručnu pomoć Dječjem vrtiću.  
 Dječji vrtić je dužan obavljati djelatnost zbog koje je osnovan te jednom godišnje podnijeti 
osnivaču izvješće o radu.  
 
XIII – PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 
                                                                      Članak 22.  
 
Način rada i odlučivanje Upravnog vijeća te druga pitanja u svezi s ustrojem, upravljanjem  i 
rukovođenjem  Dječjim vrtićom, uredit će se Statutom Dječjeg vrtića 
 
                                                                      Članak 23.  
 
Dječji vrtić osniva se na neodređeno vrijeme. 
 
                                                                      Članak 24. 
 
Ovlašćuje se Općinski načelnik  Općine Škabrnja potpisati sve akte potrebne radi provođenja 
ove  Odluke. 
 
                                                                      Članak 25.  
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine  
Škabrnja.. 
 
 
Klasa: 601-02/12-01/01 
Urbroj: 2198/05-12-2 
 
Škabrnja,  03.05.2012. g.                                                                 
                                                                                      OSNIVAČ: 
                                                    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA 
                                                                                        PREDSJEDNIK  
                                                                            Marko  Ivković, dipl. ing.agr. 
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  Općinsko vijeće Općine Škabrnja na 19. sjednici održanoj 03.05.2012. 
godine na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne 
novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 30. Statuta Općine Škabrnja 
(Službeni glasnik Općine Škabrnja  broj 07/09) donosi 
 

ODLUKU 
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

GOSPODARSKE ZONE VLAČINE 
 

Članak 1.  

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja  Gospodarske zone Vlačine . 
Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Vlačine  je 
Jedinstveni upravni odjel Općine Škabrnja, a odgovorna osoba za izradu 
Urbanističkog plana uređenja  Gospodarske zone Vlačine  je Općinski načelnik 
Općine Škabrnja. 
 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA 
Članak 2.  

Pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Vlačine  
je članak 288. stavak 1. alineja 2. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 
Općine Škabrnja (Službeni glasnik Općine Škabrnja broj 01/12). 
Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Vlačine, u daljnjem tekstu: Plan, 
izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne 
novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova (Narodne novine broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04), 
Prostornim planom uređenja Općine Škabrnja Službeni glasnik Općine Škabrnja broj 
01/12). 
 

RAZLOZI ZA IZRADU PLANA 
Članak 3.  

Prostorni plan uređenja Općine Škabrnja planirao je izdvojenu gospodarsku zonu 
Vlačine, zacrtao granice gospodarske zone i u skladu s Zakonom o prostornom 
uređenju i gradnji propisao izradu urbanističkog plana uređenja naziva UPU – 
gospodarske zone – Vlačine – UPU. 
Ukupna površina obuhvata zone je  3 ha i u cijelosti je neizgrađena.  
Javnom komunalnom poduzeću su potrebni novi upravni i skladišni prostori, a 
također nove upravne i skladišne prostore zahtjeva i proširenje poljoprivredne 
zadruge. Nadalje, u Općini Škabrnja potrebno je osigurati prostor za vatrogasni dom 
te pripremiti prostorno-plansku dokumentaciju za buduće poslovne subjekte. 
Neizgrađenost prostora, djelomična izgrađenost susjednih površina stambene i 
športsko-rekreacijske namjene, okruženost poljoprivrednim poljima te smještaj zone 
na lokaciji između dva naselja – Prkos i Škabrnja čine zonu atraktivnom za razvoj 
proizvodnje i obrtništva te za smještaj navedenih gospodarskih subjekata, te ostalih 
gospodarskih subjekata. 
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To su ujedno i razlozi, da se stvori imovinsko-pravni odnosi za realizaciju 
gospodarske zone, pri čemu je izrada urbanističkog plana uređenja zone slijedeći 
zakonski korak. 
 

OBUHVAT IZRADE PLANA 
Članak 4.  

Planom će se obuhvatiti gospodarska zona zacrtana Prostornim planom uređenja 
Općine Škabrnja te dio zapadne prometnice planirane rubno između gospodarske i 
stambene zone. 
Obuhvat plana određen je u grafičkim prilozima Prostornog plana uređenja Općine 
Škabrnja uz spomenuto proširenje obuhvata radi određivanja trase planirane 
zapadne prometnice. 
Zona se nalazi na području naselja Prkos uz nerazvrstanu cestu Škabrnja centar – 
Vlačine – Prkos te je okružena postojećom i planiranom zonom stambene namjene 
(S) na sjeverozapadu, površinom ostalog poljoprivrednog tla (PŠ) na zapadu, 
planiranom zonom infrastrukturne namjene – potencijalna zona sunčane elektrane 
(IS-1) na jugu te zonom športsko-rekreacijske namjene (R-1), djelomično 
izgrađenom, na istoku. 
U neposrednoj blizini, a južno od planirane gospodarske zone planirana je vodna 
površina – zona akumulacije. 
Zemljište je u vlasništvu Republike Hrvatske što dodatno olakšava i potiče 
gospodarski razvoj zone.  
 

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE PLANA 
Članak 5.  

Plan obuhvaća neizgrađenu površinu slobodnu za izgradnju.  
Prostornim planom uređenja Općine Škabrnja zona obuhvata određena je kao 
površina gospodarske namjene – proizvodne -pretežito zanatske. U zoni 
gospodarske namjene – proizvodne –pretežito zanatske  moguće je smjestiti 
građevine za različite namjene: industrijske, obrtničke, zanatske, gospodarske 
pogone svih vrsta, skladišne prostore, poslovne, upravne, uredske, trgovačke 
građevine, te građevine za vatrogasni dom  i sl. 
Postojeću infrastrukturu čine nerazvrstana cesta Škabrnja centar – Vlačine – Prkos te 
vodoopskrbni cjevovod. 
Za šire područje Vlačine potrebno je planirati te izvesti sustav odvodnje otpadnih 
voda, sustav elektroopskrbe koji uključuje i izvedbu planirane trafostanice te sustav 
telekomunikacija. 
Planom treba odrediti osnovnu mreža i prostor za vođenje infrastrukture te način 
priključenja na postojeće i planirane šire sustave infrastrukture. 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA 
Članak 6.  

Ciljevi i programska polazišta Plana su: 
- stvoriti prostorne mogućnosti za smještaj javnog komunalnog poduzeća, 
vatrogasnog doma te poljoprivredne zadruge 
- otvoriti mogućnost izgradnje za nove investitore  
- u skladu s namjenom i kapacitetima riješiti infrastrukturu zone te razgraničiti javno 
prometne površine od ostalih površina 
- osigurati mjere zaštite okoliša 
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Programska polazišta Plana zacrtana su Odredbama za provođenje Prostornog 
plana uređenja Općine Škabrnja (Službeni glasnik broj 01/12) u članku 22., u 
člancima od 83. do 86., u člancima od 138. do 147. te u člancima 288., 291., 292. i 
293. 
 
 
 

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH 
POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 

Članak 7.  

Za izradu Plana potrebno je pribaviti posebnu geodetsku podlogu – topografski 
prikaz s uklopljenim katastarskim planom izrađenu u mjerilu 1:1000 u digitalnom 
obliku. 
Podlogu će izraditi odgovarajuća fizička ili pravna osoba (ovlašteni inženjer 
geodezije) te će ju ovjeriti nadležno tijelo za državnu izmjeru i katastar nekretnina. 

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU 
ZATJEVE  ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE 
DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA 

Članak 8.  

Podatci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade 
Plana zatražit će se od: 
1. Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i 

gradnje, Brne Krnarutića 13, 23000 Zadar  

2. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Braće Vranjanin 
11, 23000 Zadar  

3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u 
Zadru, Ilije Smiljanića 13, 23000 Zadar  

4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb 

5. Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, Ul. Grada Vukovara 87, 10000 
Zagreb 

6. Poduzeće Latra d.o.o. Škabrnja 

7. Vodovod Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar 

8. HEP, Distribucija d.o.o., DP Elektra Zadar, Ul. Kralja D. Zvonimira br. 8, 23000 
Zadar  

9. Hrvatske vode, Vodno gospodarstveni odjel za vodno područje Dalmatinskih 
slivova, Vukovarska 35, 21000 Split 
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10. Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu, Palmotićeva 82, 
10000 Zagreb 

11. HAT, Hrvatska agencija za telekomunikacije Jurišićeva 13, p.p. 162, 10002 
Zagreb 

12. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, 10000 Zagreb 
13. HRT, Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 

ZAGREB 

14. Uprava za ceste zadarske županije, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar 

15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, A. Hebranga 11c, 23000 Zadar 
16. MUP, Policijska uprava Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, Zore 

Dalmatinske br. 1, 23000 Zadar 

17. HERA, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Ulica grada Vukovara 14, 
10000 Zagreb 

18. PLINACRO-a d.o.o. operator plinskog transportnog sustava, Savska cesta 88a, 
10000 Zagreb. 

Sukladno odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena 
tijela i osobe pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana. 
Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se 
moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima 
se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. 
Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se, da zahtjeva nema. 
Ista tijela biti će pozvana na prethodnu i javnu raspravu u postupku izrade i 
donošenja Plana. 

ROKOVI ZA IZRADU PLANA 
Članak 9.  

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su: 
- Dostava zahtjeva za izradu Plana (podatci, planske smjernice i propisani 
dokumenti) - u roku od 30 dana, 
- Izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 45 dana 
od dana dostave zahtjeva odnosno po isteku roka za dostavu zahtjeva, 
- Izrada prijedloga Plana za potrebe javne rasprave- u roku od 30 dana od 
prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi, 
- Javna rasprava i javni uvid u prijedlog Plana je 30 dana, 
- Izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje 
pisanih prijedloga i primjedbi, 
- Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 45 dana od prihvaćanja 
izvješća o javnoj raspravi, 
- Dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog 
prijedloga plana u roku 30 dana, 
- Izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 20 dana od isteka roka za dobivanje 
mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima, 
- Donošenje Odluke o Urbanističkom planu uređenja Gospodarske zone Vlačine .  
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ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA I GRAĐENJA 
TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA 

Članak 10.  

Do stupanja na snagu Plana nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se 
mogu graditi nove građevine na području obuhvata Plana. 

Zabrana i vrijeme zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u 
prostoru odnosno građenje tijekom izrade Plana ne može trajati duže od 2 godine 
od dana donošenja odluke o izradi plana. 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA 
Članak 11.  

Sredstva za izradu Plana osiguravaju se u proračunu Općine Škabrnja za 2012. g. 
ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 12.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Zadarske 
županije. 
Klasa: 350-01/12-01/01 
Ur. broj: 2198/05-12-1 
Škabrnja, 03.05. 2012. g. 

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  ŠKABRNJA 

 

         PREDSJEDNIK 

         Marko  Ivković, dipl.ing.agr. 
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 Na temelju članka 53. Statuta Općine Škabrnja (Službeni glasnik Općine Škabrnja br. 
07/09.), Općinski načelnik Općine Škabrnja donosi  

 
 

O D L U K U 
o otpisu dugovanja  poreza na tvrtku 

i poreza na reklamu 
 

Članak 1. 
 

 Na zahtjev NEDILJKA  PAVIČIĆA , OIB  26754573824  otpisuje se ukupan dug s 
osnove kamata poreza na tvrtku u  iznosu od 1.423,82 kune i poreza na reklamu u iznosu od 
1.020,22 . 
 
 
 
 

Članak 2. 
 
 Dugovanje poreza na tvrtku se otpisuje radi težeg imovinskog stanja obitelji. 

 
Članak  3. 

 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Škabrnja. 
 
 
 

OPĆINSKI  NAČELNIK  OPĆINE  ŠKABRNJA 
 
 
Klasa: 410-01/12-01/01 
Ur. broj: 2198/05-12-1 
Škabrnja,  09.05.2012. godine 
                      OPĆINSKI  NAČELNIK 
 

                       Luka  Škara 
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              Na temelju  članka 53. Statuta Općine Škabrnja (Službeni glasnik Općine Škabrnja 
br. 07/09.), Općinski načelnik Općine Škabrnja dana  12.03.2012. godine donosi 
 
 
 

O D L U K U 
o uplati akontacije za priključak na vodovodnu infrastrukturu 

 
 
 

1. Utvrđuje se da svaki podnositelj zahtjeva za priključak domaćinstva na vodovodnu  
      Infrastrukturu plaća 2.500,00 kuna akontacije Općini Škabrnja. 
 
2. Uplaćena sredstva iz točke 1. koristit će se za saniranje cestovne i vodovodne 

infrastrukture. 
 

3. Po izvršenoj  uplati  i podmirenju obveza prema Općini Škabrnja podnositelju zahtjeva  
      izdat će se Uvjerenje kojim Općina  Škabrnja dopušta priključak. 
 
4.  Uplatu izvršiti na  Žiro račun Općine  Škabrnja broj: 2340009-1844500004, poziv na  
     broj: 68  5720-OIB. 
 
 5.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom     
       glasniku Općine  Škabrnja. 

 
 
 
 
Klasa: 325-03 /12-01/01 
Ur.broj: 2198/05-12-1 
Škabrnja  12.03.2012. godine 
 
 
 
         OPCINSKI  NAČELNIK   
 
 
 
          Luka  Škara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



07. svibanj 2012.                               SLUŽBENI GLASNIK                          broj 2 
 

 15 

 
 

 Na temeljučl. 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine 73/97) 
i  članka 53. Statuta Općine Škabrnja (Službeni glasnik Općine Škabrnja br. 07/09.), Općinski 
načelnik Općine Škabrnja dana  11. travnja 2012. god. donosi  

 
 

O D L U K U 
o imenovanju 

Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
 

Članak 1. 
  
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se: 
 

1. Luka Škara - predsjednik 
2. Marko  Ivković 
3. Damir   Gurlica 

 
 
 

Članak 2. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Općinskog 
povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda od 06.05.2003. godine (Službeni 
glasnik Općine  Škabrnja  br. 02/03). 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Škabrnja. 
 
 
 

OPĆINSKI  NAČELNIK  OPĆINE  ŠKABRNJA 
 
 
Klasa: 080-01/12-01/01 
Ur. broj: 2198/05-12-1 
Škabrnja,  11.04.2012. godine 
                      OPĆINSKI  NAČELNIK 
 

                       Luka  Škara 
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