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Temeljem članka  41.  Statuta Općine  Škabrnja („Službeni glasnik“ Općine  Škabrnja  br. 
02/13 ) i članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Škabrnja („Službeni glasnik“ Općine  
Škabrnja 02/13) Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj  2. sjednici održanoj  dana 28. 
lipnja 2013. godine, donosi: 
 
 

 
ODLUKU  

o izboru Komisije  za Statut i Poslovnik 
 

 
Članak 1. 

 
Osniva se Komisija za Statut i  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Škabrnja u sastavu: 

1.   Zdravko  Škara  – predsjednik 
2.   Ante  Pavičić  – član 
3.    Ninoslav  Tadić  – član  

 
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će u „Službenom glasniku“ 
Općine  Škabrnja. 
 
 
 
Klasa: 021-02/13-01/01  
Ur.broj: 2198/05-13-5 
Škabrnja, 28. lipanj 2013. 
 
 
 
            
      PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA 
 
        Slavko  Ivković  
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Na temelju članka 35. točka 4. u svezi sa člankom 53. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 60 Ii 61 stavak 4. .Statuta Općine Škabrnja (Službeni  
glasnik Općine  Škabrnja br. 02/13), Općinsko vijeće Općine Škabrnja  na 2. sjednici održanoj 
dana  28. lipnja 2013.   godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Škabrnja 

 
I. OPCE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom ureduje se ustrojstvo i djelokrug rada, način rada, upravlja i 
rukovođenja, te druga pitanja značajna za organizaciju i rad Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Škabrnja. 
 

Članak 2. 
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine  Škabrnja, kao i poslova državne 
uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Škabrnja (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel). 
 

Članak 3. 
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine. 
 

Članak 4. 
Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat, sukladno Zakonu. 
Akti Jedinstvenog upravnog odjela u zaglavlju moraju sadržavati: Grb Republike Hrvatske, 
naziv Republika Hrvatska, Zadarska županija, Općina Škabrnja, Jedinstveni upravni odjel, 
Klasu, Urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta. 
Akti Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se pečatom koji odgovara zaglavlju akta. 
 
II. DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 
 

Članak 5. 
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga 
Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito: 
- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, odgoja djece 
predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana, 
- poslove vezane za gospodarski razvoj, te poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg 
poduzetništva putem posebnih programa od interesa za Općinu, 
- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje i održavanja 
komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba 
komunalnog reda, 
-poslove iz oblasti komunalne djelatnosti: čišćenje i održavanje javnih površina, groblja,  
sportskih objekata, manje građevinske zahvate i druge poslove iz komunalne djelatnosti, 
- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: organiziranje i sudjelovanje u izradi 
izvješća o stanju u prostoru i programa za unaprjeđenje stanja u prostoru, organiziranje 
poslova na donošenju prostornog plana uređenja Općine i provedba javne rasprave, 
predlaganje programa i mjera zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih 
razmjera, 
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- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja i zakup 
nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora, 
- poslove vezane za uređenje prometa na području Općine, 
- poslove vezane za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske i Općine, 
- poslove vezane za izradu projekata za apliciranje prema EU, stranim donatorima i tijelima 
državne vlasti, 
- poslove vezane za razvoj turizma, 
- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada proračuna i godišnjeg 
obračuna proračuna Općine, razrez i naplata prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici 
lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih 
evidencija imovine Općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, 
- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i vođenje evidencija iz 
oblasti radnih odnosa, osiguravanje tekućih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela 
(održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme), poslovi prijemne kancelarije, 
arhiviranja i otpreme pošte, 
- poslove unaprjeđenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora, 
- poslove javne nabave roba, radova i usluga, 
- poslove vezane za pripremu i provođenje izbora za članove Opcijskog vijeća, Općinskog 
načelnika, parlamentarne izbore, izbore za Predsjednika Republike Hrvatske, članove 
Skupštine Zadarske županije, izbor župana Zadarske županije, Vijeća nacionalnih manjina i 
tijela mjesne samouprave. 
 

Članak 6. 
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte općih i drugih akata, nacrte 
programa i planova, analize, izvješća i druge radne materijale za Općinskog načelnika, 
Općinsko vijeće i radna tijela Opcijskog vijeća. 
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu neposredno izvršava i nadzire izvršenje općih i 
drugih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, predlaže mjere i radnje za provođenje 
istih, te predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima iz samoupravnog 
djelokruga. 
 

Članak 7. 
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela ureduje se unutarnji ustroj 
Jedinstvenog upravnog odjela, radna mjesta s naznakom temeljnih poslova i zadaća, broj 
izvršitelja, te stručni i drugi uvjeti za obavljanje poslova određenog radnog mjesta. 
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela donosi Općinski načelnik na 
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
 
III. UPRAVLJANJE I RUKOVODENJE 
 

Članak 8. 
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, kojega na 
temelju javnog natječaja, sukladno zakonu, imenuje Općinski načelnik. 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira i koordinira rad u Jedinstvenom upravnom 
odjelu, brine o zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog 
upravnog odjela i poduzima mjere za osiguranje efikasnog poslovanja Jedinstvenog upravnog 
odjela, raspoređuje poslove i zadaće, daje službenicima i namještenicima upute za rad, 
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predlaže donošenje Pravilnika o unutarnjem redu, te druge akte za čije je predlaganje 
ovlašten, donosi akte sukladno posebnim zakonima, brine o stručnom osposobljavanju i 
usavršavanju službenika i namještenika u tijeku službe i o pravilnom korištenju imovine i 
sredstava za rad, obavlja nadzor nad radom službenika i namještenika, odlučuje o pravima i 
obvezama službenika i namještenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti, 
ocjenjuje službenike i namještenike, u skladu sa zakonom, drugim propisima donesenim na 
temelju zakona, Statutom Općine i drugim općim i pojedinačnim aktima Općine, te ima i 
druge ovlasti utvrđene zakonom i drugim propisima. 
 

Članak 9. 
Općinski načelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz 
nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela i nadzire njegov rad. 
U ostvarivanju prava i dužnosti iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik koristi podatke, 
izvješća i prijedloge za rješavanje odrednih pitanja, koje mu dostavlja pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela, određuje mu zadaće, daje upute i smjernice za rad, sukladno svojim pravima 
i dužnostima. 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općinskom načelniku podnosi izvješće o svom radu i 
radu Jedinstvenog upravnog odjela do 31. ožujka tekuće za prethodnu godinu. 
 
IV. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI OPCINSKE UPRAVE 
 

Članak 10. 
Upravne, stručne i druge poslove i zadaće iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, ovisno 
o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici, 
raspredeni na radna mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjem redu. 
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a 
namještenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi 
pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 11. 
O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto, drugim pravima i obvezama službenika i 
namještenika, kao i o prestanku službe odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
sukladno zakonu. 
 

Članak 12. 
Rješenja kojima se ureduju prava iz radnog odnosa za Općinskog načelnika i zamjenike 
Općinskog načelnika, ukoliko dužnost obavljaju profesionalno, donosi pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela. 
Osobe iz prethodnog stavka radni odnos i prava iz radnog odnosa ostvaruju u Jedinstvenom 
upravnom odjelu. 

 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 13. 
 Nakon stupanja na snagu ove Odluke imenovati će se v.d. pročelnik iz redova 
službenika do raspisivanja natječaja za imenovanje pročelnika.  
 
 

Članak 14. 
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 Općinski načelnik je dužan u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke 
uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela sa odredbama ove 
Odluke. 
Rješenja o rasporedu zatečenih službenika i namještenika ili rješenja o stavljanju na 
raspolaganje zatečenih službenika i namještenika biti ce donesena u skladu sa zakonom u roku 
od dva mjeseca od stupanja na snagu pravilnika iz prethodnog stavka. 
 

Članak 15. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu 
Općinske uprave Općine  Škabrnja Klasa: 021-01/98-01/01, Ur.broj: 2198/05-98-1). 
 

Članak 16. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  ŠKABRNJA  
 
 

                                                                                       PREDSJEDNIK  
 
 
                                                                                                      Slavko  Ivković 
 
Klasa: 011-01/13-01/01 
Ur. broj: 2198/05-13-1 
Škabrnja,  28. lipanj 2013. g.  
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 31. Statuta Općine 
Škabrnja („Službeni glasnik Općine Škabrnja“, broj:  02/13), članka 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj 28/2010), temeljem 
Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj74/2010), Općinsko vijeće Općine Škabrnja, na svojoj 2. sjednici 
održanoj dana 28. lipnja  2013.  godine,  d o n o s i 
 

IZMJENE I DOPUNE O D L U K E 
 o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika Općine Škabrnja 

 
Čl. 1. 

 
Članka 15. mijenja se i glasi: 
„(1) Iznimno od odredbe članka 10. stavka 1. alineje 1. ove Uredbe na radno mjesto 
pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke 
odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje deset godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje. 
(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka može se imenovati na radno mjesto pročelnika  
jedinstvenog upravnog odjela ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani 
uvjet stručnog obrazovanja. 
(3) Do imenovanja pročelnika može se imenovati  v.d. pročelnik iz redova  službenika  koji 
ima više od deset godina radnog iskustva na poslovima u Općinskoj upravi. 
 

Čl. 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
Općine  Škabrnja“. 
 

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE  ŠKABRNJA 
 

 
         PREDSJEDNIK 
 
 
         Slavko  Ivković 
 
 
Klasa: 118-01/13-01/01 
Ur.broj: 2198/05-13-1 
Škabrnja, 28. lipanj 2013. godine 
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Na temelju članka 3. i članka 19. stavka 1. alineje 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) te članka 31. Statuta Općine 
Škabrnja (»Službeni glasnik Općine Škabrnja« broj 02/13), Općinsko vijeće Općine Škabrnja 
na sjednici održanoj  dana 28. lipnja  2013. godine donosi 

O D L U K U o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i  

zamjenika općinskog načelnika 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće Općinskog 
načelnika i Zamjenika općinskog  načelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno. 

Članak 2. 

Visina osnovice za obračun plaće općinskog načelnika  utvrđuje se u iznosu od 4.491,239 kn. 

Članak 3. 

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi:  2,40. 

Koeficijent za obračun plaće Zamjenika općinskog načelnika iznosi:  2,04. 

 

Članak 5. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA 

          PREDSJEDNIK 
 
 
                      Slavko  Ivković   
 
Klasa: 120-02/13-01/01 
Ur.broj: 2198/05-13-1 
Škabrnja,  28. lipanj 2013. godine 
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              Na temelju članka 9  Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić „ MARUŠKICA“ i 
članka  31. Statuta Općine Škabrnja („Službeni glasnik Općine  Škabrnja 02/13), Općinsko 
vijeće Općine Škabrnja na svojoj  2. sjednici  održanoj dana 28. lipnja 2013. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
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. Kristina  Erlić 
2. Šimun  Jurić 
3. Elvis  Gospić 
4. Šime  Ražov 
5. Borislav  Ivković 
 
 
                                                                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: 601-02/13-01/01 
Urbroj: 2198/05-13-3 
 
Škabrnja,  28. lipnja 2013. g.  
 
                                                                 
 
                                                                                    OSNIVAČ: 
                                                   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA 
                                                                                PREDSJEDNIK  
                                                                                 Slavko  Ivković 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi („NN“ 3/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08),  članka 31.  Statuta Općine Škabrnja ("Službani glasnik 
Općine Škabrnja",broj 02/13.),Općinsko vijeće Općine Škabrnja, na 2. sjednici održanoj dana 
28. lipnja 2013. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U  
 o imenovanju članova Skupštine komunalnog poduzeća Latra d.o.o. Škabrnja 

 
Članak  1. 

 U Skupštinu komunalnog poduzeća LATRA d.o.o. imenuju se članovi Općinskog 
vijeća  Općine  Škabrnja.  
Skupštinu čine jedanaest članova: 
 

1. Slavko  Ivković 
2. Elvis  Gospić 
3. Šimun Jurić 
4. Šime  Ražov 
5. Zdravko  Škara 
6. Borislav  Ivković 
7. Ante  Pavičić 
8. Thomas  Ražov 
9. Radoslav  Šegarić 
10. Damir Gurlica 
11. Ninoslav  Tadić 

Članak 2. 
 

 Skupština poduzeća Latra d.o.o. Škabrnja poduzet će sve Zakonske i pravne radnje 
donošenja akata za rad poduzeća, te druge radnje koje se odnose na upravljanje i 
funkcioniranje poduzeća.  
 

Čl.4. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju člana Skupštine 
komunalnog poduzeća “Latra” d.o.o. objavljena u Službenom glasniku Općine Škabrnja br. 
01/11. 
 

Čl. 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Škabrnja. 

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  ŠKABRNJA 
 
          PREDSJEDNIK 
 
 
            Slavko  Ivković 
Klasa: 024-01/13-01/01 
Ur. broj: 2198/05-13-1 
Škabrnja, 28. lipnja 2013.. god. 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 31. Statuta 
Općine Škabrnja („Službeni glasnik Općine  Škabrnja“, broj: 02/13) i članka 3. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj 28/2010), 
Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ 74/10), Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika 
Općine Škabrnja, Općinsko vijeće Općine Škabrnja, na svojoj  2. sjednici održanoj dana  
28. lipnja 2013.  godine, d o n o s i 
 

IZMJENE  I  DOPUNE O D L U K E 
o osnovici i koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Škabrnja 
 

Članak 1. 
 

Članak 2. Mijenja se i glasi: 
  

„ Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Škabrnja  iznose: 
 
RADNO MJESTO         KOEFICIJENT 
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela       1,25 
Voditelj odsjeka za komunalne poslove i prostorno planiranje     ____ 
Voditelj odsjeka za financije i računovodstvo      1,20 
Voditelj odsjeka za opće i administrativne poslove      ____ 
Stručni referent za opće i administrativne poslove     ____ 
Stručni referent za računovodstvo i financije      ____ 
Komunalni redar         ____ 
Spremačica           0,75 
 

Članak 2. 
Članka 3. Mijenja se i glasi: 
„Nakon stupanja na snagu ove Odluke  pročelnik JUO Općine  Škabrnja donijet će pojedinačna 
rješenja o plaći službenika i namještenika Općine Škabrnja. 
.). 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom glasniku 
Općine  Škabrnja“. 
 

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA 
 

       PREDSJEDNIK 
 

Klasa: 120-02/13-01/01 
Ur.broj:  2198/05-13-1       Slavko  Ivković 
Škabrnja, 28. lipnja 2013. godine 
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Temeljem članka  31.  Statuta Općine  Škabrnja („Službeni glasnik“ Općine  Škabrnja  br. 
02/13 ),  Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj  2. sjednici održanoj  dana 28. lipnja 
2013. .godine, donosi: 
 
 
 
 

ODLUKU 
o potpisnicima na potpisnom kartonu Poslovne banke za Općinu  Škabrnja 

 
 

Članak 1. 
 

 Općinsko vijeće Općine  Škabrnja određuje da potpisnici  na potpisnom kartonu 
Poslovne banke za Općinu Škabrnja, a time i potpisnici u financijskom  poslovanju  budu 
Općinski načelnik  Nediljko  Bubnjar i Zamjenica  općinskog  načelnika  Kristina  Erlić. 
 
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će u „Službenom glasniku“ 
Općine  Škabrnja. 
 
 
 
Klasa: 406-01/13-01/01 
Ur.broj: 2198/05-13-1 
Škabrnja, 28. lipanj 2013. godine 
 
 
 
            
      PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA 
 
        Slavko  Ivković 
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Temeljem članka  31.  Statuta Općine  Škabrnja („Službeni glasnik“ Općine  Škabrnja  br. 
02/13 ),  Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj   2.  sjednici održanoj  dana  28. lipnja 
2013. godine, donosi: 
 
 
 
 

ODLUKU 
o davanju  suglasnosti Općinskom načelniku za imenovanje v.d. pročelnika 

 
 

Članak 1. 
 

 Općinsko vijeće  Općine  Škabrnja daje  suglasnost Općinskom  načelniku da imenuje 
v.d. pročelnika bez raspisivanja javnog  natječaja. 
 

Članak 2. 
 

 Općina  Škabrnja trenutno nema financijskih mogućnosti za primanje pročelnika 
temeljem raspisivanja javnog natječaja, te se odobrava Općinskom načelniku  imenovanja v.d. 
pročelnika iz redova zaposlenih  službenika koji ima višegodišnje iskustvo na sličnim 
poslovima. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će u „Službenom glasniku“ 
Općine  Škabrnja. 
 
 
 
Klasa: 023-02/13-01/01  
Ur.broj: 2198/05-13-1 
Škabrnja,  28. lipnja 2013. godine 
 
 
 
            
      PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA 
 
        Slavko  Ivković 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.lipanja 2013.                               SLUŽBENI GLASNIK                          broj 5 

 13 

Temeljem članka  31.  Statuta Općine  Škabrnja („Službeni glasnik“ Općine  Škabrnja  br. 
02/13 ),  Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj  2. sjednici održanoj  dana 28. lipnja 
2013. .godine, donosi: 
 

 
ODLUKU 

O osnivanju  općinskog  povjerenstva za građenje Spomen obilježja žrtvama  stradalim 
u Domovinskom ratu  na području  Općine  Škabrnja i obilježavanje Dana  stradanja 

 
 

Članak 1. 
 

U Odbor se imenuju: 
 
Maja  Rogić 
Negzana  Pavičić 
Rada  Ivković 
Stojan  Vicković 
Ante Milković 
Danka  Dražina 
Šime  Pavičić 

 
 

Članak 2. 
 

Načelnik i zamjenik Općine  su  po dužnosti članovi povjerenstva. 
 

 
Članak 3. 

 
 
Zadaci Povjerenstva su: 

- Osmisliti prijedlog izgradnje Spomen obilježja žrtvama  stradalim u Domovinskom 
ratu na području  Općine  Škabrnja, 

- Osmisliti i organizirati program obilježavanja Dana  stradanja 18. studenog  1991. 
godine 

 
Članak 4. 

 
 
Eventualni troškovi i naknade rada  Povjerenstva podmirit  će se iz Proračuna  Općine  
Škabrnja. 
 

Članak 5 
 
 

Članovi povjerenstva mogu samostalno po vlastitoj procjeni i potrebi imenovati nove članove 
povjerenstva uz prethodnu suglasnost načelnika općine. 
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Članak 6. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će u „Službenom glasniku“ 
Općine  Škabrnja. 
 
 
 
Klasa: 023-03/13-01/01 
Ur.broj: 2198/05-13-1 
Škabrnja, 28. lipanj 2013. godine 
 
            
      PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA 
 
        Slavko  Ivković 
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Temeljem članka  31.  Statuta Općine  Škabrnja („Službeni glasnik“ Općine  Škabrnja  br. 
02/13 ),  Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj  2. sjednici održanoj  dana 28. lipnja 
2013. .godine, donosi: 
 
 
 

ZAKLJUČAK O 
podršci za sazivanje osnivača PZ Škabrnja 

 
 

Članak 1. 
 

 Općinsko  vijeće daje  podršku  Općinskom  načelniku  Nediljku  Bubnjar da sazove 
osnivače PZ Škabrnja, bivše zadrugare i bivše članove PZ Škabrnja, radi rasprave o sadašnjoj 
situaciji PZ Škabrnja. 
 

Članak 2. 
 
 Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će u „Službenom 
glasniku“ Općine  Škabrnja. 
 
 
 
Klasa: 023-03/13-01/01 
Ur.broj: 2198/05-13-1 
Škabrnja, 28. lipanj 2013. godine 
 
 
 
                                   PREDSJEDNIK OPĆINKOG VIJEĆA 
 
        Slavko  Ivković 
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Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» 
broj 172/03) i članka 46. Statuta Općine Škabrnja (Službeni glasnik Općine Škabrnja br. 
02/13.), Općinski načelnik Općine Škabrnja, donosi  
 
        

 
ODLUKU 

o određivanju službene osobe za informiranje 
 
 

Članak 1. 
 
 Određuje se Nediljko  Bubnjar kao  osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava 
na pristup informacijama. 
 

Članak 2. 
 
 Osoba iz članka 1. odobrava i rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama, 
te uz pomoć Jedinstvenog upravnog odbora osigurava sve radnje i mjere radi urednog vođenja 
Kataloga informacija. 
 

Članak 3. 
 Ovlaštenik prava na informacije ostvaruje pravo na pristup informacijama 
podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Općini Škabrnja. 
Pismeni zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem 
pošte ili ga se neposredno dostaviti. 
 

Članak 4. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za 
informiranje Klasa: 008-02/09-01/02, Ur. broj: 2198/05-09-1 od  02.10.2009.god. (“Službeni 
glasnik Općine  Škabrnja “ br. 08/09). 
 

Članak 5. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» 
Općine Škabrnja. 
 
 
 
            
           OPĆINSKI   NAČELNIK 
 
                               Nediljko  Bubnjar 
 
 
Klasa: 008-02/13-01/02 
Ur. broj: 2198/05-13-1 
Škabrnja, 21.06.2013.god. 
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