ZAPISNIK
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja
održane 03.03.2020.g. u vijećnici Općine Škabrnja
s početkom u 18,00 sati
Predsjednik Općinskog vijeća Marko Ivković pozdravio je nazočne i otvorio 14. sjednicu Općinskog
vijeća Općine Škabrnja.
Temeljem članka 34. Statuta Općine Škabrnja Općinsko vijeće Općine Škabrnja broji 11 (jedanaest) vijećnika.
Da bi se nastavio rad sjednice obavljeno je utvrđivanje kvoruma na način da je zapisničar Silvija Bilaver,
proslijedila popis s imenima vijećnika Općinskog vijeća, kako bi se isti potpisali, te na taj način potvrdili svoju
prisutnost. Iz navedenog je utvrđeno slijedeće:
NAZOČNI VIJEĆNICI:
MARKO IVKOVIĆ, ŠIME RAŽOV, LUZARIO KARLIĆ, ROKO ŠKARA, ŠIME BRKIĆ,
IVAN ŠKARA, HRVOJE PAVIČIĆ, ANTE PAVIČIĆ, ZDRAVKO ŠKARA, ANA KARLIĆ
NENAZOČNI VIJEĆNICI:KRISTIJAN VICKOVIĆ
OSTALI NAZOČNI: Općinski načelnik Nediljko Bubnjar, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Škabrnja Silvija Bilaver koja umjesto stručne službe vodi zapisnik .
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Škabrnja, Marko Ivković potvrđuje da sjednica može započeti sa radom
jer je nazočno deset od jedanaest vijećnika, odnosno više od 50% članova Općinskog vijeća, te se mogu donositi
pravovaljane odluke i zaključci.
Predsjednik daje na glasovanje predloženi dnevni red:
DNEVNI RED
1.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za pripremu javnog natječaja za
osnivanje prava građenja za izgradnju solarne elektrane u gospodarskoj zoni Marinovac

2.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Škabrnja namijenjenih redovitom
godišnjem financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih sa liste grupe birača u Općinskom
vijeću Općine Škabrnja za 2020. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti Općine Škabrnja
Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona za
obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Škabrnja
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Škabrnja
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Škabrnja
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić „Maruškica“ u
Škabrnji za pedagošku godinu 2020./2021.
Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Škabrnja
Razno

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nakon provedenog glasovanja sa 10 glasova „ZA“ od 10 nazočnih, usvojen je Dnevni red 14. sjednice
Općinskog vijeća Općine Škabrnja
Nakon usvojenog dnevnog reda prelazi se na usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom “SUZDRŽAN“ od 10 nazočnih , usvojen je
zapisnik sa prethodne sjednice.

Ad 1./ Prelazi se na prvu točku dnevnog reda
Ovu točku je ukratko obrazložio Općinski načelnik, navodeći da je u prošlom sazivu Općinskog vijeća
promjenom UPU-a, došlo do promjene namjene zone Marinovac, koja nije mogla biti poslovnom zonom zbog
nepostojanja priključka na električnu energiju, te je ista promjenama UPU-a , prenamijenjena za izgradnju
solarnih elektrana. Prijedlog Općinskog načelnika, u suglasnosti s klubom vijećnika HDZ- a je da se ne ide u
prodaju predmetne nekretnine, već da se ide s osnivanjem prava građenja na navedenoj nekretnini.
Prihvaćanjem ove točke od strane Općinskog vijeća, daje se suglasnost Općinskom načelniku za pripremu
predradnji koje se odnose na raspisivanje javnog natječaja, a čije raspisivanje je u nadležnosti Općinskog vijeća.
Nakon provedenog glasanja sa 6 glasova „ZA“ , 2 glasa „PROTIV“, i 2 glasa „SUZDRŽAN“ od 10 nazočnih
donesena je Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za pripremu javnog natječaja za osnivanje
prava građenja za izgradnju solarne elektrane u gospodarskoj zoni Marinovac, koja se prilaže i čini sastavni dio
ovog zapisnika.
Ad 2./ Prelazi se na drugu točku dnevnog reda
Ovu točku je ukratko objasnio Općinski načelnik navodeći da je stupio na snagu novi Zakon o financiranju
političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, a koji je pravni temelj za donošenje predloženog akta.
Spomenutim Zakonom regulirano je pitanje visine naknade za redovno godišnje financiranje, na način da je
utvrđeno da godišnji iznos ne može biti manji od 1.000,00 kn po vijećniku.
Članovima podzastupljenog spola pripada 10% više od iznosa predviđene naknade.
Nakon provedenog glasanja sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“ od 10 nazočnih donesena je
Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Škabrnja namijenjenih redovitom godišnjem financiranju
političkih stranaka i vijećnika izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Škabrnja za 2020.
godinu, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika.
Ad 3./ Prelazi se na treću točku dnevnog reda
Ovu točku je ukratko obrazložila Pročelnica Juo, navodeći da se radi o izmjenama već postojeće odluke o
osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Škabrnja, a sve u svrhu usklađenja sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Nakon provedenog glasanja sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“ od 10 nazočnih donesena je
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine
Škabrnja, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika.
Ad 4./ Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda
Ovu točku je ukratko obrazložila pročelnica Juo, navodeći da se također radi o usklađenju sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu, te je iz istih razloga potrebno donijeti i novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i
poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Škabrnja, koji je povezan sa
prethodnom odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
Općine Škabrnja.
Nakon provedenog glasanja sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“ od 10 nazočnih donesena je
Odluka o donošenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti Općine Škabrnja, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika.
Ad 5./ Prelazi se na petu točku dnevnog reda
Ovu točku je ukratko objasnila pročelnica Juo koja je upoznala općinske vijećnike da je zbog pripajanja ureda
državne uprave županijama, zakonodavac izmijenio čitav niz zakonskih i podzakonskih propisa radi uređivanja
djelokruga poslova, ustrojstva i način rada tog pripojenog ureda, pa između ostalih propisa i Zakon o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim je utvrđena obveza usklađivanja Statuta i drugim općih akata JLP RS
sa zakonskim izmjenama.
Nakon provedenog glasanja sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“ od 10 nazočnih donesena je
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Škabrnja, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 6./ Prelazi se na šestu točku dnevnog reda
Ovu točku je ukratko objasnila pročelnica Juo, navodeći isto objašnjenje kao i u prethodnoj točki.
Nakon provedenog glasanja sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“ od 10 nazočnih donesena je
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Škabrnja, koja se prilaže i čini
sastavni dio ovog zapisnika.
Ad 7./ Prelazi se na sedmu točku dnevnog reda
Ovu točku je ukratko obrazložio Općinski načelnik, navodeći da se radi o uobičajenoj proceduri, koju Općinsko
vijeće kao osnivač Dječjeg vrtića daje za svaku pedagošku godinu.
Nakon provedenog glasanja sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ od 10 nazočnih donesena je
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić „Maruškica“ u Škabrnji za pedagošku
godinu 2020./2021., koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika.
Ad 8./ Prelazi se na osmu točku dnevnog reda
Ovu točku je ukratko obrazložio Općinski načelnik, navodeći da je Općina Škabrnja bila dužna u skladu s novim
Zakonom o sustavu civilne zaštite donijeti novu Procjenu rizika od velikih nesreća kao planski dokument, koji je
izrađen sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Zadarske županije.
Nakon provedenog glasanja sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“ od 10 nazočnih donesena je
Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Škabrnja, koja se prilaže i čini sastavni dio
ovog zapisnika.
Ad 9./ Prelazi se na devetu točku dnevnog reda
Pod točkom Razno Općinski načelnik je dao prijedlog donošenja Zaključka o sufinanciranju OPG-a Neven
Milković iz Škabrnje radi izgradnje i izmještanja štale u kojoj su smještene životinje, iz razloga jer iste remete
stanovanje u kućanstvima koja se nalaze u neposrednoj blizini navedenog OPG-a.
Sufinancirat će se 15.000,00 kn u građevinskom materijalu.
Nakon provedenog glasanja sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ od 10 nazočnih donesen je Zaključak,
koji se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika.
Sjednica je završila u 20,00 sati
ZAPISNIČAR
Silvija Bilaver
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