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      GRADSKOM VIJEĆU GRADA SKRADINA 

 

PREDMET: Izvješće o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 

                       srpanj-prosinac 2014.g. 

- daje se 

 

Sukladno čl. 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“  
broj 19/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik dva puta  godišnje podnosi predstavničkom tijelu 
polugodišnja izvješća o svom radu. 

Sukladno  članku 48. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“, broj 10/09, 5/13) utvrđeno je da Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi 
polugodišnje izvješće o svom radu i to do  31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac 

prethodne godine  i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
 Gradonačelnik je izvršno tijelo i odgovoran je za zakonitost rada i usmjeravanje rada 
upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, te nadzire njihov rad. 

 Gradonačelnik u okviru svoje nadležnosti propisane Zakonom i Statutom priprema 

prijedloge općih akata, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, upravlja 
nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu  Grada sukladno odredbama 

Statuta, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, 
Statutom ili drugim aktom.  

U razdoblju srpanj-prosinac 2014.g. održane su 4  sjednice Gradskog vijeća Grada 
Skradina na kojima je gradonačelnik podnio zakonom propisana izvješća, te predložio donošenje  
općih i pojedinačnih akata.  
U nastavku  prikazana su postupanja iz pojedinih područja u nadležnosti Grada: 

 

 

■ KAPITALNA ULAGANJA: 

 

1. ZONA MJEŠOVITE NAMJENE „KOSA“ IĆEVO 

 

- završeni radovi na izgradnji komunalne infrastrukture u zoni m.n. KOSA iz 

fondova EU -  IPA IIIC (Izgradnja ceste, izgradnja javne rasvjete izgradnja 

vodovodne i kanalizacijske mreže s prečistačem), promocija Zone 

2. završeni radovi na sezonskom uređenju plaže u Skradinu 

3. završeni radovi na uređenju nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina (Bićine, 
Dubravice-Graovo, Plastovo-Gardijani, Gorice, Rupe-Paići) 
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4.  OSTALO  

- proveden postupak javne nabave  i ugovorena nabava financijskih sredstava za završetak radova 
na izgradnji komunalne infrastrukture u zoni m.n. KOSA iz fondova EU -  IPA IIIC (Izgradnja 

ceste, izgradnja javne rasvjete izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže s prečistačem), 

promocija Zone 

 

■ PROJEKTNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 

- U tijeku izrada projektne dokumentacije za prometnicu Kistanje-Laškovica 

- U tijeku izrada Studije izvodljivosti, te prijavne dokumentacije  za natječaje za 
sredstva EU – Projekt „Modernizacija ceste  Kistanje-Laškovica“ 

- U tijeku izrada projektne dokumentacije na uređenju plaže u  Skradinu 

- S tvrtkom „Hrvatske ceste“ u tijeku izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 

čvora Bribirske Mostine 

- izrađena  projektna dokumentacije rekonstrukcije nekategorizirane prometne mreže 

(Bićine, Dubravice-Graovo, Plastovo-Gardijani, Gorice, Rupe-Paići) 
 

■ POLJOPRIVREDA 

 

-      subvencioniranje kamate na kredite iz županijskog Programa  „Zeleno poduzetništvo“  
        u iznosu od 2,8% tako da korisnicima kamata po kreditima  iznosi 3%  

 

■ KULTURA 

 

realizacija kulturnog ljeta sukladno Programu javnih potreba u kulturi na području 
Grada Skradina za 2014.g., odnosno: 

 

- 11. srpnja 2014.g.      otvaranje kulturnog ljeta koncertom „MAX HOZIĆ TRIO“.  

 

Tijekom trajanja kulturnog ljeta održala su se slijedeća kulturna događanja: 
 

- klapski koncert IN MEMORIAM IVICA SUŠIĆ 

- koncert klasične glazbe: Ana Domančić-flauta, Wladimir Kossjanenko-viola,  

                                           Evgenija Epshtein-violina 

- mega koncert klape „RIŠPET“ 

- koncert IN MEMORIAM BRUNO MARENZI 

- manifestacija PRUKLJANSKI GUŠTI 
Natjecanja između ekipa Zatona, Rasline, Bilica i Skradina u kartanju, potezanju   

konopa, veslanju, muri i balotama. Prezentacija, prodaja autohtonih proizvoda i   

zabavni program 

- izložba skulptura i reljefa (Muzej grada Skradina)„Razlozi za plovidbu“ Petar Dolić, 

te koncert šansone Srđana Depola 

-     Rupska fešta 

-    35. SUSRET DALMATINSKIH KLAPA SKRADIN 2014. (Nastupili: Vokalisti  

     Salone, Bunari, Podvorje, Blandona, Kmeti, Kalelarga, Adriatic, Skradinski buk 

     i Skradinke 
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- 7. KAZALIŠNA MANIFESTACIJA „GLUMIŠTE POD MURVOM“  (od 01. do 11. 

kolovoza 2014.g.)  u kojoj su se odigrale slijedeće predstave:             
                                         
PETAK, 01. kolovoza KAZALIŠTE VELIKA GORICA „'I živjeli su sretno'' 
NEDJELJA, 03. kolovoza TEATAR GAVRAN „Sladoled“ 

ČETVRTAK, 07. kolovoza KAZALIŠTE MERLIN ''Škrtac'' (J.P.B Moliere)  
SUBOTA, 09. kolovoza GUSTL I PEČUH - MAĐARSKA ''Cabaret na crno''  
NEDJELJA, 10. Kolovoza KIKI UGRINA I VIRKO „Europica“ 

PONEDJELJAK, 11. kolovoza KAZALIŠTE VIROVITICA „Ćup“ (Tit Makcije Plaut) 
UTORAK, 12. Kolovoza ZORIN DOM KARLOVAC „Još si zelen“ 

SRIJEDA, 13. kolovoza PLANET ART ''Ritina škola''  
 

- koncert „ZLATKO AURELIO KOKEZA“ 

operne i operetne arije i dueti, obrade talijanskih i dalmatinskih pjesama  

u izvedbi opernog pjevača i klavirske pratnje 

 

-30.kolovoza 2014.g. zatvoreno kulturno ljeto koncertom klape „NOSTALGIJA“  
 

- DAN SJEĆANJA- spomen na poginule branitelje u skradinskom zaleđu (Velika 
Glava-Dubravice) 

 

- Božićni Koncert: Klape Skradinke i Bunari 
 

-  donacije kulturnim udrugama 

 

■ ŠPORT I ŠPORTSKA DOGAĐANJA  

 

- realizacija  sukladno Programu javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 
2014.g., odnosno: 

 

a) Malonogometni turnir „Rupe 2014.“ (Srpanj-Kolovoz) 

b) Malonogometni turnir „Kup Grada Skradina“-Remetić (27. Srpnja) 
c) Obilježavanje obljetnice VRA „Oluja“-Boćarski turnir, (05. Kolovoz 2014.) 
d) donacije športskim udrugama 
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■ SOCIJALNI PROGRAM 

 

- Grad Skradin i dalje dodjeljuje pomoći za opremanje novorođenčadi u iznosu od 1.500,00 
kn   

- podmiruje školsku marendu učenicima OŠ Skradin lošijeg materijalnog stanja  

- sufinancira 15% iznosa mjesečne autobusne karte za srednjoškolce  

- dodjeljuje jednokratne financijske pomoći za izvanredne situacije obiteljima lošijeg 
materijalnog stanja  

 

 

■ PREDŠKOLSKI ODGOJ 

 

 ■ Grad sufinancira rad Dječjeg vrtića „ŽIŽULA“ u  Skradinu i Dubravicama    

 

Financijski pokazatelji prikazani su u financijskim dokumentima koje donosi i usvaja Gradsko 

vijeće Grada Skradina (Proračun Grada Skradina, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, 
Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna Grada Skradina, Programi iz područja komunalnog 
gospodarstva, kulture, športa, te socijalni programi).  
 

 

 

         GRADONAČELNIK 

 

             Nediljko Dujić, v.r.  
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 Na temelju članka 48. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“, broj 10/09, 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 12. sjednici, od 05. ožujka 

2015.g., donosi  

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina  
za razdoblje srpanj-prosinac 2014.g. 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 

 srpanj-prosinac 2014.g. 

 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj 
 ploči Grada Skradina. 
 

 

 

Skradin, 05. ožujka 2015.g. 
 

         PREDSJEDNICA 

 

          Katarina Šošić,v.r. 
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