
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ZAPISNIK 

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja 

održane 07.10.2020.g. u vijećnici Općine Škabrnja 

s početkom u 19,00 sati 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marko Ivković pozdravio je nazočne i otvorio 17. 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, ZDRAVKO ŠKARA, ANTE PAVIČIĆ, HRVOJE  PAVIČIĆ, ANA KARLIĆ 

 

NENAZOČNI VIJEĆNICI:  IVAN ŠKARA, KRISTIJAN VICKOVIĆ 

 

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 devet   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 Izmjenom  dnevnog reda, odnosno 

da se izostave 2 točke sa predloženog Dnevnog reda: 

 

3. Točka - Izvješće o provedbi Javnog natječaja za osnivanje prava građenja na 

nekretninama na području Gospodarske zone Marinovac 

4. Točka - Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude Javnog natječaja za 

osnivanje prava građenja na nekretninama na području Gospodarske zone Marinovac 

 

Predsjednik daje na glasovanje predložene Izmjene dnevnog reda. 

Nakon provedenog glasanja sa 9 glasova  „ZA“ od 9  nazočnih usvajaju se Izmjene dnevnog red. 

 

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

Nakon provedenog glasanja sa 9 glasova  „ZA“ od 9  nazočnih usvaja se Novi dnevni red 17. 

sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja. 

 

 

 

 



D N E V N I   R E D 

1. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnje 

2. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Škabrnje 

3. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Škabrnja 

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine 

Škabrnja od 01.01. – 30.06.2020. godine 

5. Razno 

 

Nakon usvojenog dnevnog reda prelazi se na usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova  „ZA“  od 9 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  se na prethodnoj sjednici 

Općinskog vijeća donijela Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup  poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, te se sada po dobivanju potrebnih suglasnosti od 

javnopravnih tijela, donosi Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnje. 

Nakon provedenog glasanja sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ od 9 nazočnih  donesena  

je  Odluka o o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Škabrnje, 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 radi o tekstu Javnog natječaja 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnje, 

koji je   sastavni  dio  Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnja. Odluku o izboru najpovoljnije 

ponude donosi Općinsko vijeće Općine na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Škabrnju. 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Zadarskoj županiji i 

na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 

O donesenoj odluci o izboru najpovoljnije ponude  obavještavaju se svi sudionici natječaja javnom 

objavom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Škabrnje. 

 



Nakon provedenog glasanja sa 9 glasova „ZA“,  od  9 nazočnih  donesen  je Javni natječaj za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnje, 

koji 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 radi o izmjenama 

postojećih koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Škabrnja.  Koeficijenti se podižu za radna mjesta: Komunalni redar, Komunalni 

radnik – voditelj te Komunalni radnik. Odluku o koeficijentima donosi Općinsko vijeće, na 

prijedlog Općinskog načelnika. 

Nakon provedenog glasanja sa 9 glasova „ZA“ od 9  nazočnih  donesena  je ODLUKA o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Škabrnja, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 4./ Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda 

Ovu točku je ukratko obrazložio Općinski načelnik, navodeći da se radi izvještaju kojim se 

prikazuje stanje izvršenja proračuna za prvu polovicu 2020. godine. 

Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova  „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“ od 9  nazočnih 

donesena je slijedeća ODLUKA o prihvaćanju  Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

Općine Škabrnja od 01.01. – 30.06.2020. godine, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog 

zapisnika. 

 

Ad 5./Prelazi se na petu točku dnevnog reda 

 Pod točkom Razno se raspravljalo o dovršenju parkinga te uređenju okoliša iza Općinske zgrade. 

 

 

Sjednica je  završila u 20,00 sati 

 

 

ZAPISNIČAR         PREDSJEDNIK 

Silvija Bilaver        Marko Ivković, dipl.ing.agr. 

 

 

KLASA:021-05/20-01/05 

URBROJ:2198/05-01-20-2 

Škabrnja,07.10.2020.godine 

 

 

 

 

 


