ZAPISNIK
s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina
10. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina održana je u četvrtak 23. (dvadesettrećeg)
listopada 2014.g. u Uredu gradonačelnika, s početkom u 10,30 sati.
Sjednicom je ravnala predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić.
Pozdravivši nazočne izvršila je prozivku vijećnika. Utvrdila je da je sjednici od ukupno 14
vijećnika nazočno 10, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Sjednici su nazočni:
Branko Dragović, Luka Matić, Miranda Miroslava Paić, Antonio Periša, Tome Računica,
Leonard Radnić, Zoran Sladić, Dragan Smolić, Katarina Šošić i Kristina Vlaić.
Sjednici opravdano nisu nazočni vijećnici: Jure Mandušić, Joško Palinić-Čulin, Marko
Rajčić i Šime Sladić.
Sjednici su nazočni i gradonačelnik Grada Skradina Nediljko Dujić, te njegov zamjenik
Nikola Milović.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić navela je da je za sjednicu
predložen dnevni red s 5. točaka, te kako gradonačelnik Nediljko Dujić predlaže dopunu dnevnog
reda koja glasi:
- kao 6. točku dnevnog reda:
„Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu Krka.“
Kako više nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, predsjednica Gradskog
vijeća Grada Skradina stavila je na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda koja je
jednoglasno usvojena. Potom je stavila na glasovanje cjelokupno predloženi dnevni red, te je isti
jednoglasno usvojen.
Za raspravu i odlučivanje utvrđen je slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika zamjenika.
2.
3.
4.
5.
6.

-prisega vijećnika.
Prijedlog III Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2014.g.
Prijedlog Odluke o financijskom zaduženju Grada Skradina.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti.
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu Krka.“

-2Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić otvorila je aktualni sat za
pitanja vijećnika.

A) TOME RAČUNICA, vijećnik HNS-a:
„1. Da li postoji plan i želja za promjenu dosadašnjeg stanja u turističkoj sezoni što se tiče
raznoraznih štandova, reklama i općeg nereda na ulicama Skradina?
2. Koliki je udio u prihodima Grada Skradina od naselja Skradin?“
ODGOVOR:
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„1. Kako sam najavio na svečanoj sjednici Gradskog vijeća da je moj prioritet do kraja ovog
mandata turistička valorizacija Skradina. Ovih dana očekujem formiranje nove Skupštine i Vijeća
turističke zajednice Grada, odnosno najkasnije kroz jedanaesti mjesec da bi zajednički Grad i
Turistička zajednica, prvenstveno, a onda svi oni koji se bave turizmom uključili u jednu akciju
kako unaprijediti skradinsku turističku ponudu. Kroz ovu zimu namjeravamo, premda sam
mišljenja da se za iduću turističku sezonu može sve napraviti, jer je to nemoguće, pokrenuti
nekoliko akcija zajedno s turističkom zajednicom koja mora biti nositelj turističkog razvoja
Grada Skradina i sa svima Vama koji se bavite turizmom dođemo do jednog konsenzusa da
možemo raspisati natječaj za reklame kako će izgledati, kako će izgledati tende, kako će izgledati
štekati i štandovi. To sam gradonačelnik niti može niti smije urediti i uraditi, jer bi to onda bila
diktatura. To trebaju odrediti građani kroz interesne grupacije, a jedna od tih je turistička
zajednica. Očekujem od svih Vas kroz ova naredna dva-tri mjeseca da se uključite. Realno je
očekivati da se za narednu turističku sezonu može nešto napraviti, a da većina od ovog što sam
sada nabrojio se treba napraviti za turističku sezonu 2016.g. i biti u funkciji u Skradinu. Što se
tiče iznajmljivanja štandova u Šibenskoj ulici, mišljenja sam kako bi se, na temelju provedenog
javnog natječaja, to trebalo iznajmiti na najmanje 5 godina. Na temelju odluke Gradskog vijeća
kako bi trebale izgledati kućice, ugovorom o zakupu, zakupnici bi se obvezali nabaviti i postaviti
kućice i na taj način dobiti jedan urbani i kvalitetni prostor. Iznio sam Vam jedan jedan od
prijedloga i s tim ću ići prema Gradskom vijeću. I mene smetaju razni stolići na kojima se nalaze
reklame, a i ljudi koji unajmljuju od nas prostor su u neizvjesnosti svake godine i svake sezone.
Po meni, minimum je 5 godina za takve stvari, a onda od zakupnika možeš očekivati da on uloži
određena sredstva kako bi to ljepše izgledalo. Potrudit ću se da najveći dio svog vremena
provedem na turističkoj valorizaciji Grada, jer sam mišljenja da je to sada prioritet s obzirom da
je dosta napravljeno na komunalnoj infrastrukturi i ostalim područjima, a koja su u nadležnosti
Grada.
2. Na Vaše drugo pitanje nije moguće dati odgovor iz razloga što se porez na dohodak vodi
poimenično i što se radi o statističkim podacima s kojima Grad ne raspolaže, već Ured za
statistiku. Mogu se dati podaci o zakupu javnih površina za štandove, štekate i dr.“
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„1. Krpanje asfalta za Ždrapanj!
2. Struja u Bratiškovačkom groblju!“
ODGOVOR:
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„1. Što se tiče Ždrapnja, ako Gradsko vijeće danas prihvati potpisivanje Ugovora s „Cestama
Šibenik“ d.o.o. Šibenik, za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina, napravio
sam plan za jedanaesti mjesec i u njemu se nalazi i Ždrapanj. Isto tako, potrebno je u Sonkoviću
izvršiti sanaciju kao i još nekim naseljima.
2. Najmanje tri puta smo tražili od HEP-a da izvrše popravak, jer je to u njihovoj nadležnosti.
Zvat ćemo ponovo, jer oni to moraju popraviti.“
Gradonačelnik Nediljko Dujić zamolio je riječ i rekao kako je ostao dužan vijećniku Tomi
Računici na njegovo drugo pitanje. Naveo je kako se može dati udiol prihoda, ali pritom se mora
dati i udio rashoda. Tako se može imati prava slika stanja. Npr. ima se određeni prihod po osnovi
štekata i štandova, ali u samom Skradinu rade dvije čistačice koje čiste 365 dana u godini, a ne
čisti se svaki dan ni u Lađevcima, ni u Rupama ili ostalim naseljima. Na kraju je rekao kako bi
volio, kad se već postavljaju ovakva pitanja da se daju i prihodi i rashodi po naseljima, odnosno
kompletni podaci i na taj način dobije prava slika.
S obzirom da više nije bilo vijećničkih pitanja, predsjednica Gradskog vijeća Grada
Skradina Katarina Šošić, sukladno članku 78.st.7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Skradina
koji određuje redoslijed usvajanja Zapisnika s prethodne sjednice, te sukladno članku 101.st.1.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Skradina, pitala je vijećnike da li imaju primjedbe na
Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina. Kako se nitko nije javio predsjednica
Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je isti na glasovanje. Zapisnik s 9.
sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina jednoglasno je usvojen.

-4RASPRAVA I ODLUČIVANJE
Točka 1.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
vijećnika zamjenika-prisega vijećnika
Predsjednica Gradskog vijeća Katarina Šošić dala je riječ predsjednici Mandatne komisije
Kristini Vlaić. Predsjednica Mandatne komisije Kristina Vlaić izvjestila je vijećnike kako je
dana 14. listopada 2014.g. održana 3. sjednica Mandatne komisije, na kojoj su razmotreni
podnesci vijećnika Ivice Klarića od 09. listopada 2014.g. i Hrvatske demokratske zajednice,
Gradski odbor od 09. listopada 2014.g. Sukladno navedenom, Mandatna komisija izradila je
Izvješće koje glasi:
„Na temelju članaka 3. st. 3., i 19. st.3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Skradina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 17/09, 5/13), Mandatna komisija podnosi
IZVJEŠĆE
o stavljanju mandata vijećnika u mirovanje iz osobnih razloga i određivanju zamjenika
I
Dana 09. listopada 2014.g. zaprimljen je zahtjev izabranog vijećnika Ivice Klarića za
stavljanjem mandata u mirovanje iz osobnih razloga na dužnost člana Gradskog vijeća Grada
Skradina– što za posljedicu ima mirovanje mandata.
II Podneskom od 09. listopada 2014.g. Hrvatska demokratska zajednica, Gradski odbor
HDZ-e Skradin odredio je vijećnika zamjenika, odnosno za njegovog zamjenika odredili su
Zorana Sladića, iz Plastova, Sladići 6, 22222 Skradin, a koji se, na izborima za članove
Gradskog vijeća Grada Skradina provedenim 19. svibnja 2013.g., nalazio na 12 mjestu liste
kandidata HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE - HDZ i HRVATSKE SELJAČKE
STRANKE – HSS.
III Polazeći od gore navedenog, Mandatna komisija smatra da mandat vijećnika Ivice
Klarića u Gradskom vijeću Grada Skradina miruje s danom dostave zahtjeva za stavljanjem
mandata u mirovanje iz osobnih razloga. Zamjenik koji umjesto njega počinje obnašati dužnost
vijećnika u Gradskom vijeću Grada Skradina je Zoran Sladić, te se podnošenjem ovog Izvješća
mandat imenovanog treba smatrati verificiranim.“
Izvješće Mandatne komisije prima se na znanje.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić pozvala je gospodina
Zorana Sladića da položi svečanu prisegu sukladno članku 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 17/09, 5/13). Nakon položene
svečane prisege, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina, poželila je vijećniku uspješan rad
i suradnju.
Izvješće se prilaže Zapisniku pod 1) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog III Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2014.g.
O prijedlogu III Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2014.g. uvodno
obrazloženje podnijela je pročelnica Službe za proračun i financije Milena Vrebac. Tako je
navela da su razlozi za III izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina slijedeći:
- raspisani natječaj od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a za
uređenje fasada na kućama. Pošto je natječaj proveden, potrebno je planirati sredstva u Proračunu
radi potpisivanja Ugovora,
- s obzirom da je tvrtka „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradina provela postupak javne
nabave za nabavu komunalne opreme za odlaganje otpada, te specijalnog vozila za sakupljanje i
odvoz otpada, čiju nabavu također sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
bilo je potrebno izvršiti izmjenu na način da se ta stavka briše s pozicije investicija Grada i stavlja
pod stavku –prijenos sredstava, jer će, sukladno ugovoru, Fond doznačiti sredstva Gradu, a Grad
će ta sredstva doznačiti tvrtki „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin koja je provela postupak i
kojoj dobavljač ispostavlja račun,
- sukladno zakonu, početkom 2014.g. održavanje prečistača trebala je preuzeti tvrtka
„VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o. Šibenik. S obzirom da još nisu regulirani međusobni odnosi
između Grada i gore navedene tvrtke, Grad još uvijek plaća utrošenu električnu energiju za
prečistač, te se ta stavka morala povećati.
Na kraju je dodala kako su uz ove obrazložene značajnije korekcije zbog kojih se moralo ići u
rebalans Proračuna, izvršene još neke manje. Potom je otvorena rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog III Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za
2014.g., te je isti usvojen s 9 (devet) glasova –ZA i 1 (jednim) glasom –PROTIV.
III Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2014.g. prilažu se Zapisniku pod 2) i
čine njegov sastavni dio.
Točka 3.
Prijedlog Odluke o financijskom zaduženju Grada Skradina
O prijedlogu Odluke o financijskom zaduženju Grada Skradina, uvodno izlaganje podnio
je gradonačelnik Grada Skradina Nediljko Dujić. Naveo je kako je proveden postupak javne
nabave za nabavu financijskih sredstava, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Na objavljeni poziv
pristigle su dvije ponude i to:
1. „CROATIA BANKA“ d.d. Zagreb, Podružnica Split
2. „ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK“ d.d.Rijeka.
Ponuda ERSTE BANK ocijenjena je povoljnijom, te se sukladno tome donijela odluka o
odabiru i izradio prijedlog Odluke o financijskom zaduženju Grada Skradina u kojoj su naznačeni
i utvrđeni svi uvjeti kredita. Predložio je da se predložena odluka o financijskom zaduženju
usvoji kako bi se Vladi RH podnio zahtjev za davanjem suglasnosti za zaduženje.
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potpisivanju ugovora o kreditu s odabranom bankom. Potom je otvorena rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o financijskom zaduženju Grada Skradina, te je
ista usvojena s 9 (devet) glasova –ZA i 1 (jednim) glasom –PROTIV.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 3) i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva
s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
O prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti uvodno izlaganje podnio je gradonačelnik
Grada Skradina Nediljko Dujić, a koji je ujedno i predsjednik Skupštine tvrtke „RIVINA
JARUGA“ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Skradin. Naveo je kako se predlaže
izmjena Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje
komunalnih djelatnosti (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 22/01, 16/02, 11/05,
5/07 i 10/09) iz razloga što dosadašnja članica Uprave-direktorica Anita Banić krajem mjeseca
listopada odlazi na porodiljni dopust. Kako ne bi došlo do blokade poslovanja tvrtke “RIVINA
JARUGA” d.o.o. Skradin, potrebno je imenovati drugog člana Uprave-direktora koji će sa svim
ovlastima i odgovornostima moći obavljati poslove upravljanja tvrtkom. Važećom Odlukom o
osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
utvrđeno je da se Uprava društva sastoji od jednog člana-direktora, te ukoliko se ne bi izmijenila
Odluka, odlaskom imenovane na porodiljni dopust onemogućilo bi se poslovanje tvrtke.
Slijedom gore navedenog, potrebno je donijeti Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju
trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti kako bi se
moglo nastaviti poslovanje trgovačkog društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, te
predlaže izmjenu gore navedene odluke u tekstu u kojem je dostavljena u materijalima za
sjednicu Gradskog vijeća Grada Skradina. Na kraju je još dodao kako se člankom 3. prijedloga
Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za
obavljanje komunalnih djelatnosti propisuje stupanje na snagu po hitnom postupku kako bi se što
prije sazvala Skupština Društva, proveo postupak imenovanja drugog člana uprave-direktora i
izvršila promjena upisa u sudskom registru Trgovačkog suda. Potom je otvorena rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva
s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, te je ista jednoglasno
usvojena.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina
Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića, o
prijedlogu Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih
cesta na području Grada Skradina, Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo istu.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o učlanjivanju
u Lokalnu akcijsku grupu Krka
Nakon uvodnog izlaganja od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Skradina Josipa Silova o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku
grupu Krka, otvorena je rasprava.
Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i tražio objašnjenje o Lokalnoj akcijskoj grupi
Krka, odnosno što radi i kojim poslovima bavi. Pročelnik Josip Silov mu je ukratko obrazložio
kada je Lokalna akcijska grupa osnovana, te njezin djelokrug rada. Pozvao ga je da prisustvuje
prezentaciji koja će se održati 29. listopada 2014.g. u Skradinu, te na taj način dobije kompletan
uvid o istoj.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina
Katarina Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o učlanjivanju u
Lokalnu akcijsku grupu Krka, te je ista jednoglasno usvojena.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni dio.
Sjednica je završena u 11,00 sati.
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