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Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i
članka 31. Statuta Općine Škabrnja („Službeni glasnik Općine Škabrnja“ br. 02/13 i 01/18) Općinsko vijeće
Općine Škabrnja na svojoj 14. sjednici održanoj dana 03.03.2020. godine donijelo je

ODLUKU
o 2. izmjenama i dopunama Statuta Općine Škabrnja
Članak 1.
U Statutu Općine Škabrnja u članku 21.riječi:“središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se
riječima:“tijelo državne uprave“
Članak 2.
U članku 46. stavk 4. u svim točkama riječi :„poslovi državne uprave“ zamjenjuju se riječima „povjereni
poslovi državne uprave“
Članak 3.
U članku 47. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:“ Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i
pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u
odgovarajućem upravnom području“.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:“Općinski načelnik,obavlja poslove utvrđene statutom općine u
skladu sa zakonom.
Članak 4.
U članku 49.stavaku 1. točki 1. riječi „predstojnika državne uprave u Zadarskoj županiji“ , zamjenjuju se
riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.
Članak 5.
U članku 54. stavku 1. riječi:“poslovi državne uprave preneseni na Općinu „ zamjenjuju se riječima:“
povjereni poslovi državne uprave“.
Članak 6.
U članku 55. u svim točkama riječi:“ poslovi državne uprave preneseni na Općinu“, zamjenjuju se riječima:“
povjereni poslovi državne uprave“.
Članak 7.
Članak 65. mijenja se i glasi:“ Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju
biračko pravo.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području
mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim
izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Općinsko vijeće općim aktom,
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odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne samouprave.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članak 8.
Iza članka 65. dodaje se članak 65 a. koji glasi:“ Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i
izbora članova vijeća mjesnih odbora rješava nadležno izborno povjerenstvo, utvrđeno općim aktom
Općinskog vijeća.
Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim
rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom upravnom tijelu u Zadarskoj županiji.

Članak 9.
Članak 90. mijenja se i glasi:“Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu“.
Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju nadležna
tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt (u daljnjem
tekstu: opći akt) nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15
dana od dana donošenja općeg akta.
Članak 10.
U cijelom tekstu Satuta Općine Škabrnja („Službeni glasnik Općine Škabrnja“ br. 02/13 i 01/18),
riječi:“središnje tijelo državne uprave“, zamjenjuju se riječima:“tijelo državne uprave“.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u“ Službenom glasniku Općine Škabrnja“
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA
PREDSJEDNIK
Marko Ivković, dipl.ing.agr

KLASA: 012-03/13-01/01
URBROJ: 2198/05-01-20-1
Škabrnja, 03.03.2020. god.
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Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i
članka 31. Statuta Općine Škabrnja („Službeni glasnik Općine Škabrnja“ br. 02/13 i 01/18) Općinsko vijeće
Općine Škabrnja na svojoj 14. sjednici održanoj dana 03.03.2020. godine donijelo je

ODLUKU
O izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Škabrnja

Članak 1.
U članku 50. Stavku 4. Poslovnika o radu Općinskog vijeća riječi:“središnjeg tijela državne uprave“,
zamjenjuju se riječima:“tijela državne uprave“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u“ Službenom glasniku Općine Škabrnja“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA

PREDSJEDNIK
Marko Ivković. dipl.ing.agr.
KLASA: 012-03/18-01/01
URBROJ: 2198/05-01-20-1
Škabrnja, 03.03.2020. god.
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Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne
novine,broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/
09, 143/12,152/14) i članka 31. Statuta Općine Škabrnja (Službeni glasnik Općine Škabrnja broj
02/13 i 01/18), Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 14. sjednici održanoj dana 03.03.2020.
godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za pripremu javnog natječaja

Članak 1.
Ovom odlukom daje se suglasnost Općinskom načelniku za pripremanje javnog natječaja za
osnivanje prava građenja za izgradnju solarne elektrane na nekretninama u vlasništvu Općine
Škabrnja u odnosu na koje nekretnine je Urbanističkim planom uređenja gospodarske zone
Marinovac, oznaka KLASA: 350-01 /16-01/02, URBROJ: 2198/05-16-12 od dana 20.07.2016.
godine, predviđena izgradnja solarne elektrane.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Škabrnja”

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA

PREDSJEDNIK
Marko Ivković, dipl.ing.agr.

KLASA: 940-02/20-01/01
URBROJ: 2198/05-01-20-1
Škabrnja, 03.03.2020. godine
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Na temelju članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18),
i članka 31. Statuta Općine Škabrnja (“Službeni glasnik Općine Škabrnja” br.02/13 i 01/18) Općinsko vijeće
Općine Škabrnja, na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 03.03.2020.godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
Općine Škabrnja
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Škabrnja („Službeni
glasnik Općine Škabrnja“ br.06/13), članak 2. mijenja se i glasi:
„Vlastiti pogon obavlja sljedeće komunalne djelatnosti na području Općine Škabrnja:

1. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
2. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
3. održavanje javnih zelenih površina,
4. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene;
5. održavanje groblja
6 .održavanje čistoće javnih površina,
7. održavanje nerazvrstanih cesta,
8 . prigodno ukrašavanje naselja.
9. održavanje objekata javne namjene.“
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe. Vlastiti pogon osniva se kao organizacijska jedinica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Škabrnja.“
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi:
!Unutarnje ustrojstvo, načini rada i upravljanja Vlastitim pogonom utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem
ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona, kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Škabrnja.“
Članak 4.
Članak 5. mijenja se i glasi:
„Radom Vlastitog pogona rukovodi upravitelj Vlastitog pogona.
Upravitelj Vlastitog komunalnog pogona je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Upravitelj pogona organizira i vodi rad vlastitog pogona te odgovara Općinskom načelniku za materijalno i
financijsko poslovanje i za zakonitost rada vlastitog pogona.
Upravitelj pogona na temelju ovlasti Općinskog načelnika sklapa ugovore s drugim fizičkim ili pravnim
osobama.“
Članak 5.
Članak 6. mijenja se i glasi:
„Materijalna sredstva za početak rada Vlastitog pogona, i to sredstva za rad djelatnika, poslovne prostorije i
opremu osigurava Općina Škabrnja iz sredstava Proračuna. Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz
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članka 2. ove Odluke, koje obavlja Vlastiti pogon, uključujući nabavu potrebne opreme i njeno održavanje
osiguravaju se u Proračunu Općine Škabrnja:
- iz sredstava komunalne naknade, a na osnovi potreba iskazanih Programom održavanja komunalne
infrastrukture za navedene komunalne djelatnosti za tekuću godinu,
- drugih izvora po posebnim propisima.“
Članak 6.
Članak 7. se briše.
Članak 7.
Članak 9. mijenja se i glasi:
„ Izdaci Vlastitog pogona evidentiraju se u Proračunu Općine Škabrnja. Financijsko, materijalno i
računovodstveno poslovanje za potrebe Vlastitog pogona obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Škabrnja.“
Članak 8.
U članku 14. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Vlastiti pogon predlaže mjere i radnje za poboljšanje stanja u komunalnim djelatnostima koje su mu
povjerene na obavljanje.“
Članak 9.
Članak 16. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće Općine Škabrnja svojom odlukom ukida Vlastiti pogon. U slučaju ukidanja Vlastitog
pogona Općina Škabrnja preuzima svu imovinu, kao i sva prava i obveze Vlastitog pogona.“
Članak 10.
Članci 17., 18., 19., i 20. se brišu.
Članak 11.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
Općine Škabrnja stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA

PREDSJEDNIK
Marko Ivković, dipl.ing.agr.
KLASA 023-01/13-01/1
URBROJ 2182/05-01-20-1
Škabrnja, 03.03.2020. godine
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Na temelju članka 40. Stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine
br.68/15 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Škabrnja (“Službeni glasnik Općine Škabrnja”
br.02/13 i 01/18) Općinsko vijeće Općine Škabrnja, na svojoj 14. sjednici, održanoj dana
03.03.2020.godine, donijelo je
ODLUKU
o donošenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti Općine Škabrnja

Članak 1.
Donosi se Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti Općine Škabrnja.
Članak 2.
Pravilnik iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Škabrnja“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana Objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA

PREDSJEDNIK
Marko Ivković, dipl.ing.agr.

KLASA: 023-05/20-03/01
URBROJ: 2198/05-01-20-1
Škabrnja, 03.03.2020. godine
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Na temelju članka 40. Stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine br.68/15 i
110/18) i članka 31. Statuta Općine Škabrnja (“Službeni glasnik Općine Škabrnja” br.02/13 i 01/18)
Općinsko vijeće Općine Škabrnja, na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 03.03. 2020.godine, donijelo je
PRAVILNIK
o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
Općine Škabrnja

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom pobliže uređuje unutarnje ustrojstvo, organizacija poslovanja, način
rada i upravljanja Vlastitim pogonom Općine Škabrnja (dalje u tekstu: Vlastiti pogon),
potreban broj djelatnika te opis poslova radnih mjesta sa stručnim uvjetima potrebnim za
obavljanje tih poslova, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlastitog pogona.
Članak 2.
Vlastiti pogon obavlja sljedeće komunalne djelatnosti na području Općine Škabrnja:

1.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
2.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
3.održavanje javnih zelenih površina,
4.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene;
5.održavanje groblja,
6.održavanje čistoće javnih površina,
7.održavanje nerazvrstanih cesta,
8. prigodno ukrašavanje naselja,
9. održavanje objekata javne namjene .
Članak 3.
Poslove koje Vlastiti pogon obavlja utvrđuju se na temelju Godišnjeg plana i programa
rada Vlastitog pogona.
Članak 4.
Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe. Vlastiti pogon osniva se kao organizacijska jedinica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Škabrnja.

Članak 5.
Radom Vlastitog pogona rukovodi upravitelj Vlastitog pogona.
Upravitelj Vlastitog komunalnog pogona je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Upravitelj pogona organizira i vodi rad vlastitog pogona te odgovara Općinskom načelniku za materijalno i
financijsko poslovanje i za zakonitost rada Vlastitog pogona.
Upravitelj pogona na temelju ovlasti općinskog načelnika sklapa ugovore s drugim fizičkim ili pravnim
osobama.

Članak 6.
Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad odgovara Općinskom
načelniku i Općinskom vijeću Općine Škabrnja, za osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalne
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djelatnosti koje su mu povjerene na obavljanje, te za održavanje komunalnih objekata i uređaja koji služe u
svrhu obavljanja tih komunalnih djelatnosti u stanju funkcionalne sposobnosti.
Članak 7.
Upravitelj Vlastitog pogona donosi Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona. Godišnji plan i program
rada Vlastitog pogona donosi se najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu. Godišnji plan i
program rada sadrži opći prikaz poslova i zadataka Vlastitog pogona, potreban broj izvršitelja za realizaciju
programa i plan sredstava za njegovu realizaciju, koji se planiraju realizirati u kalendarskoj godini.
Upravitelj Vlastitog pogona dužan je Općinskom načelniku podnijeti izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i
programa rada Vlastitog pogona najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Članak 8.
Sistematizacija radnih mjesta u Vlastitom komunalnom pogonu :
Osnovni podatci o radnom mjestu:
Kategorija : IV
Potkategorija: Namještenici II potkategorije
Razina: 2
Klasifikacijski rang: 13.
Naziv: KOMUNALNI RADNIK - VODITELJ
Stručno znanje :
- niža stručna sprema ili osnovna škola
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- vozačka dozvola za B kategoriju
Broj izvršitelja: 1
Poslovi radnog mjesta
Koordinira rad komunalnih radnika u obavljanju komunalnih djelatnosti na području
Općine Škabrnja
Obavlja sve poslove iz područja komunalnih djelatnosti za koje je zadužen Vlastiti
pogon
Na temelju neposrednog obavljanja poslova iz područja komunalnih djelatnosti
predlaže donošenje Odluka za unapređenje poslovanja
Obavlja i druge slične poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona

Osnovni podatci o radnom mjestu:
Kategorija : IV
Potkategorija: Namještenici II potkategorije
Razina: 2
Klasifikacijski rang: 13
Naziv: KOMUNALNI RADNIK
Stručno znanje :
- niža stručna sprema ili osnovna škola
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- vozačka dozvola za B kategoriju,
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Broj izvršitelja: 4
Poslovi radnog mjesta
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje javnih zelenih površina
Održavanje groblja, te obavljanje i ostalih poslova iz djelokruga komunalnih
djelatnosti na području Općine Škabrnja.

Obavlja i druge slične poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona.

Članak 9.
Plaća i druga primanja namještenika Vlastitog pogona utvrđuju se na način propisan Zakonom o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/2010) te na osnovi Odluke o
osnovici i koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Škabrnja („Službeni glasnik Općine Škabrnja“ br.03/15).
Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik raspoređen i
osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti Općine Škabrnja prestaje važiti Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona Općine
Škabrnja („Službeni glasnik Općine Škabrnja“ br.07/13).
Članak 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA

PREDSJEDNIK
Marko Ivković, dipl.ing.agr.

KLASA: 023-05/20-03/01
URBROJ: 2198/05-01-20-2
Škabrnja, 03.03.2020. godine
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Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), i članka 31. Statuta Općine Škabrnja
(„Službeni glasnik Općine Škabrnja br. 02/13 i 01/18), osnivač Dječjeg vrtića ,Općinsko vijeće
Općine Škabrnja, na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 03.03. 2020.god., donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić „Maruškica“ u Škabrnji za
pedagošku godinu 2020./2021.

Članak 1.
Osnivač Dječjeg vrtića, Općinsko vijeće Općine Škabrnja, daje prethodnu suglasnost na Plan upisa
djece u Dječji vrtić „Maruškica“ u Škabrnji, a koji se smatra sastavnim dijelom ove Odluke.
Članak 2.
Predlaže se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Maruškica“, da na temelju ove suglasnosti donese
Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Maruškica“ za pedagošku godinu 2020./2021.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA

PREDSJEDNIK
Marko Ivković, dipl.ing.agr.
KLASA: 601-02/20-01/02
UR.BROJ: 2198/05-01-20-1
Škabrnja, 03.03.2020. godine

11

24. siječ005. ožujak 2020.
19.

SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENI GLASNIK

broj 3
broj 1

Dječji vrtić Maruškica
Put Škara 1
Škabrnja, 25.veljače 2020.
KLASA:601-02/20-01/01
UR.BROJ:2198/05-05-01-20-01
PLAN UPISA DJECE
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.
Dječji vrtić u pedagoškoj godini 2020./2021. planira:
1. Ukupno je 54 djece koristilo program odgoja i obrazovanja u pedagoškoj 2019./2020. , u
školu odlazi 25-ero djece od polaznika programa Dječjeg vrtića Maruškica.
2. Postojeći kapaciteti:
Lokacija

Broj
skupina

Broj
djece

Predškolska
čista
skupina

1

6

Starija
vrtićka
skupina

1

26

Mlađa
vrtićka
skupina

22

Dobna
skupina

Program

Od 6- 7 godine Skraćeni 2
satni program

Redoviti
program

5-7 godina

3 -4 godine

Redoviti
program

1

3. Mogućnost upisa nove djece od 1. rujna 2020.
Lokacija

Program

Skupina

Broj slobodnih
mjesta

predškolska
skupina
Starija
vrtićka
skupina

Skraćeni 2 satni
program

Čista
predškolska

20

Mlađa
vrtićka

Redoviti
program

Redoviti
program

vrtićka
skupina 4-7
vrtićka
skupina 3-4

10

3
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skupina
3

3

33

Ukupno
Broj djece
koja ostaju u
vrtiću

Novoupisana
djeca

Ukupan broj
djece

29

33

62

II. SUGLASNOST NA PLAN UPISA
Na ovaj plan upisa suglasnost daje Općinsko vijeće Općine Škabrnja
Odluku o upisu donosi Upravno vijeće a Odluka o upisu sadrži:
o uvjete upisa u Vrtić
o prednost upisa, prema aktima osnivača
o rokove sklapanja ugovora
o ostale podatke važne za upis djece i pružanje usluga
Odluku o upisu djece Vrtić objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama.
Na temelju rezultata upisa Dječji vrtić će izvijestiti Općinu Škabrnja o planiranoj organizaciji
rada za pedagošku godinu 2020./2021. radi odobravanja ukupnog opsega programa i potrebnog
broja i strukture radnika u skladu s Državno pedagoškim standarda.
Ravnateljica: Katarina Ražov
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Škabrnja („Službeni glasnik Općine Škabrnja,
broj 02/13 i 01/18), Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 14. sjednici održanoj
03.03.2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Škabrnja donosi Zaključak o sufinanciranju OPG -a Neven
Milković iz Škabrnje, u građevinskom materijalu, u vrijednosti od 15.000, 00 kuna.
Članak 2.
Sufinanciranje vrijednosti građevinskog materijala iz članka 1. ovog Zaključka se odnosi
na izgradnju i izmještanje štale u kojoj su smještene životinje (ovce), čija blizina remeti stanovanje
u kućanstvima koja se nalaze neposredno u blizini gore navedenog OPG -a.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Škabrnja“
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA
PREDSJEDNIK
Marko Ivković, dipl.ing.agr.
KLASA: 402-07/20-01/01
UR.BROJ: 2198/05-01-20-1
Škabrnja, 03.03.2020. godine
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Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine
Škabrnja („Službeni glasnik Općine Škabrnja 02/13 i 01/18), Općinsko vijeće na svojoj 14. sjednici
dana 03.03. 2020. godine,donosi
ODLUKU
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

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način i postupak raspoređivanja sredstava za redovno financiranje
političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Škabrnja (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2020. godinu.
Ukupna sredstva osigurana u Proračunu Općine Škabrnja za 2020. godinu za namjenu iz stavka 1.
ovog članka iznose 11.100,00 kuna.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Škabrnja ostvaruju političke stranke
koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću Općine
Škabrnja i vijećnici sa liste grupe birača.
Članak 3.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe
birača Općinskog vijeća osigurana u proračunu Općine Škabrnja raspoređuju se na način da se
utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj
političkoj stranci koja je bila predlagatelj pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta
članova u Općinskom vijeću Općine Škabrnja prema konačnim rezultatima izbora za članove
Općinskog vijeća Općine Škabrnja.
Vijećniku Općinskog vijeća izabranom s liste grupe birača podzastupljenog spola i političkoj
stranci za svakog člana podzastupljenog spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na naknadu u
visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku Općinskog vijeća.
Članak 4.
Godišnja isplata po članu Općinskog vijeća iznosi 1.000,00 kn, a po članici Općinskog vijeća
1.100,00 kn.
Članak 5.
Političkim strankama i članovima Općinskog vijeća izabranima s liste grupe birača zastupljenim u
Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Škabrnja za 2020. godinu
u iznosima kako slijedi:
1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) – 6.000,00 kn ( 6 članova)
2. Članovima izabranima sa liste grupe birača:
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- Ana Karlić – 1.100,00 kn
- Ante Pavičić – 1.000,00 kn
- Zdravko Škara -1.000,00 kn
- Ivan Škara – 1.000,00 kn
- Kristijan Vicković – 1.000,00 kn
Članak 6.
Sredstva utvrđena u članku 5. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke i poseban
račun vijećnika izabranih sa liste grupe birača tromjesečno, u jednakim iznosima.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA

PREDSJEDNIK
Marko Ivković, dipl.ing.agr.
KLASA: 402-01/20-01/02
URBROJ: 2198/05-01-20-1
Škabrnja, 03.03.2020. godine
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Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ broj 82/15 i 118/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15 , 123/17 i 98/19 ) te članka 31. Statuta Općine Škabrnja („Službeni glasnik Općine
Škabrnja“, broj:02/13 i 01/18), Općinsko vijeće Općine Škabrnja, na svojoj 14. sjednici održanoj
dana 03.03.2020. godine,
donosi
ODLUKU
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Škabrnja
Članak 1.
Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Škabrnja, izrađena od DLS d.o.o. iz
Rijeke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Škabrnja.
Obrazloženje
Prestankom važenja Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i
Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN br.
30/14 i 67/14) te izlaskom novog Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15) i planskih
dokumenata vezanih uz njega, Općina Škabrnja je bila dužna donijeti novu Procjenu rizika od
velikih nesreća."
Temeljem članka 17. stavka 3. alineje 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća, te temeljem članka 17. stavka 1. alineja 2.
predstavničko tijelo donosi procjenu rizika od velikih nesreća.
Odlukom načelnika o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Škabrnja i
osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Škabrnja,
KLASA: 810-01/19-01/01, URBROJ: 2198/05-02-19-1 od 09.09.2019. godine, uređen je sustav i
obveze Radne skupine za izradu Procjene.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Škabrnja izrađena je sukladno Smjernicama
za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Zadarske županije (Klasa: 810-01/16-1-5,
Ur. broj 2198/1-01-17-5 od 21.02.2017. godine.)
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA
PREDSJEDNIK
Marko Ivković, dipl.ing.agr.
KLASA: 810-01/20-01/06
URBROJ: 2198/05-01-20-1
Škabrnja, 03.03.2020. godine
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Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i
članka 46. Statuta Općine Škabrnja (»Službeni glasnik Općine Škabrnja« broj 2/13, 1/18) Općinski
načelnik Općine Škabrnja, dana 02.03. 2020. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju povjerenika civilne zaštite
na području Općine Škabrnja
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se povjerenik i zamjenik povjerenika u sustavu civilne zaštite na području Općine
Škabrnja, kako slijedi:
Za naselje Škabrnja
1. Hrvoje Pavičić, povjerenika civilne zaštite,
2. Roko Škara, zamjenik povjerenika civilne zaštite.
Za naselje Prkos:
1. Enerko Ivković, povjerenika civilne zaštite,
2. Ante Rogić, zamjenik povjerenika civilne zaštite.
Članak 2.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik na području Općine Škabrnja su operativne snage sustava
civilne zaštite koje provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite i dužni su se odazvati na poziv
načelnika Stožera civilne zaštite Općine Škabrnja.
Članak 3.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici:
- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i
uzajamne zaštite,
- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjana, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,
- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za ubunjivanje u stambenim zgradama na području svoje
nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite,
- na području svoje nadležnosti provode i druge mjere i aktivnosti u skladu sa Zakonom o sustavu civilne
zaštite i pripadajućim pod zakonskim aktima.
Članak 4.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik mogu biti pozvani na razne oblike planske edukacije i
osposobljavanja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Škabrnja«.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nediljko Bubnjar
KLASA: 810-01/20-01/04
URBROJ: 2198/05-02-20-1
Škabrnja, 02.03.2020. godine
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Na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15 i 118/18),
Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
(„Narodne novine“, broj 69/2016) i članka 46. Statuta Općine Škabrnja („Službeni glasnik Općine
Škabrnja”, broj 2/13, 1/18), Općinski načelnik Općine Škabrnja dana 02.03.2020. godine, donosi
slijedeću

ODLUKU
o imenovanju teklića za područje Općine Škabrnja

Članak 1.
Teklićima na području Općine Škabrnja imenuju se:
1. Šime Žilić iz Škabrnje
2. Zoran Ražov iz Škabrnje
Članak 2.
Teklići se imenuju za obavljanje poslova mobilizacije snaga civilne zaštite kako bi se ovisno o
potrebama i mogućnostima mobilizacija mogla provesti na najbrži način. Postupak pozivanja
korištenjem vlastitog teklićkog sustava primjenjuje se u situacijama kada telefonske veze nisu u
funkciji.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Škabrnja“.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nediljko Bubnjar
KLASA: 810-01/20-01/05
URBROJ: 2198/05-02-20-1
Škabrnja, 02.03.2020.god
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