
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ZAPISNIK 

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja 

održane 11.08.2020.g. u vijećnici Općine Škabrnja 

s početkom u 18,30 sati 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marko Ivković pozdravio je nazočne i otvorio 16. 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, KRISTIJAN VICKOVIĆ, ANTE PAVIČIĆ, HRVOJE  PAVIČIĆ, ANA KARLIĆ 

 

NENAZOČNI VIJEĆNICI: ZDRAVKO ŠKARA 

 

OSTALI NAZOČNI: Općinski načelnik Nediljko Bubnjar i 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 naglašava da Općinski načelnik ima prijedlog za dopunom dnevnog reda sa dvije  točke; 

- I.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Škabrnja za 2020. godinu 

- I. Izmjene programa Javnih potreba u športu za 2020. godinu 

 

Predsjednik daje na glasovanje predložene dopune dnevnog reda. 

Nakon provedenog glasanja sa10 glasova  „ZA“ od 10 nazočnih usvajaju se Dopune dnevnog red. 

 

 

Nakon usvojenih Dopuna dnevnog reda prelazi se na glasanje za Novi dnevni red. 

Nakon provedenog glasanja sa10 glasova  „ZA“ od 10 nazočnih usvaja se Novi dnevni red 16. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Škabrnja. 

 

 

D N E V N I   R E D 

1. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva  za zakup  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske 

2.  Prijedlog Odluke   o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja na  nekretninama 

na području Gospodarske  zone Marinovac  

3. Prijedlog Odluke  o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o raspisivanju natječaja za  dva 

odgojitelja predškolske djece  na neodređeno, puno  radno vrijeme u DV „Maruškica „ u Škabrnji 

4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima 



5. Prijedlog Odluke I.  Izmjenama  i dopunama Proračuna Općine Škabrnja za 2020. godinu 

6.  Prijedlog Odluke o I.  Izmjenama  programa Javnih potreba u športu za 2020. godinu 

7. Razno 

 

        

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 Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnja dobio suglasnost od 

Ministarstva poljoprivrede, sukladno navedenom Općinsko vijeće Općine Škabrnja treba donijeti Odluku 

o imenovanju povjerenstva za zakup  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Po 

Zakonu o  poljoprivrednom zemljištu Povjerenstvo se sastoji od pet  članova, od toga po jedan član 

agronomske, geodetske te pravne struke, dok se dva člana biraju iz reda  Općinskog vijeća Općine 

Škabrnja. U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Marko Ivković, dipl.ing.agr.,  predsjednik povjerenstva 

2. Vicko Burčul, dipl.ing.geod., zamjenik predsjednika povjerenstva 

3. Snježana Ćurković, bacc.admin.publ.,  član 

4. Šime Ražov, predstavnik Općinskog vijeća,  član 

5. Ivan Škara, predstavnik Općinskog vijeća,  član 

 

Nakon provedenog glasanja sa 10 glasova „ZA“  od 10 nazočnih  donesena  je  Odluka o imenovanju 

Povjerenstva  za zakup  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,koja se prilaže i čini 

sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 2./ Prelazi se na drugu  točku dnevnog reda 

 

Ovu točku je ukratko obrazložio Općinski načelnik navodeći kako se je već na jednoj od prethodnih 

sjednica Općinskog vijeća raspravljalo o osnivanju prava građenja na nekretnina na području 

Gospodarske zone Marinovac. Raspravljalo se da li ići u prodaju ili osnivanje prava građenja, te se je 

odlučilo da se ide u osnivanje prava građenja. Osnivanje prava građenja se provodi putem Javnog 

natječaja, te se na današnjoj sjednici  donosi Odluka  o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava 

građenja na nekretninama na  području Gospodarske  zone Marinovac. 

Početni  iznos godišnje naknade za pravo građenja (na rok od 30 godina) iznosi 4.900,00 EUR-a (slovima: 

četiritisućedevetstotina eura), odnosno sveukupno 147.000,00 EUR-a (slovima: stočetrdesetsedamtisuća 

eura), plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za svih trideset godina naknade za pravo 

građenja. 

 Po stupanju na snagu Odluke, objavljuje se Javni natječaj.Odluku  o imenovanju Povjerenstva za Javni 

natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama na području Gospodarske zone Marinovac, donosi 

Općinski načelnik, a odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka javnog 

natječaja donosi Općinsko vijeće. Općinski načelnik sa odabranim ponuditeljem potpisuje ugovor. 

 

Nakon provedenog glasanja sa 6 glasova „ZA“, 1 glasom „SUZDRŽAN“ i 3 glasa „PROTIV“  od  10 

nazočnih  donesena  je ODLUKA o  raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja na 



nekretninama na području Gospodarske  zone Marinovac, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog 

zapisnika. 

 

 

Ad 3./ Prelazi se na treću  točku dnevnog reda 

Ovu točku je ukratko  također  obrazložio Općinski načelnik, navodeći  da  se je do sada u DV „Maruškica“ 

program predškolskog odgoja organizirao u jednoj poludnevnoj te jednoj cjelodnevnoj skupini. Po provedbi 

ankete među roditeljima, više roditelja je  bilo za opciju cjelodnevnog boravka. Nastavno na sve navedeno, 

predlaže se kao opcija od strane ravnateljice, da se formiraju dvije cjelodnevne skupine, a samim time se 

otvara potreba za još dva odgojitelja predškolske djece, koji bi poslove obavljali na neodređeno, puno radno 

vrijeme.Osnivač Dječjeg vrtića, Općinsko vijeće Općine Škabrnja, daje Prethodnu suglasnost na Odluku o 

raspisivanju natječaja za dva odgojitelja predškolske djece na neodređeno, puno radno vrijeme u Dječji 

vrtić „Maruškica“  u Škabrnji, te upućuje  Upravno vijeće DV „Maruškica na daljnje postupanje. 

Nakon provedenog glasanja sa 10 glasova „ZA“ od 10  nazočnih  donesena  je ODLUKA o davanju 

prethodne suglasnosti na Odluku o raspisivanju natječaja za  dva odgojitelja predškolske djece  na 

neodređeno, puno  radno vrijeme u DV „Maruškica „ u Škabrnji, 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 radi o usklađenju s Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu, radi kojeg je  bilo potrebno promijeniti postojeću Odluku o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Škabrnja.  

Nakon provedenog glasovanja sa 10 glasova  „ZA“ od 10  nazočnih donesena je slijedeća ODLUKA o 

komunalnim djelatnostima, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad 5./ Prelazi se na petu točku dnevnog reda 

 

Ovu točku je ukratko obrazložio Općinski načelnik, navodeći da se radi o  I.  Izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine Škabrnja za 2020. godinu, naime zbog potrebne  dokumentacije i pravnih uvjeta 

temeljenih na Europskim fondovima dodaje se zaseban program u proračunu nazvan Košarkaško i tenisko 

igralište-izgradnja. 

 

U proračunu za 2020. godinu  je bilo doneseno zbirno, sa drugim radovima na izgradnji sportskih terena. 

Europska unija zahtjeva zaseban program da se vide sve stavke i iznosi vezani samo za taj program. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 10 glasova  „ZA“ od 10 nazočnih donesena je Odluka o I.  Izmjenama  i 

dopunama Proračuna Općine Škabrnja za 2020. godinu, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 6./ Prelazi se na šestu točku dnevnog reda 

 

Ovu točku je ukratko obrazložio Općinski načelnik, navodeći da je ova točka povezana sa prethodnom 

točkom dnevnog reda, odnosno sa I.  Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Škabrnja za 2020. godinu, 

jer se  upravo I. Izmjenama  i dopunama Proračuna Općine Škabrnja  mijenja  programa Javnih potreba u 

športu za 2020. godinu 



  

Nakon provedenog glasovanja sa 10 glasova  „ZA“,  od 10 nazočnih donesena je Odluka o  I.  Izmjenama  

programa Javnih potreba u športu za 2020. godinu, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 7./ Prelazi se na sedmu točku dnevnog reda 

 

Pod točkom razno se je raspravljalo o proslavi blagdana Velike Gospe, Općinski načelnik je naglasio da 

se ove godine neće održavati proslava zbog situacije s korona virusom. Vijećnici su suglasni s navedenim. 

Vijećnik Ivan Škara pita do kud se stiglo s rješavanjem zemljišta na  Vlačinama  za koje je pokrenut  

postupak darovanja od strane Ministarstva državne imovine. Načelnik objašnjava, kako je već bilo 

rasprave na prethodnim sjednicama, te da će se ipak morati ići sa izmjenama i dopunama Prostornog 

plana, jer se ne može dobiti Lokacijska informacija. 

Vijećnik Šime Brkić ima prijedlog da se postave ležeći policajci u ulici Put Marinovca jer se mještani žale 

na prebrzu vožnju. 

 

 

 

Sjednica je  završila u 19,30 sati 

 

 

ZAPISNIČAR         PREDSJEDNIK 

Silvija Bilaver        Marko Ivković, dipl.ing.agr. 

 

 

KLASA:021-05/20-01/04 

URBROJ:2198/05-01-20-2 

Škabrnja,11.08.2020.godine 

 

 

 

 


