
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ZAPISNIK 

sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Škabrnja 

održane 18.12.2020.g. u vijećnici Općine Škabrnja 

s početkom u 17,30 sati 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marko Ivković pozdravio je nazočne i otvorio 18. 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, IVAN ŠKARA 

 

NENAZOČNI VIJEĆNICI:  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 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, odnosno da se 

uvrste 2 nove  točke u Dnevni red: 

 

1. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg Plana Upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Škabrnja za 2021. godinu. 

2. Prijedlog Zaključak o prihvaćanju Analize stanja  sustava civilne zaštite za 2020. godinu, 

donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Škabrnja za 2021. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

Predsjednik daje na glasanje  predložene Dopune dnevnog reda. 

Nakon provedenog glasanja sa 10 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 sa 10 glasova  „ZA“ od 10  nazočnih usvaja se Novi dnevni red 18. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Škabrnja. 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Proračuna Općine  Škabrnja za 2021. godinu 

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna  Općine  Škabrnja za 2021. godinu 

3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture  Općine Škabrnja za 2021. godinu 

4. Prijedlog Programa izgradnje  komunalne infrastrukture Općine Škabrnja za 2021. godinu 



5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Škabrnja  za 2021. godinu 

6. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Škabrnja za 2021. godinu 

7. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Škabrnja 

za 2021. godinu 

8. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Škabrnja za 2021. godinu 

9. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu Općine Škabrnja 

10. Prijedlog Odluke o I. izmjenama  i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Škabrnja u 2020. godini 

11. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine 

Škabrnja u 2020. godini 

12. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Općine Škabrnja u 

2020. godini 

13. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u športu Općine Škabrnja u 

2020. godini 

14. Prijedlog Odluke o I. izmjenama  i dopunama programa  javnih potreba u školstvu, predškolskom 

odgoju i naobrazbi Općine Škabrnja u 2020. godini 

15. Prijedlog Odluke o I. izmjenama  i dopunama programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu Općine Škabrnja u 2020. godini 

16. 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 

17. Prijedlog Odluku o  izmjenama i dopunama Odluke  o komunalnim djelatnostima  

18. Prijedlog Odluke o  izmjenama    Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog  pogona 

za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Škabrnja 

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

upravnom odjelu Općine Škabrnja 

20. Prijedlog Odluke o  razrješenju ravnateljice  Dječjeg vrtića „Maruškica“ u Škabrnji 

21. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Maruškica“ u 

Škabrnji 

22. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja 

za 2021. godinu. 

23. Prijedlog Zaključak o prihvaćanju Analize stanja  sustava civilne zaštite za 2020. godinu, donošenju 

Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Škabrnja za 2021. godinu s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje 

24. Razno 

 

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

 

Nakon provedenog glasovanja sa 10 glasova  „ZA“  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, prolazeći pojedine stavke prihoda i rashoda proračuna 

za 2021. godinu. Navodi određene investicijske stavke koje se odnose na; uređenje infrastrukture, 



uređenje cesta, uređenje trga u centru sela, osvjetljenje trga, dovršetak radova na novoj Općinskoj zgradi. 

Navedene stavke će se financirati prihodima Općine Škabrnja, te dijelom prihodima iz EU fondova. 

Naglašava kako će se uređenje ceste preko dijela Općine pod  nazivom Gravići financirati iz sredstava 

Žuc -a Zadarske županije. 

Vijećnik Šime Brkić, pozdravlja sve navedene projekte i investicije kao pozitivan pomak u razvitku 

Općine. 

Također postavlja pitanje Općinskom načelniku vezano za snimanje dokumentarnog filma o ratnim 

zbivanjima na području Općine Škabrnja, čije je snimanje na jednoj od prethodnih sjednica Općinsko 

vijeće i usvojilo, te izglasalo financiranje dijela istog iz Proračuna Općine Škabrnja. 

Pitanje se odnosi, te se ujedno  daje sugestija da se sa odabranom filmskom ekipom koja radi na 

dokumentarcu, sklopi dodatak ugovora kojim se traži da prije same distribucije istoimenog dokumentarca, 

Općinsko vijeće bude prvo koje će ga premijerno pogledati, te  dati odobrenje na sadržaj istog. Općinski 

načelnik i ostali vijećnici su suglasni sa prijedlogom. 

Nakon provedenog glasanja sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“, od 10 nazočnih  donesen je 

PRORAČUN Općine  Škabrnja za 2021. godinu, koji se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 2./ Prelazi se na drugu točku dnevnog reda 

 

Općinski načelnik kratko objašnjava da se radi o Odluci kojom se  uređuje način izvršenja Proračuna, 

upravljanje prihodima i izdatcima Proračuna, imovinom, dugovima, te da se određuju prava i obveze 

korisnika proračunskih sredstava. 

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

nazočnih donesena je slijedeća - ODLUKA o izvršenju Proračuna  Općine  Škabrnja za 2021. godinu, 

koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 3./ Prelazi se na treću točku dnevnog reda 

 

Općinski načelnik objašnjava da se radi o Programu koji je sastavni dio Proračuna. 

 

Nakon provedenog glasanja sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN “, od 10 nazočnih  donesen je 

slijedeći -  PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture  Općine Škabrnja za 2021. godinu, koji se 

prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 4./ Prelazi se na četvrtu  točku dnevnog reda 

 

Općinski načelnik objašnjava da se radi o Programu koji je sastavni dio Proračuna. 

 

Nakon provedenog glasanja sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“, od 10 nazočnih  donesen je 

slijedeći -  PROGRAM izgradnje  komunalne infrastrukture Općine Škabrnja za 2021. godinu, koji se 

prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 5./ Prelazi se na petu  točku dnevnog reda 

 

Općinski načelnik objašnjava da se radi o Programu koji je sastavni dio Proračuna. 

 

Nakon provedenog glasanja sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“,  od 10 nazočnih donesen je 

slijedeći -  PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Škabrnja  za 2021. godinu, koji se prilaže i čini 

sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 6./ Prelazi se na šestu  točku dnevnog reda 



 

Općinski načelnik objašnjava da se radi o Programu koji je sastavni dio Proračuna. 

 

Nakon provedenog glasanja sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“, od deset nazočnih donesen je 

slijedeći – PROGRAM javnih potreba u športu Općine Škabrnja za 2021. godinu, koji se prilaže i čini 

sastavni dio ovog zapisnika.  

 

 

Ad 7./ Prelazi se na sedmu točku dnevnog reda 

 

Općinski načelnik objašnjava da se radi o Programu koji je sastavni dio Proračuna. 

 

Nakon provedenog glasanja sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa  „SUZDRŽAN“ , od deset nazočnih donesen je 

slijedeći - PROGRAM  javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Škabrnja za 

2021. godinu, koji se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 8./ Prelazi se na osmu točku dnevnog reda 

 

Općinski načelnik objašnjava da se radi o Programu koji je sastavni dio Proračuna. 

 

Nakon provedenog glasanja sa 6 glasova „ZA“  i  4 glasa  „SUZDRŽAN“, od deset nazočnih donesen je 

slijedeći - PROGRAM javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Škabrnja za 2021. godinu, 

koji se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad 9./ Prelazi se na devetu  točku dnevnog reda 

 

Nakon kraćeg obrazloženja, Općinski načelnik naglašava da se  izmjene  i dopune  proračuna za 2020. 

godinu, u  najvećem dijelu odnose na prihode koji se nisu uspjeli realizirati. 

 

Vijećnik Šime Brkić pita što se konkretno odnosi na povećanje u računu prihoda i rashoda pod brojem 

računa/pozicije 343 - ostali financijski rashodi. Općinski načelnik objašnjava da se navedeno povećanje 

odnosi na kamate po kreditu, bankovne usluge, usluge FINE, kamate na otplatu duga prema Geodetskom 

Zavodu. 

  

Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“, od deset nazočnih, donesena je 

slijedeća - ODLUKA o II.  Izmjenama i dopunama Proračuna  za 2020. godinu Općine  Škabrnja, koja se 

prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika 

 

Ad 10./ Prelazi se na desetu  točku dnevnog reda 

 

Općinski načelnik objašnjava da se radi o Programu koji je sastavni dio izmjena i dopuna  Proračuna 

Općine Škabrnja za 2020. godinu. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova „ZA“,  i 4 glasa „PROTIV“, od 10 nazočnih , donesena je 

slijedeća - ODLUKA o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Škabrnja   u 2020. godini, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika 

 

 

 

 



Ad 11./ Prelazi se na jedanaestu   točku dnevnog reda 

 

Općinski načelnik objašnjava da se radi o Programu koji je sastavni dio izmjena i dopuna  Proračuna 

Općine Škabrnja za 2020. godinu. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova „ZA“,  i 4 glasa „SUZDRŽAN“, od 10 nazočnih , donesena je 

slijedeća – ODLUKA o I. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine 

Škabrnja   u 2020. godini, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika 

 

Ad 12./ Prelazi se na dvanaestu   točku dnevnog reda 

Općinski načelnik objašnjava da se radi o Programu koji je sastavni dio izmjena i dopuna  Proračuna 

Općine Škabrnja za 2020. godinu. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova „ZA“,  i 4 glasa „SUZDRŽAN“, od 10 nazočnih , donesena je 

slijedeća – ODLUKA o I.  Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi  Općine Škabrnja u  

2020. godini, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika 

 

 

Ad 13./ Prelazi se na trinaestu   točku dnevnog reda 

 

Općinski načelnik objašnjava da se radi o Programu koji je sastavni dio izmjena i dopuna  Proračuna 

Općine Škabrnja za 2020. godinu. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova „ZA“,  i 4 glasa „SUZDRŽAN“, od 10 nazočnih , donesena je 

slijedeća - ODLUKA o  II.  Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu  Općine Škabrnja u  

2020. godini, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika 

 

Ad 14./ Prelazi se na četrnaestu   točku dnevnog reda 

 

Općinski načelnik objašnjava da se radi o Programu koji je sastavni dio izmjena i dopuna  Proračuna 

Općine Škabrnja za 2020. godinu. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova „ZA“,  i 4 glasa „SUZDRŽAN“, od 10 nazočnih , donesena je 

slijedeća – ODLUKA o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom 

odgoju i naobrazbi Općine Škabrnja  u  2020. godini, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika 

 

 

Ad 15./ Prelazi se na petnaestu   točku dnevnog reda 

 

Općinski načelnik objašnjava da se radi o Programu koji je sastavni dio izmjena i dopuna  Proračuna 

Općine Škabrnja za 2020. godinu. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova „ZA“,  i 4 glasa „SUZDRŽAN“, od 10 nazočnih , donesena je 

slijedeća – ODLUKA o I. izmjenama  i dopunama programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

Općine Škabrnja u 2020. godini, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika 

 

Ad 16./ Prelazi se na šesnaestu   točku dnevnog reda 

 

Ovu točku je ukratko obrazložila Pročelnica Juo, navodeći da se radi o ispravci već usvojene 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, koju moramo ispraviti po naputku Ministarstva pravosuđa i uprave, koji je nadležan za 

nadzor zakonitosti akata iz čijeg je djelokruga istoimena Odluka. 

Naputkom nam je naloženo da se moramo pozvati na Zakon koji je bio na snazi u trenutku 

konstituiranja sadašnjeg sastava Općinskog vijeća iz 2017. godine. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova „ZA“,  i 4 glasa „SUZDRŽAN“, od 10 nazočnih , donesena je 

slijedeća – 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 17./ Prelazi se na sedamnaestu   točku dnevnog reda 

 

Ovu točku je ukratko obrazložila Pročelnica Juo, navodeći da se radi o izmjenama i dopunama postojeće 

Odluke o komunalnim djelatnostima, iz razloga jer sa okolnim Općinama Sukošan, Galovac, Sveti Filip i 

Jakov, Općina Škabrnja osniva zajedničko trgovačko društvo koje će obavljati  komunalnu djelatnost 

poslova izgradnje i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme 

(izgradnja kabelske kanalizacije, cijevi, zdenaca, stupova  i  druge pasivne elektroničke komunikacijske 

opreme), vezano za Sporazum između navedenih Općina o poslovnoj suradnji na projektu razvoja 

širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova i izgradnje infrastrukture na   

području Općina Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Galovac i Škabrnja. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova „ZA“,  i 4 glasa „SUZDRŽAN“, od 10 nazočnih , donesena je 

slijedeća – ODLUKA o  izmjenama i dopunama Odluke  o komunalnim djelatnostima, koja se prilaže i čini 

sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad 18./ Prelazi se na osamnaestu   točku dnevnog reda 

 

Ovu točku je ukratko obrazložio Općinski načelnik, navodeći da se radi o izmjeni naziva radnog mjesta u 

Vlastitom komunalnom pogonu, gdje se umjesto naziva „Komunalni radnik – voditelj“, stavlja naziv 

radnog mjesta „Komunalni izvidnik“. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova „ZA“,  i 4 glasa „SUZDRŽAN“, od 10 nazočnih , donesena je 

slijedeća – ODLUKA o  izmjenama    Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog  pogona za 

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

 

Ad 19./ Prelazi se na devetnaestu   točku dnevnog reda 

 

Ovu točku je ukratko obrazložio Općinski načelnik, navodeći da se radi o ispravci koju smo dužni 

napraviti po naputku Ministarstva pravosuđa i uprave, nakon što smo im poslali na nadzor istoimenu 

Odluku, usvojenu na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova „ZA“,  i 4 glasa „SUZDRŽAN“, od 10 nazočnih , donesena je 

slijedeća – 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 20./ Prelazi se na dvadesetu   točku dnevnog reda 

 

Ovu točku je ukratko obrazložio Općinski načelnik, navodeći kako je dosadašnja ravnateljica Dječjeg 

vrtića „Maruškica“ u Škabrnji podnijela zahtjev Upravnom vijeću vrtića za razrješenjem iz osobnih 



razloga. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maruškica“  je  uputilo Prijedlog o razrješenju  ravnateljice, 

Općinskom vijeću kao osnivaču Dječjeg vrtića na odlučivanje. 

Nakon provedenog glasovanja sa 9  glasova  „ZA“  i 1 glasom „SUZDRŽAN“ od 10  nazočnih donesena 

je slijedeća – ODLUKA o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Maruškica“ u Škabrnji, koja se prilaže i 

čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 21./ Prelazi se na dvadeset i prvu   točku dnevnog reda 

 

Ovu točku je također ukratko obrazložio Općinski načelnik, navodeći kako se po donošenju Odluke o  

razrješenju ravnateljice, do raspisivanja natječaja za novog ravnatelja, treba imenovati vršitelj dužnosti 

ravnatelja, a Upravno vijeće vrtića  je dužno  u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti  

raspisati natječaj za novog  ravnatelja.  

 

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

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Maruškica“ u Škabrnji, koja se prilaže i čini 

sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad 22./ Prelazi se na dvadeset i drugu  točku dnevnog reda 

 

Ovu točku je ukratko obrazložila pročelnica Juo, navodeći da se radi o dokumentu koji  je Općina 

Škabrnja u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne 

novine«, broj 52/18) te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i 

raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Zadarske 

županije.  

Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja 

imovinom Općine Škabrnja, provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, detaljna analiza stanja 

upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Škabrnja te godišnji planovi upravljanja 

pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Škabrnja. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova „ZA“,  i 4 glasa „SUZDRŽAN“, od 10 nazočnih , donesena je 

slijedeća ODLUKA  o  usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 

2021. godinu, koja se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 23./ Prelazi se na dvadeset i treću  točku dnevnog reda 

 

Ovu točku je ukratko obrazložio Općinski načelnik navodeći da se u postupku donošenja Proračuna 

razmatra i usvaja godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite te godišnji plan razvoja sustava civilne 

zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

 

Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova „ZA“,  i 4 glasa „SUZDRŽAN“, od 10 nazočnih , donesen je 

slijedeći -  ZAKLJUČAK   o  prihvaćanju Analize stanja  sustava civilne zaštite za 2020. godinu, donošenju 

Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Škabrnja za 2021. godinu s financijskim učincima 

za trogodišnje razdoblje, koji se prilaže i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

 

 



Ad 24./ Prelazi se na dvadeset i četvrtu  točku dnevnog reda 

 

Pod točkom razno se raspravljalo o stanju DVD-a Škabrnja, vijećnici su iznosili svoja mišljenja i 

nezadovoljstva  radom istog. Općinski načelnik je dao svoje mišljenje da se sklopi sporazum s javnom 

vatrogasnom postrojbom o povjeravanju poslova koji bi inače  trebao obavljati DVD. 

Na ovu temu će se još raspravljati na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća. 

 

 

Sjednica je  završila u 19,00 sati 

 

 

ZAPISNIČAR         PREDSJEDNIK 

Silvija Bilaver        Marko Ivković, dipl.ing.agr. 
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