ZAPISNIK
s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina
12. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina održana je u četvrtak 5. (peti) ožujka
2015.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 13, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Sjednici su nazočni:
Branko Dragović, Jure Mandušić, Luka Matić, Milenko Milović, Miranda Miroslava Paić,
Antonio Periša, Tome Računica, Leonard Radnić, Marko Rajčić, Zoran Sladić, Dragan Smolić,
Katarina Šošić i Kristina Vlaić Bubalo.
Sjednici opravdano nije nazočan vijećnik 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 16. točaka. Sukladno članku 78. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Skradina Odbor za izbor imenovanja predložio je slijedeće dopune dnevnog reda:
- kao 17. točku dnevnog reda predložio je:
„Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanja“,
- kao 18. točku dnevnog reda predložio je:
„Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Općinski sud u
Šibeniku“.
Kako više nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, predsjednica Gradskog
vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je pojednično na glasovanje predložene dopune
dnevnog reda, te su iste jednoglasno usvojene. Potom je stavila na glasovanje cjelokupno
predloženi dnevni red, te je isti također jednoglasno usvojen.
Za raspravu i odlučivanje utvrđen je slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika zamjenika.

-prisega vijećnika.

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada

Skradina za 2014.g.
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014.g.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice „Ivan

Pridojević“, Skradin, za 2014.g.

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za

razdoblje srpanj-prosinac 2014.g.

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2014.g.

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2014.g.
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8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

kulturi na području Grada Skradina za 2014.g.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
športu na području Grada Skradina za 2014.g.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno
ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2014.g.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada
Skradina.
Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu.
Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Grada Skradina za razdoblje 2015-2020.g.
Prijedlog Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina u 2015.g.
Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala u društvu „VODOVOD I
ODVODNJA“ d.o.o. Šibenik.
Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanja.
Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika u
Općinski sud u Šibeniku.

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić otvorila je aktualni sat za
pitanja vijećnika.
A) JURE MANDUŠIĆ, vijećnik HSP-AS:
„1. Način, model raspodjele sredstava (financijskih) predviđenih proračunom za sportska društva
i udruge građana. S obzirom da neka društva i sportski klubovi dobiju sva sredstva predviđena
proračunom, neka dio, a neka ništa.
2. Je li određena namjena Radne zone Kosa? S obzirom da su pojedini poslovni subjekti (obrtnici
i d.o.o.) imaju različite vrste djelatnosti. Turizam (autokamp), Mesna industrija (klaonica) i
Reciklažno dvorište komunalnog poduzeća Rivina Jaruga (po riječima Gradonačelnika).“
ODGOVOR:
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„Ne znam na što misliš. Sva športska društva koja se financiraju iz proračuna Grada Skradina
dobiju sredstava onoliko koliko opravdaju sredstava za fiskalnu godinu. Ne znam da nijedno
društvo nije dobilo ni kune, a uredno se prijavilo i dostavilo izvješće. Razlika koja nastane na
kraju godine, ako postoji razlika, isključivo zato što određene sportske udruge uz redovnu
aktivnost imaju i sezonsku aktivnost. MNK Rupe, osim natjecateljskog dijela ima i natjecateljski
turnir koji traje 12-13 dana ljeti, dok MNK Dubravice ima jednodnevni turnir. Prema tome, nije
isti trošak, pa ne mogu biti ista sredstva u tom dijelu. Ponavljam, ne postoji nitko da je planiran, a
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izvješće.“
Vijećnik Jure Mandušić je pitao što je s udrugama, odnosno udrugom „Rupska zvona“.
Samostalni upravni referent za kulturu, šport, predškolski odgoj i socijalnu skrb Antonio
Brajković je rekao kako su bila planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 kn. Nije im uplaćeno ni
kune iz razloga što im je sugerirao da dostave podatke za koji program žele ovaj dio
sufinanciranja koji im je odobren, što nisu učinili. Isto tako, kako nisu ostvarili ni kune prihoda
do kraja 2014.g. nije ih ni uputio da dostave izvješće za 2014.g. Gradonačelnik Nediljko Dujić je
još dodao kako su se u Udruzi „Rupska zvona“ krenuli baviti projektom uređenja stare
mrtvačnice u Rupama. Upozorio ih je da se ne mogu baviti komunalnim objektom groblja, jer je
to u isključivoj nadležnosti Grada. Na kraju je rekao kako je za Udrugu u ovoj godini planirano
10.000,00 kn, ali da prethodno moraju dostaviti točno izvješće o radu i planiranom programu.
Na 2. vijećničko pitanje vijećnika Jure Mandušića, gradonačelnik Nediljko Dujić je
odgovorio slijedeće:
„Što se tiče Poslovne zone Kosa, mi ćemo sada ići u izmjene i dopune Urbanističkog plana
Poslovne zone. Rekli smo da prvenstveno u zoni želimo imati proizvodnju i uslužnu djelatnost.
Ovo što se aludira na moju izjavu o reciklažnom dvorištu, mi ga moramo imati i moramo ga
smjestiti što dalje od Skradina. Ne možemo ga smjestiti na dosadašnji deponij „Bratiškovački gaj,
jer nam zakon to ne dozvoljava. Imamo zapadni dio zone koji će malovjerojatno biti iskorišten, te
bi se u tom dijelu napravilo reciklažno dvorište na zemljištu površine 1 ha. Ovo je jako dobro
pitanje, jer će se na raspravi o usvajanju Urbanističkog plana otvoriti rasprava po ovom pitanju.
Ovaj sadržaj neće isključivati ostale sadržaje jer će biti fizički odvojen od ostalih.“
B) MARKO RAJČIĆ, vijećnik LOZA, Nezavisna lista LOZA:
„1. Kada će biti uklonjeni protupravno postavljeni predmeti u „PAVLOVOJ ULICI“ u zaseoku
Prispo u Dubravicama?
2. Kada će biti istaknut izvod iz važećeg reda vožnje na autobusnim stajalištima na području
Grada Skradina?“
ODGOVOR:
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„1. Ne znam ništa o ovoj ulici i molim Josipa da odgovori na ovo pitanje, a ako ne dat ću nalog
da se provjeri o čemu se radi.“ Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina Josip
Silov rekao je neka vijećnik Marko Rajčić najprije objasni o čemu se radi, a onda će pokušati
odgovoriti na to pitanje.
Vijećnik Marko Rajčić rekao je slijedeće: „Radi se o kvartovskoj ulici u Dubravicama poznatoj
po nazivu „Pavlova ulica“ i u vlasništvu je Grada Skradina. Prije tri godine zapriječena je od
određene fizičke osobe u Dubravicama. Zatražio sam od komunalnog redara uredovanje prema
postojećim zakonima i pravilima po kojima on može izaći na teren i izvršiti uvid u to. Komunalni
redar je to i uradio. Međutim, stanje se unatrag tri godine nije promijenilo. Neshvatljivo mi je da
se u protekle tri godine to nije riješilo.“ Gradonačelnik Nediljko Dujić je zamolio vijećnika da
detaljnije objasni o čemu se radi kako bi poduzeo određene mjere, jer je nedopustivo da se tri
godine nešto nije riješilo, i smatra se odgovornim za to. Vijećnik Marko Rajčić pojasnio je da
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zapinju i ne mogu prolaziti. Po njemu, svi zakonski elementi postoje da se to riješi i trebalo je do
sada već to riješiti. Na kraju je rekao kako je upozorio da će se tamo ljudi potući i to se i
dogodilo.
Na pitanje gradonačelnika Nediljka Dujića o kome se točno radi, pročelnik JUO Josip
Silov je odgovorio da se radi o gospođi Šišak koja ispred svog dvorišta i ulaza jedan dio ulice
zapriječava jer smatra da je to njeno vlasništvo. Komunalni redar je bio na terenu više puta,
sastavljao zapisnik, radio naloge o uklanjanju, prekršajne naloge i slao na Prekršajni sud. Jedina
preostala mjera je fizičko uklanjanje.
Gradonačelnik Nediljko Dujić je rekao kako preuzima zadaću rješavanja tog problema.
Izvršit će provjeru navedenog i idući tjedan kad se vrati s puta, imat će saznanja o svemu i
rješavati taj problem.
Na 2. vijećničko pitanje vijećnika Marka Rajčića, gradonačelnik je odgovorio slijedeće:
„Koncesionar je Županija Šibensko-kninska. Ovo je dobra ideja i treba vidjeti s
„Autotransportom„ Šibenik da se plastificira njihov red vožnje kako bi se to moglo postaviti po
autobusnim stajalištima na području Grada.“ Pročelnik JUO Josip Silov je rekao kako se to već
radilo prije četiri godine. Međutim, postoji jedan drugi problem, a to je da red vožnje nije
vjerodostojan. Gradonačelnik Nediljko Dujić je rekao kako treba službeno od „Autotransporta“
Šibenik zatražiti njihov važeći potpisani i ovjereni red vožnje koji će se zalijepiti po autobusnim
stajalištima. Onog trenutka kada građani izvjeste da nema autobusa u navedeno vrijeme, tada će
on kao odgovorna osoba pokrenuti postupak prema koncesionaru.
C) DRAGAN SMOLIĆ, vijećnik SDSS-a:
„1. Sijalica u Bakulama-Svitlicama
2. Sijalica na raskrižju u Žažviću.“
ODGOVOR:
Gradonačelnik Nediljko Dujić odgovorio je istovremeno na oba pitanja:
„1. i 2. Vidjeti, procijeniti opravdanost i postaviti gdje je to potrebno.“
D) TOME RAČUNICA, vijećnik HNS-a:
„1. Da li postoji namjera organiziranja i izgradnja zelene tržnice?
2. Da li se razmišlja i namjerava regulirati rasvjeta od Krečane do puta za Skoriće te dodatni
znakovi za ograničenje brzine na toj dionici?“
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ODGOVOR:
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„1. Osim sezonske, za sada nemamo namjeru. Nema interesa proizvođača koji bi se trebali nama
obratiti kao potencijalni prodavatelji za cijelu godinu. Ako bude, razmotrit će se i to.
2. Projekt semaforizacije kod škole je završen. Prošli tjedan su ljudi iz ŽUC-a obišli teren. Oni
traže izvod za dva priključka, na što Grad ne može pristati, jer smatramo da prekopavati cijelu
cestu za dva treptača nije realno. Grad je spreman osigurati priključak na njihov treptač s jedne
strane, a oni da o svom trošku prekopaju cestu i provedu kabel za drugu stranu. Projekt je
odobren u Programu ŽUC-a za 2015.g. na naše traženje. Što se tiče rasvjete, sada smo pri
završetku izrade projekta od vrha Grada do spoja Bićine koju planiramo jednim dijelom izgraditi
do 1.07. ove godine, a zajedno s ŽUC-om dogovoriti sufinanciranje druge dvije dionice (od
igrališta do kampa i od Krečane do mosta).

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 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina. Kako se nitko nije javio predsjednica
Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je isti na glasovanje. Zapisnik s 11.
sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina jednoglasno je usvojen.
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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 25. veljače 2015.g. u prostorijama Grada Skradina, s početkom u 10,15 sati održana 4.
sjednica Mandatne komisije na kojoj je razmatran podnesak koji je dostavio vijećnik Joško
Palinić-Ćulin. Dana 26. siječnja 2015.g, vijećnik Joško Palinić-Ćulin podnio je ostavku na
dužnost člana Gradskog vijeća Grada Skradina. Isto tako, dana 28. siječnja 2015.g. upućen je
dopis ŽO SDP Šibensko-kninske županije, ŽO HNS Šibensko-kninske županije, LOZA
Nezavisna lista –LOZA, i GO HSU Skradin da, sukladno članku 81. stavak 3. Zakona o lokalnim
izborima („Narodne novine“, broj 144/12), njihova nadležna tijela odrede zamjenika koji će
obnašati dužnost vijećnika umjesto vijećnika koji je podnio ostavku, odnosno da dostave
sporazum o tome ili ako sporazum nije zaključen, dogovorno odrede zamjenu, te o tome izvjeste
Službu Tajništva Grada Skradina. Nadalje je navela kako sporazum nisu dostavili, odnosno o
postignutom dogovoru nije izvještena Služba Tajništva, te sukladno članku 81. stavak 3. Zakona
o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12), vijećnika koji je podnio ostavku
zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste, odnosno Milenko Milović iz Gračaca,
Milovići 55, koji se na izborima za članove Gradskog vijeća Grada Skradina provedenim 19.
svibnja 2013.g., nalazio na 4. mjestu liste kandidata SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE
HRVATSKE – SDP, HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI –
HNS, LOZE NEZAVISNE LISTE – LOZA i HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA
– HSU. 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 podnošenju ostavke vijećnika i određivanju zamjenika
I
Dana 26. siječnja 2015.g. zaprimljena je ostavka na dužnost člana Gradskog vijeća
Grada Skradina, a koju je podnio izabrani vijećnik Joško Palinić Ćulin– što za posljedicu,
sukladno članku 80. stavak 1. podstavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“,
broj 144/12), ima prestanak mandata.
II Sukladno članku 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“,
broj 144/12) člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih
stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat
prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako
sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi
slijedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru
političke stranke dužne su izvjestiti nadležno upravno tijelo jedinice.
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ŽO HNS Šibensko-kninske županije, LOZA Nezavisna lista –LOZA, i GO HSU Skradin da,
sukladno članku 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12),
njihova nadležna tijela odrede zamjenika koji će obnašati dužnost vijećnika umjesto vijećnika
koji je podnio ostavku, odnosno da dostave sporazum o tome ili ako sporazum nije zaključen,
dogovorno odrede zamjenu, te o tome izvjeste Službu Tajništva Grada Skradina. Kako sporazum
nisu dostavili, odnosno o postignutom dogovoru nisu izvjestile gore navedenu Službu, sukladno
članku 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12), vijećnika koji
je podnio ostavku zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste, odnosno Milenko Milović
iz Gračaca, Milovići 55, koji se na izborima za članove Gradskog vijeća Grada Skradina
provedenim 19. svibnja 2013.g., nalazio na 4. mjestu liste kandidata
SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP, HRVATSKE NARODNE
STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, LOZE NEZAVISNE LISTE – LOZA i
HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA – HSU
III Polazeći od gore navedenog, Mandatna komisija smatra da mandat vijećnika Joška
Palinića-Ćulin prestaje s danom dostave ostavke na dužnost vijećnika. Zamjenik koji umjesto
njega počinje obnašati dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Skradina je Milenko Milović,
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
Milenka Milovića 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.

Točka 2.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2014.g.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić otvorila je raspravu o
prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za
2014.g.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i rekao kako vidi da se promjenila metodologija
rada kod Proračuna, odnosno kako bi obično prije rasprave bila uvodna riječ gđe Milene Vrebac
o dostavljenom materijalu, a tek bi onda bila otvorena rasprava. Dalje je zatražio odgovor na
pitanje gdje može vidjeti koliki je iznos izdvojen iz Proračuna Grada za Knjižnicu. Pročelnica
Službe za proračun i financije Milena Vrebac mu je odgovorila kako se to nalazi na zadnjoj
stranici, odnosno na stranici 22. Izvještaja. Planirano je 96.859,00 kn, a izvršeno 82.627,17 kn.
Dalje je pojasnila kako su ta sredstva izdvojena iz Proračuna Grada. Kako je knjižnica
proračunski korisnik dio je išao iz knjižnice, a koje Izvješće je izrađeno posebno za knjižnicu.
Dalje je navela kako knjižnica nema nikakvih prihoda osim 3.000,00-4.000,00 kn od članarina, a
sve ostalo dobiva iz Proračuna Grada, te Državnog Proračuna za nabavu knjiga.
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11 (jedanaest) glasova –ZA i 2 (dva) glasa –PROTIV donijelo Zaključak o prihvaćanju
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2014.g. u tekstu kako se prilaže
ovom Zaključku.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 2) i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014.g.
O prijedlogu Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014.g. otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014.g., te je
ista usvojena s 11 (jedanaest) glasova –ZA i 2 (dva) glasa –PROTIV.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 3) i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća
Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“, Skradin, za 2014.g.
Prije otvaranja rasprave o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća
Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“, Skradin, za 2014.g. predsjednica Gradskog vijeća Grada
Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sa sjednice izašao vijećnik Dragan Smolić, te je sjednici
nazočno 12 vijećnika. Potom je otvorena rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i nastavno na pitanje iz točke 2. dnevnog reda ove
sjednice pitao pročelnicu Službe za proračun i financije Milenu Vrebac za račun 67 Prihodi iz
proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika gdje stoji da je 98.806,56
kn izdvojeno iz Proračuna za knjižnicu. U Godišnjem izvještaju stoji da je za knjižnicu izdvojeno
cca 82.000,00 kn za knjižnicu. Dalje navodi kako ni uz najbolju volju nije mogao naći razliku od
cca 16.000,00 kn.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sjednici
ponovo nazočan vijećnik Dragan Smolić, te je sjednici nazočno 13 vijećnika.
Pročelnica Službe za proračun i financije Milena Vrebac odgovorila je kako u
Godišnjem izvještaju stoji da je za knjižnicu iz Proračuna Grada izdvojeno 82.000,00 kn, a u
Izvješću knjižnice stoji da je prihoda ostvareno 102.000,00 kn, odnosno 80.000,00 kn iz rashoda
poslovanja, a 27.000,00 kn za nabavu nefinancijske imovine. Kad se daje konsolidirani izvještaj
ne smije se preklapati ono što je došlo u knjižnicu i ono što je došlo od Grada. Navedenih
80.000,00 kn dao je Grad za rashode za plaću i dr., a u 27.000,00 kn uključeno je i 5.000,00 kn
koje je Grad dao za nabavu knjiga i što je dalo Ministarstvo kulture za nabavu knjiga. Sredstva
koja je dalo Ministarstvo kulture za nabavu knjiga nisu navedena u Proračunu Grada, već je u
Proračunu knjižnice. Vijećnik Marko Rajčić se javio za riječ i naveo kako u izvješću stoji
98.000,00 kn iz Proračuna, a u Godišnjem izvještaju Proračuna Grada Skradina, na zadnjoj
stranici stoji 82.000,00 kn, te ponavlja kako u Izvješću nije mogao vidjeti 16.000,00 kn razlike i
od čega je to uprihodovano, odnosno nije mogao pronaći vezu između 98.000,00 kn i 82.000,00
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iz državnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine. Dalje je navela kako se u Izvješću
knjižnice knjiže prihodi i iz Državnog Proračuna i iz Proračuna Grada, a u Godišnjem izvještaju
Grada Skradina knjiže se samo sredstva Grada, odnosno da su data knjižnici. Vijećnik Marko
Rajčić je pitao gdje može vidjeti prihode iz državnog proračuna, ako je stavka 67 iz Proračuna
Grada Skradina, koja je iz Državnog proračuna. Pročelnica Službe za proračun i financije Milena
Vrebac je navela da se prihodi iz državnog proračuna i proračuna Grada vode na istoj stavci.
Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 12 (dvanaest) glasova –ZA
i 1 (jednim) glasom –PROTIV donijelo Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske
knjižnice „Ivan Pridojević“, Skradin, za 2014.g.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika
Grada Skradina za razdoblje srpanj-prosinac 2014.g.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić otvorila je raspravu o
prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje
srpanj-prosinac 2014.g.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i naveo kako ima neka mala pitanja po
dostavljenom Izvješću. Tako je pitao da li su završeni radovi na uređenju nerazvrstanih cesta na
području Grada Skradina u dijelu koji se odnosi na cestu Dubravice-Graovo. Da li je projekt
gotov i da li su radovi završeni. Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako je završeno
pola radova, oko 480m ceste, odnosno završeni su radovi koji su planirani u 2014.g. U 2015.g.
ostalo je za napraviti još oko 400m. Vijećnik Marko Rajčić pitao je da ako cjelokupan projekt
iznosi cca 1.400.000,00 kn, kako je potrošeno je 97.000,00 kn. Gradonačelnik Nediljko Dujić mu
je odgovorio kako će vidjeti u narednoj točci dnevnog reda sredstva koja se odnose na tu cestu.
U trenutku planiranja sredstava nije se moglo znati da će se za uređenje nerazvrstanih cesta dobiti
707.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja. Slijedom navedenog Grad je potrošio samo
jedan manji dio svojih sredstava za ceste. Na isti način planiraju se sredstva i ove godine,
odnosno Grad planira svoja sredstva, a ukoliko se dobiju sredstva iz drugih izvora onda se to
naknadno uvrštava u Proračun. Vijećnik Marko Rajčić je pitao koliko je još ostalo sredstava i da
li su osigurana sredstva da se taj projekt završi. Gradonačelnik Nediljko Dujić rekao je kako
postoji dogovor od prošle godine s JU Nacionalni park Krka o njihovom sudjelovanju u
sufinanciranju uređenja u toj cesti u kojoj nije mogao sudjelovati u 2014.g. nego bi s iznosom od
250.000,00 kn sudjelovao u ovoj godini. Kako je došlo do promjene ravnatelja, gradonačelnik će
se sastati s novoimenovanim ravnateljem tijekom nekoliko narednih dana, te očekuje potpisivanje
tog ugovora kroz treći mjesec. Nakon toga će se provesti postupak javne nabave. Procjena je da
bi se cijena kretala do 400.000,00 kn. Na kraju je rekao kako je plan da se do kraja godine završi
uređenje te ceste.
Vijećnik Marko Rajčić pitao je gradonačelnika da li je bio sudionik manifestacije
Prukljanski gušti. Gradonačelnik Nediljko Dujić odgovorio je kako fizički nije bio nazočan, ali je
sudjelovao u organizaciji manifestacije. Vijećnik Marko Rajčić to pita iz razloga što nisu trošena
proračunska sredstva. Gradonačelnik Nediljko Dujić je rekao kako postoje i drugi utjecaji
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je Grad participirao u troškovima organizacije i realizacije te manifestacije. Gradonačelnik
Nediljko Dujić mu je odgovorio kako je sudjelovao na način da je uključio u organizaciju
volontere, pronalazio sponzore, angažman komunalnog poduzeća za postavljanje bine, te
čišćenje po završetku. Sve je to novac. Dalje je naveo kako se uvijek trudi da volonterski
angažman bude što veći kako bi se što manje potrošila proračunska sredstva.
Vijećnik Marko Rajčić rekao je kako uvijek podržava sve što je u funkciji građana, ali da
svaki dogovor i rad mora biti planski i svaki plan mora biti do u detalje precizan i detaljan. Ako
se inzistira da se o svakom segmentu rada i djelovanja donose planovi i programi i da svaka
udruga mora podnijeti svoja izvješća i programe, a što on apsolutno podržava, tako je i mišljenja
da je i ova aktivnost trebala biti planska. Gradonačelnik Nediljko Dujić rekao je kako se slaže s
vijećnikovim mišljenjem, ali kako ova manifestacija ne ovisi samo o volji gradonačelnika Grada
Skradina, već o volji najmanje četiri pravne osobe. Provedba ove manifestacije bile su
„porođajne muke“ i na tome još treba dosta raditi kako bi ona iz godine u godinu bila bolja. Ali
ako se pokaže da nema interesa i ako se ozbiljnije ne uključe predstavnici drugih lokalnih
jedinica, onda, po njemu, to ne bi trebalo ni raditi.
Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest) glasova –ZA
i 2 (dva) glasa –PROTIV donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada
Skradina za razdoblje srpanj-prosinac 2014.g.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Skradina, za 2014.g.
Nakon kratkog uvodnog obrazloženja od strane gradonačelnika Nediljka Dujića o
prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2014.g. otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest)
glasova –ZA i 2 (dva) glasa –PROTIV donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za
2014.g.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2014.g.
O prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2014.g. otvorena je rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić pitao je koliko groblja ima na području Grada Skradina.
Gradonačelnik Nediljko Dujić mu je odgovorio kako ima 14. Isto tako je rekao kako se planira
zaposlenje osobe putem stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa koja bi radila na
izradi katastra groblja.
Vijećnik Tome Računica iznio je problem koji se odnosi na ljude koji umru izvan
Republike Hrvatske, te se traži da pokojnik ima ukopno mjesto. Da bi se dobila potvrda o tome
mora se ići kod javnog bilježnika s dva svjedoka, a radi ovjeravanja izjave o tome. Mišljenja je
kako bi što prije trebalo riješiti taj problem, odnosno da se potvrda može dobiti ovdje. Dalje je
naveo kako bi s uspostavljanjem katastra groblja mogla naplaćivati grobljanska naknada, a u cilju
održavanja groblja. Isto tako, javlja se problem i organizacije ukopa navedenih osoba.
Gradonačelnik Nediljko Dujić odgovorio je kako se, za sada organizacija ukopa radi na
volonterskoj osnovi, ali da se radi na tome da se organizacija ukopa riješi na način da takve
poslove radi komunalno poduzeće.
Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest) glasova –ZA
i 2 (dva) glasa –PROTIV donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2014.g.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio.
Točka 8.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2014.g.
O prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
kulturi na području Grada Skradina za 2014.g. otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2014.g., te je isti usvojen s 11 (jedanaest)
glasova –ZA i 2 (dva) glasa –PROTIV.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 8) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2014.g.
O prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
športu na području Grada Skradina za 2014.g. otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2014.g., te je isti usvojen s 11 (jedanaest)
glasova –ZA i 2 (dva) glasa –PROTIV.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 9) i čini njegov sastavni dio.
Točka 10.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći
socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2014.g.
Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za
2014.g.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 10) i čini njegov sastavni dio.
Točka 11.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina
O prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina otvorena je
rasprava.
Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i pitao da li zakupnici plaćaju štandove cijelu
godinu. Gradonačelnik Nediljko Dujić mu je odgovorio kako zakupninu plaćaju cijelu godinu
samo oni zakupnici koji imaju potpisan ugovor za cijelu godinu, a oni koji imaju ugovor za
sezonu – ne plaćaju. Dodao je kako radi, zajedno sa stručnim službama, na postavljanju 4-5
kućica kako bi se zaključili ugovori o zakupu na 5 godina. Vijećnik Tome Računica pitao je da li
je problem napraviti unificirane kućice kako bi to na nešto sličilo. To govori iz razloga kako se ne
bi dogodila situacija od prošle godine kada je njegov donedavni kolega vijećnik „načulio“ alpsku
kućicu. Po njemu, ne smije se dozvoliti postavljanje objekata koji ne sliče na ništa, a nalaze se na
takvoj lokaciji. Gradonačelnik Nediljko Dujić odgovorio kako je održao sastanak sa službenicima
u čijem je djelokrugu rada taj dio poslova, te će se ići na postavljanje kamenih kućica, površine
12 m2. Natječaj će biti raspisan u tisku, a zakup će biti na 5 godina. Pročelnik Josip Silov
dopunio je odgovor gradonačelnika u dijelu pitanja vijećnika može li Grad propisati izgled
kućica, te je rekao kako postoje dva načina i to:
- da Grad postavi te kućice po utvrđenim uvjetima i prethodnim postupkom javne nabave
- da ljudima propišemo izgled kućice i gabarita, uz nekakav popratni opis, jer Grad ne
smije naložiti nikome da nabavi kućice nekog proizvođača, jer se na taj način spriječava
tržišno natjecanje i nekome se pogoduje čime se krši zakon.
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površina štekata košta isto u svim dijelovima naselja, odnosno isto košta zakup štekata na rivi i
ispod vrtala. Gradonačelnik Nediljko Dujić pozvao je vijećnika da dođe kod njega u ured i da
iznese svoj prijedlog o tome. Pročelnik Josip Silov zamolio je za riječ i rekao kako
tzv.“zoniranje“ samo za štekate nije moguće. Naselje Skradin je po svim pitanjima jedna zona.
Ako će se ići na zoniranje štekata onda se on mora zonirati po više osnova, a u tom slučaju se
mora krenuti od Turističke zajednice. Turistička zajednica mora kroz sve svoje sadržaje dati
prijedloge o tome, odnosno koja ulica i koja zona. Gradonačelnik Nediljko Dujić mišljenja je
kako treba dati priliku vijećniku da iznese svoje mišljenje i prijedloge na koje će struka dati
očitovanje i odgovore kako bi se mogao izraditi prijedlog odluke koju u konačnici donosi
Gradsko vijeće Grada Skradina.
Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku o
izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 11) i čini njegov sastavni dio.
Točka 12.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim
cestama na području Grada Skradina
Prije otvaranja rasprave o prijedlogu Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na
području Grada Skradina, gradonačelnik Grada Skradina predložio je dopunu na prijedlog
Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Skradina, odnosno da se u
članku 1. prijedloga Odluke iza tablice koja se odnosi za naselje Skradin-Bićine uvrsti dopuna
koji glasi: „za naselje Dubravice, dopunjuje se tablica kako slijedi:

Slovna oznaka
DU12

Nazivi ulica
Pavlova ulica

Duljina (m)
35“

Sukladno članku 52. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Skradina predložena dopuna postala je
sastavni dio prijedloga konačnog akta i o predloženoj dopuni se odvojeno ne glasuje.
Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku
o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Skradina.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 12) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu
O prijedlogu odluke o autotaksi prijevozu otvorena je rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić pitao je koliko ima registriranih obrta za obavljanje taksi
prijevoza. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina Josip Silov mu je odgovorio
da ima 1 aktivni obrt.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sa sjednice
izašao vijećnik Branko Dragović, te je sjednici nazočno 12 vijećnika.
Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku
o autotaksi prijevozu.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 13) i čini njegov sastavni dio.
Točka 14.
Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Grada Skradina za razdoblje 2015-2020.g.
Nakon uvodnog obrazloženja od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Skradina Josipa Silova, o prijedlogu Odluke o izradi Strategije razvoja Grada Skradina za
razdoblje 2015-2020.g. otvorena je rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i rekao kako podržava ovakvu izradu dokumenta,
ali da ona u sebi mora sadržavati izgeneriranost svih mogućih potencijala u prostoru u kojem se
živi i radi. Koliko se sjeća na jednoj od sjednica Gradskog vijeća Grada Skraina od prošle godine
bilo je govora da će se ići na izmjene i dopune Prostornog plana Grada Skradina, pa predlaže da
se ne ide u izmjenu i dopunu Prostornog plana bez ove Strategije. Isto tako, zanima ga koliko će
trajati izrada Strategije, odnosno kojom dinamikom će se to odvijati. S obzirom da se radi o
krucijalno važnom dokumentu koji bitno utječe na kvalitetu življenja na ovom prostoru, boji se
da ne bi došlo do nesuglasja strateških dokumenata. Dalje je naveo kako se treba voditi računa o
demografskom segmentu, odnosno pravilno odrediti procjena procjena broja stanovnika tijekom
razdoblja na koje se odnosi kako se ne bi dogodila situacija kada se donosio Prostorni plan
uređenja Grada Skradina i predvidio broj stanovnika do 10.000, a zadnji popis stanovništva iz
2011.g. pokazao da ima cca 3800 stanovnika.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je kako je vijećnik
Branko Dragović ponovo nazočan na sjednici, te je sjednici nazočno 13 vijećnika.
Isto tako, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je kako je
sjednicu morao napustiti vijećnik Tome Računica, te je sjednici nazočno 12 vijećnika.
Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku
o izradi Strategije razvoja Grada Skradina do 2020.g.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 14) i čini njegov sastavni dio.
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Točka 15.
Prijedlog Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina u 2015.g.
O prijedlogu Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih
u Gradskom vijeću Grada Skradina u 2015.g. otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina u 2015.g., te je ista jednoglasno
usvojena.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 15) i čini njegov sastavni dio.
Točka 16.
Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala
u društvu „VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o. Šibenik
Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića o
prijedlogu Odluke o povećanju temeljnog kapitala u društvu „VODOVOD I ODVODNJA“
d.o.o. Šibenik, otvorena je rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i pitao da li se ova sredstva, odnosno kapitalna
vrijednost nalazi u Bilanci Grada Skradina.
Pročelnica Službe za proračun i financije Grada Skradina Milena Vrebac odgovorila je
kako jesu.
Kako više nije bilo pitanja, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić
stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala u društvu „VODOVOD
I ODVODNJA“ d.o.o. Šibenik, te je ista jednoglasno usvojena.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 16) i čini njegov sastavni dio.
Točka 17.
Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru
Odbora za izbor i imenovanja
Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Rješenje o izmjeni Rješenja o
izboru Odbora za izbor i imenovanja, kojim se u Rješenju o izboru Odbora za izbor i imenovanja
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/13), točka 1. mijenja na način da se pod
podtočkom 2. umjesto Ivice Klarića koji je svoj mandat stavio u mirovanje iz osobnih razloga, za
zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja bira Zoran Sladić.
Rješenje se prilaže Zapisniku pod 16) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje
sudaca porotnika u Općinski sud u Šibeniku
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić otvorila je raspravu o
prijedlogu Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Općinski sud u
Šibeniku.
Vijećnik Marko Rajčić pitao je gdje živi predloženi kandidat Duško Galić. Gradonačelnik
Nediljko Dujić je odgovorio kako je na osobnoj iskaznici upisana adresa Piramatovci, Galići 1A,
a institucije neka provjeravaju ako smatraju da je to potrebno. Isto tako, naveo je kako
prebivalište nije uvjet za navedeno imenovanje. Vijećnik Marko Rajčić se složio da prebivalište
nije uvjet za imenovanje, ali, po njemu, ako postoji otklon u svezi prebivališta, odnosno ima
možebitna naznaka da se radi otklon od zakona, postavlja pitanje kako ga se može predložiti za
imenovanje suca porotnika u Općinski sud. Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio da ako
smatra da postoji kakva sumnja u svezi navedenog to prijavi nadležnima. Isto tako je rekao da
ako vijećnik smatra da dostavljeni prijedlog nije dobar predloži nekog drugog ili ako on želi biti
sudac porotnik, to može učiniti. Vijećnik Marko Rajčić se zahvalio i rekao kako ne bi bio sudac
porotnik.
Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest) glasova –ZA
i 1 (jednim) glasom –PROTIV donijelo Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje
sudaca porotnika u Općinski sud u Šibeniku.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 18) i čini njegov sastavni dio.

Sjednica je završena u 12,05 sati.
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