
Z A P I S N I K 

 

s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina 

 

 

 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina  održana je u petak 5. (peti) lipnja 2015.g. u 

Uredu gradonačelnika, s početkom u 10,30 sati.  
 Sjednicom je ravnao potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Skradina Jure Mandušić, a po 
pisanom ovlaštenju predsjednice Gradskog vijeća Grada Skradina Katarine Šošić. Pozdravivši 
nazočne izvršio je prozivku vijećnika. Utvrdio je da je sjednici od ukupno 14 vijećnika nazočno  
11, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Sjednici su nazočni:   Branko Dragović, 

Jure Mandušić, Luka Matić, Milenko Milović, Miranda Miroslava Paić, Antonio Periša, Leonard 

Radnić,  Zoran Sladić,  Šime Sladić, Dragan Smolić i Kristina Vlaić Bubalo. 

            Sjednici opravdano nisu nazočni: Tome Računica,  Marko Rajčić i Katarina Šošić. 

  Sjednici su nazočni i gradonačelnik Grada Skradina Nediljko Dujić, te njegov zamjenik 

Nikola Milović. 

 Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Jure Mandušić naveo je da je za sjednicu 

predložen dnevni red s 6. točaka. Sukladno članku 78. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Skradina, gradonačelnik Nediljko Dujić predložio je slijedeću dopunu dnevnog reda: 

- kao 7. točku dnevnog reda predložio je: 
„Prijedlog Odluke o osnivanju Zone mješovite namjene „KOSA“, Ićevo. 
 Kako više nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, potpredsjednik 

Gradskog vijeća Grada Skradina Jure Mandušić stavio je pojednično na glasovanje predloženu 

dopunu dnevnog reda, te je ista jednoglasno usvojena. Potom je stavio na glasovanje cjelokupno 

predloženi dnevni red, te je isti također jednoglasno usvojen. 

 

 Za raspravu i odlučivanje utvrđen je slijedeći 
 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2015.g. 
2. Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Skradina za 2015.g. 

3. Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada 
Skradina za 2015.g. 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu. 

5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Skradina za 
razdoblje 2015.g.-2021.g. 

6. Prijedlog Odluke o preimenovanju ulica na području Grada Skradina. 
7. Prijedlog Odluke o osnivanju Zone mješovite namjene „KOSA“, Ićevo 

 

 

 

Potredsjednik Gradskog vijeća Grada Skradina Jure Mandušić otvorio je aktualni sat za 

pitanja vijećnika. 
Vijećničkih pitanja nije bilo. 
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S obzirom da  nije bilo vijećničkih pitanja, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada 
Skradina Jure Mandušić,  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, pitao je vijećnike da li imaju primjedbe na  Zapisnik 
s 12.  sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina. Kako se nitko nije javio potredsjednik Gradskog 

vijeća Grada Skradina Jure Mandušić stavio je isti na glasovanje. Zapisnik s 12. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Skradina jednoglasno je usvojen. 

 

 

 

RASPRAVA I ODLUČIVANJE 

 

Točka 1. 
Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2015.g. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja o prijedlogu I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina 
za 2015.g. od strane pročelnice Službe za proračun i financije Milene Vrebac i gradonačelnika 

Nediljka Dujića, otvorena je rasprava. 

Kako se za raspravu nitko nije javio, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Skradina Jure 
Mandušić stavio je na glasovanje prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 
2015.g., te je isti jednoglasno usvojen. 

I Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2015.g. prilažu se Zapisniku pod 1) i 
čine njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 2. 

Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba 

u kulturi na području Grada Skradina za 2015.g. 
 

Nakon uvodnog obrazloženja od strane gradonačelnika Nediljka Dujića o prijedlogu 

 I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2015.g., 
otvorena je rasprava. 

Kako se za raspravu nitko nije javio, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Skradina Jure 
Mandušić stavio je na glasovanje prijedlog I Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u kulturi 

na području Grada Skradina za 2015.g., te je isti jednoglasno usvojen. 

Program se prilaže Zapisniku pod 2) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 3. 

Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba 

u športu na području Grada Skradina za 2015.g. 
 

 Nakon uvodnog obrazloženja od strane gradonačelnika Nediljka Dujića o 
prijedlogu I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 
2015.g., otvorena je rasprava. 

Kako se za raspravu nitko nije javio, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Skradina Jure 
Mandušić stavio je na glasovanje prijedlog I Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u športu 

na području Grada Skradina za 2015.g., te je isti jednoglasno usvojen. 

Program se prilaže Zapisniku pod 3) i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu 

 

 Nakon uvodnog izlaganja o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu, od 

strane gradonačelnika Nediljka Dujića, otvorena je rasprava. 

 Kako se za raspravu nitko nije javio, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Skradina Jure 
Mandušić stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu, te je 

ista jednoglasno usvojena. 

Odluka se prilaže Zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Točka 5. 
Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja 

otpadom Grada Skradina za razdoblje 2015.g.-2021.g. 

 

O prijedlogu Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Skradina za 

razdoblje 2015.g.-2021.g., uvodno izlaganje podnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
Grada Skradina Josip Silov. Naveo je kako se navedeni Plan radi sukladno Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom, i jedinice lokalne samouprave su ga dužne imati. Njegova izrada traje 
više od godinu dana, između ostalog i radi dobivanja svih potrebitih suglasnosti. Plan sadržava 
sve zakonske odredbe i potrebno ga je donijeti kako bi se u narednom razdoblju od šest godina 
moglo poduzimati potrebne radnje. Potom je otvorena rasprava. 

Kako se za raspravu nitko nije javio, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Skradina Jure 
Mandušić stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom 

Grada Skradina za razdoblje 2015.g.-2021.g., te je ista jednoglasno usvojena. 

Odluka se prilaže Zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 6. 
Prijedlog Odluke o preimenovanju ulica na području Grada Skradina 

 

O prijedlogu Odluke o preimenovanju ulica na području Grada Skradina uvodno izlaganje 

podnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina Josip Silov. Naveo je kako se 

radi o problemu s kojim će se Gradsko vijeće Grada Skradina susretati idućih nekoliko godina, 
jer postoji dosta problema. Naime, kod popisa stanovništva iz 2011.g. Državna geodetska uprava 
je po svom nahođenju i bez ikakve odluke Gradskog vijeća, ne samo Grada Skradina, već i 
drugih, odredila nazive ulica i kućne brojeve, te je to trebalo biti za popis stanovništva, za 
statističku kategoriju. Međutim, na temelju toga Katastar Šibenik, kao dio Državne geodetske 
uprave izdaje ljudima uvjerenja o prebivalištu i tu nastaju problemi. Taj problem se uglavnom 

pojavio u zadnje vrijeme kada ljudi rade osobne dokumente. Postoje zahtjevi iz naselja Gračac i 
zahtjevi iz naselja Sonković da im se imenuju one ulice koje im pišu na osobnim dokumentima. 
Odbor za nazive ulica i trgova, dana 28.05. 2015.g.   održao je 2. sjednicu, na kojoj su razmatrani 

zahtjevi iz naselja Gračac i zahtjevi iz naselja Sonković. Što se tiče zahtjeva za preimenovanje 
ulica u naselju Gračac, članovi Odbora razmatrali su zahtjev da se dio ulice pod nazivom 

„Lazinice“ preimenuje pod „Bratići“, a da  ostali dio ulice u kojem jesu Lazinice  ostane pod 

nazivom „Lazinice“. Drugi dio zahtjeva odnosi se na naselje Sonković, odnosno da se izmjene 
nazivi ulica u Sonkoviću gdje su izmješani „Skočići“ i „Matići“, pa se na dijelu gdje su „Matići“ 
vode pod nazivom „Skočići“ i obrnuto. Također stav Odbora je bio da se to izmjeni. U 
međuvremenu je vijećnik Luka Matić, koji je ujedno i član Odbora razgovarao s ljudima na 
terenu, pa se pojavila potreba da se imenuje ulica Roško, Lovrići, te je i jedan dio ulice „Skočić“  
krivo označen. Stoga je predložio da se usvoji promjena koja se odnosi na naselje Gračac, a 

zahtjev za preimenovanjem ulica u Sonkoviću detaljnije pripremi i obradi, te nakon toga 
proslijedi Gradskom vijeću Grada Skradina na odlučivanje. Slijedom navedenog, predlaže se da 
se članak 2. predložene Odluke o preimenovanju ulica na području Grada Skradina briše. 
Slijedom navedenog članak 3. prijedloga Odluke postane članak 2., a članak 4. postane članak 3. 
Prijedloga Odluke. Potom je otvorena rasprava. 

Nakon kraćih upita vijećnika i pojašnjenja od strane gradonačelnika Nediljka Dujića, 

potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Skradina Jure Mandušić stavio je na glasovanje prijedlog 

Odluke o preimenovanju ulica na području Grada Skradina, te je ista jednoglasno usvojena. 

Odluka se prilaže Zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 7. 
Prijedlog Odluke o osnivanju Zone mješovite namjene „KOSA“, Ićevo 

 

O prijedlogu Odluke o osnivanju Zone mješovite namjene „KOSA“, Ićevo, uvodno 
izlaganje podnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina Josip Silov. Naveo je 
kako pomalo izgleda smiješan naslov prijedloga Odluke o osnivanju Zone mješovite namjene 
„KOSA“, Ićevo nakon što je ista osnovana 2005.g.. Međutim, rekao je kako Ministarstvo 

gospodarstva inzistira da svaka zona ima svoju posebnu odluku, a ne da unutar jedne odluke bude 

osnovano dvije ili više zona. Nadalje, zbog Zakona o investicijama, te da bi zona funkcionirala i 

bila uvedena u kataloge i ono što Ministarstvo vodi mora se donijeti posebna odluka o osnivanju 

Zone mješovite namjene KOSA, Ićevo. Potom je otvorena rasprava. 

Kako se za raspravu nitko nije javio, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Skradina Jure 
Mandušić stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o o osnivanju Zone mješovite namjene 
„KOSA“, Ićevo, te je ista jednoglasno usvojena. 

Odluka se prilaže Zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Sjednica je završena u 11,00 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR 

 

Paulina Radeljak,v.r.                  

 

                                                    GRADSKO VIJEĆE  
                                                    GRADA SKRADINA                  

  POTPREDSJEDNIK  
       

                                                                                                                             Jure Mandušić,v.r. 


