
Z A P I S N I K 

 

s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina 

 

 

 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina  održana je u petak 4. (četvrti) rujna 2015.g. 

u Uredu gradonačelnika, s početkom u 09,00 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  12, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Sjednici su nazočni:   
Branko Dragović, 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  nisu nazočni: Jure Mandušić 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 11. točaka. Sukladno članku 78. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Skradina, predsjednica Odbora za priznanja Grada Skradina Katarina Šošić predložila je slijedeću 
dopunu dnevnog reda: 

- kao 12. točku dnevnog reda predložila je: 

„Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2015.g.“ 

 Kako više nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, predsjednica Gradskog 

vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je pojednično na glasovanje predloženu dopunu 

dnevnog reda, te je ista jednoglasno usvojena. Potom je stavila 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 Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Grada Skradina za razdoblje  01. 01. 2015.g.-30. 06. 2015.g.  

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice „Ivan 
Pridojević“ Skradin, za razdoblje  01.01. 2015.g.-30.06. 2015.g. 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za 
razdoblje 01.01. 2015.g.-30.06. 2015.g. 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o materijalnom i financijskom poslovanju 
tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2014.g. 

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Skradina u 2015.g. (I) 

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Skradina u 2015.g. (I). 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa 
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Skradina.  
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8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravima iz službe službenika i namještenika 
Gradske uprave Grada Skradina.  

9. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone Krković-

Lađevci. 
10. Prijedlog  Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada 

Skradina. 

11. Prijedlog Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 
Grada Skradina. 

12. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2015.g. 

   

 

 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić otvorila je aktualni sat za 

pitanja vijećnika. 
 

 

A) TOME RAČUNICA, vijećnik HNS-a: 

„Obavijest o rupi na vrhu ulice Josipa Mrkice. Upit o mostu na Prukljanu, te problem regulacije 

prometa u Aleji skradinskih svilara.“ 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sjednici 
nazočan vijećnik Jure Mandušić, te je sjednici nazočno 13 vijećnika. 
 

ODGOVOR: 

 Gradonačelnik Nediljko Dujić je  odgovorio:  
„Bit ću kratak i koncizan. Što se tiče ove rupe koju spominjete, kad određena gospoda prestanu u 
Skradinu dovoziticisterne od 10 tona za naftu, onda takvih rupa više neće biti. Sve više sumnjam 
da se to radi s namjerom, a ne slučajno. Danas u 14,00 sati dolazi na sastanak kamenoklesar koji 
radi takve poslove i kako bi se zamijenile ploče. Znači ciljano se voze kamioni po šahtovima da 

se lome. Drugačije ne mogu to objasniti. Ne može se svaki dan imati kamenoklesara na 

raspolaganju. Grad dozvoljava da građani mogu do svojih kuća dovesti naftu za ogrijev, ali ne na 
način da se kamion parkira 5 cm od zida kuće kako bi se polomili šahtovi. Ponavljam da danas u 
14,00 sati dolazi kamenoklesar iz Zadra, koji je ovlašten za te radove, kako bi uzeo mjere za 
izradu kamenih šahtova, te promijenio razbijene. Nije mi drago što se to događa, ali to služi na 
čast onima koji to rade gradu u kojem žive. Što se tiče škole primjetili ste izliveni temelj za 

budući semafor. U kontaktu sam s Županijskom upravom za ceste da se u idućih deset dana 
instalira semafor, jer je to jedno od kvalitetnijih rješenja na tom mjestu. Najprije će se ići s 
treptajnim svjetlom, a potom će se ići na rješenje kao što je na ulazu u  grad Vodice (crveno 

svjetlo na semaforu  pali se u trenutku prekoračenja propisane brzine). Most na Prukljanu je u 
nadležnosti „Hrvatskih voda“ i već su nekoliko puta upozoreni da to saniraju i krajnje je rješenje 
da se to riješi.“ 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sjednici 
nazočan vijećnik Šime Sladić, te je sjednici nazočno svih 14 vijećnika. 
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B) BRANKO DRAGOVIĆ, nezavisni vijećnik: 
„1. U kojoj je fazi vodovodni sustav Đevrske-Bribir-Vaćani-Bratiškovci i kada ljudi mogu 

očekivati da će dobiti vodu? 

2. Kada će se riješiti pitanje asfalta i vodovoda naselja Prukljan. Naselje Gračac nema nikakvo 
igralište pa mislim da je potrebno osposobiti postojeće. Ograničenje brzine kod Sednovca“  
 

ODGOVOR: 

 Gradonačelnik Nediljko Dujić je  odgovorio: 
„Odmah ću se nadovezati na Vaše drugo pitanje. On je projektno pripremljen, a kad mogu 
očekivati realizaciju na to pitanje moraju odgovoriti „Hrvatske vode“ koji su financijeri tog 
sustava. Ono što ja radim preko „Vodovoda i odvodnje“ Šibenik i Šibensko-kninske županije je 
da vršim pritisak kako bi to ušlo u plan. Vjerujem da će doći bolje vrijeme i da ćemo dobiti 
pažnju da to uđe u plan za 2016.g. Vodopskrba naselja Prukljan trenutno nije planirana. Premali 

broj ljudi živi na tom području i ona je planirana riješiti se u sklopu ove zone. Mi bi do 25.09. 
trebali usvojiti izmjene i dopune Prostornog plana. Steći će se uvjeti za postupak ugovaranja kroz 
taj projekt treba se riješiti i cestovna i vodovodna infrastruktura naselja u sklopu te zone.“ 

 

 

C) JURE MANDUŠIĆ, vijećnik HSP-AS kao vijećničko pitanje priložio je dopis  

odnosno pitanja koja mu je u pisanom obliku dostavio Stipe Paić, Rupe. Pitanja glase: 

„1. Kada će se asfaltirati put u Paićima u Rupama, odnosno zašto to do sada nije urađeno? 

2. Zašto se nije odgovorili na molbu za uređenje istog puta podnesenu od strane Stipe Paića.“ 

 

ODGOVOR: 

 Gradonačelnik Nediljko Dujić je  odgovorio:  
„I ove godine smo u Paićima napravili veliki zahvat. Nemamo više tu šta asfaltirati, jer nećemo 
kroz privatna dvorišta ništa asfaltirati i raditi. Kad smo asfaltirali, sve smo napravili do kuda je 
gradsko vlasništvo. Kad oni budu spremni to prepustiti Gradu onda će se provesti potrebna 
procedura i to napraviti. Kad to postane gradska ulica onda će Grad dalje ulagati. Nadalje, ovaj 
građanin ima prebivalište u Šibeniku i ne plaća porez Gradu Skradinu, tako da on ne može biti 
nikakav prioritet.“ 

 

 

D) DRAGAN SMOLIĆ, vijećnik SDSS-a: 

„Da li vodovod financira EU ili općina?“ 

 

ODGOVOR: 

 Gradonačelnik Nediljko Dujić je  odgovorio: 
„Odnos države i Europe je kompleksan. U sklopu vodoopskrbe država može povući sredstva za 
magistralne pravce iz EU. U ovom slučaju to rade „Hrvatske vode“. Koliko su oni povukli 
sredstava i koliko će oni povući, ja ne mogu o tome mjerodavno govoriti. Samo znam da sam ja, 

u ime ovog Grada, inicijator te projektne dokumentacije i dozvola i guranja projekta. Više od 
toga Vam ne mogu reći.“ 
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Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da su sa sjednice izašli 
vijećnici Tome Računica i Marko Rajčić, te je sjednici nazočno 12 vijećnika. 
 

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 13.  sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina. Kako se nitko nije javio predsjednica 

Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je isti na glasovanje. Zapisnik s 13. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina jednoglasno je usvojen. 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da su  sjednici ponovo 

nazočni vijećnici Tome Računica i Marko Rajčić, te je sjednici nazočno 14 vijećnika. 
 

 

RASPRAVA I ODLUČIVANJE 

 

Točka 1. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Grada Skradina za razdoblje  01. 01. 2015.g.-30. 06. 2015.g. 

 

O prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Grada Skradina za razdoblje 01. 01. 2015.g.-30. 06. 2015.g. uvodno izlaganje podnio je 

gradonačelnik Nediljko Dujić. Naveo je kako uz sve negativne mjere koje su se odnosile na 

pripremu i provedbu proračuna lokalne uprave i samouprave mora kazati, kao čelnik tijela, kako 
je zadovoljan s izvršenjem proračuna za prvih šest mjeseci. U jesen prošle godine planirane su 
mjere što i kako poduzeti a da bi se ostvarili prihodi uz smanjene prihode po osnovi poreza 

temeljem zakonskih izmjena porezne politike Republike Hrvatske. Isto tako,  kroz izvješće 
gradonačelnika vidjet će se kako planirani projekti, a naročito priprema projektne dokumentacije 
za iste, odvijala se prema utvrđenom planu. Nadalje, priprema turističke sezone je kvalitetno 
odrađena i mišljenja je kako svi moći biti zadovoljni. Potom je otvorena rasprava. 

Vijećnik Branko Dragović pitao je za cestu Smolići-Milovići, a s obzirom da je planirana. 

Gradonačelnik Nediljko Dujić odgovorio je kako ista neće biti napravljena u ovoj godini, 
odnosno ni jedna od onih koje se nalaze u planu iz razloga što država nije odobrila sredstva za 
uređenje istih. Do kraja godine bit će radovi na dvije lokacije i to: dvije ulice u Skradinu, 

odnosno Stolarska ul. i Zagrađe (postupak odabira izvoditelja u tijeku), te  će biti završena sv. 
Kata-Graovo čiji su radovi ugovoreni. 
 Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 12 (dvanaest) glasova –ZA, 

1 (jednim) glasom –PROTIV i 1 (jednim) –SUZDRŽANIM glasom donijelo Zaključak o 
prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za razdoblje  01. 01. 
2015.g.-30. 06. 2015.g. 

 Zaključak se prilaže Zapisniku pod 1) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 2.  
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice 

„Ivan Pridojević“ Skradin, za razdoblje  01.01. 2015.g.-30.06. 2015.g. 

 

 Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Zaključak o prihvaćanju 
financijskog izvješća Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“ Skradin, za razdoblje  01.01. 2015.g.-
30.06. 2015.g. 

 Zaključak se prilaže Zapisniku pod 2) i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Točka 3.  
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika 

Grada Skradina za razdoblje 01.01. 2015.g.-30.06. 2015.g. 

 

O prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za 

razdoblje 01.01. 2015.g.-30.06. 2015.g. uvodno izlaganje podnio je gradonačelnik Nediljko 
Dujić. Naveo je kako je već rekao u prvoj točci dnevnog reda, da je  prva polovica godine 
potrošena za pripremu projektne dokumentacije i projekata, a čiju realizacija je dijelom već 
ugovorena ili će  ugovaranje biti kroz narednih 15 dana. Potom je nabrojio o kojim je projektima 

riječ (uređenje ceste sv. Kata-Graovo, uređenje mula na Prukljanu, uređenje ulica u Skradinu-

Stolarska i Zagrađe, izgradnja grobnica u Rupama). Dalje je naveo u kojoj je fazi rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje grobnica i komemorativnog centra u Skradinu, 

rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju grobnica u Dubravicama i Krkoviću. Do kraja 
godine završit će se projektna dokumentacija i dobiti građevinska dozvola za cestu Kistanje-

Laškovica. Ne može kazati da li će se do kraja godine riješiti s nadležnim ministarstvom 
suglasnost na dijelu pomorskog dobra za plažu, a kako bi se mogli javiti na europske natječaje. 
Nije mu jasno da državi treba dvije godine  za odrediti granicu pomorskog dobra na tako malom 

prostoru. Na kraju je naveo kako je započeo razgovore oko rješenja zemljišta za izgradnju novog 
dječjeg vrtića. Nada se da će na jednoj od idućih sjednica o tome moći detaljnije izvjestiti 
Gradsko vijeće. Potom je otvorena rasprava. 

Vijećnik Marko Rajčić se javio za riječ i pitao da li je dobro čuo da će se 1.10.  stvarno 

pristupiti uređenju Stolarske ulice i Zagrađe u Skradinu, a s obzirom da se već duže vrijeme kroz 
proračun Grada navodi ta investicija i do sada nije realizirana. Gradonačelnik Nediljko Dujić je 
odgovorio da se stiču svi uvjeti da to krene od 1.10. iz razloga što se taj projekt nalazi u fazi 
ugovaranja. Jedino žalbeni rok može dovesti do odgode, ali nada se kako do toga neće doći. 
Planirano je da se navedeni radovi ugovore do 1.10. kada prestaje zabrana izvođenja radova i 
svakako završiti do 1.03. iduće godine. 

Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 12 (dvanaest) glasova –ZA 

i 2 (dva)  –SUZDRŽANA glasa donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika 

Grada Skradina za razdoblje 01.01. 2015.g.-30.06. 2015.g. 

 Zaključak se prilaže Zapisniku pod 3) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 4.  
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o materijalnom i financijskom 

poslovanju tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2014.g. 
 

Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića 
otvorena je rasprava. 

Za riječ se javio vijećnik Marko Rajčić i rekao kako ima dva mala pitanja: odnos 2013-

2014. u prihodim od parkinga, i na koji način se raspodijelila dobit iz 2014.g. u iznosu od 
234.000,00 kn. Članica Uprave Društva-direktorica Marijana Laća odgovorila je kako će odgovor 
vijećniku dostaviti u pisanom obliku u propisanom roku. 

Vijećnik Branko Dragović javio se za riječ i naveo kako postoji jedna neosvjetljena ulica 
u zaseoku Dobrote (od kuće Siniše Dobrote do Lalića) i već duže vrijeme pokušava to riješiti. 
Dalje je nabrojio još neka mjesta gdje postoji problem javne rasvjete i neasfaltirane ceste, te je 

zamolio da se u što kraćem roku riješiti navedeni problemi. 
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio da se dijelom slaže s navedenim, ali se mora 

poštivati određeni kriterij, odnosno broj stanovništva, opravdanost investicije i dr.  Nastojat će se 
napraviti svugdje gdje postoji potreba. Grad sada ima prioritet napraviti rasvjetu ulaza u Skradin 

iz pravca auto-puta koja je pripremljena i počet će se raditi iza 1.10., te kroz Skradinsko Polje.  

Vijećnik Branko Dragović dalje je rekao kako ljudi negoduju što na kružnom toku prema Kaknju 
ne gori druga lampa. Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako se ne može složiti s 
iznesenim navodom uz upit da li vijećnik zna koliko troši reflektor od 400 vata. Naveo je kako 

nema potrebe za radom oba reflektora tijekom godine. U razdoblju od 10.06.  ljudi sa svojom 

djecom dolaze  na godišnji odmor. Svake godine u tom razdoblje  uključe se reflektori kako bi se 

djeca na igralištu mogla igrati. Mišljenja je kako nije opravdano tražiti da oba reflektora gore na 

kružnom toku jer je promet toliko mali da nema potrebe da oba reflektora gore. Dovoljan je 
jedan.  Za jedan reflektor može se postaviti 4-5 rasvjetnih tijela. 

 Za riječ se javio vijećnik Marko Rajčić i naveo kako će samo komentirati da su građani 
malo razmaženi, a vezano za postavljanje pustih žarulja.  Postoje neki elementarni minimum, 
odnosno standard za postavljenje stupova javne rasvjete. Dobro je da se ljudima koji dolaze 

nastoji omogućiti kvalitetan boravak. Još je rekao kako se želi nadovezati na gradonačelnikove 
riječi kako se davno  pokušavaju utvrditi neplatiše, te bi molio gradonačelnika da ukoliko nije 

tajna, a vjeruje da nije, da se jednom otkrije tko to ne izvršava svoje građanske obveze. 
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako će provjeriti s pravnim službama da na kraju 
tužbu ne bi dobio Grad zbog iznošenja osobnih podataka.  

 Za riječ se javio vijećnik Tome Računica kako bi pohvalio dečke koji su u ovim uvjetima 
odradili posao. Jedino bi dao sugestiju da treba obratiti pozornost na ulicu Aleja skradinskih 

svilara jer je tu glavni priliv ljudi i to je slika i lice Grada. Ima nekoliko kontejnera koji nisu na 

adekvatan način ograđeni i uređeni i mišljenja je da se to s malo sredstava može bolje urediti. 
Druga stvar je neodgovornost samih građana i njegovih kolega ugostitelja, te dućana koji 
kontejnere natrpaju s kutijama pa se napune u roku pola sata. Gradonačelnik Nediljko Dujić mu 
je odgovorio kako se apsolutno slaže s iznesenim navodima, te da je u planu za iduću godinu 
uređenje ulice Aleja skradinskih svilara kako bi na ljepši i kvalitetniji način dočekali sezonu. 

Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o materijalnom i financijskom poslovanju tvrtke „RIVINA 
JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2014.g. 
 Zaključak se prilaže Zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 5.  
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne  infrastrukture na području Grada Skradina u 2015.g. (I) 
 

O prijedlogu Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  

infrastrukture na području Grada Skradina u 2015.g. (I) otvorena je rasprava.  

Kako se za raspravu nitko nije javio, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 12 (dvanaest) 
glasova –ZA i 2 (dva)  –SUZDRŽANA glasa donijelo Zaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na području Grada Skradina u 
2015.g. (I) 

 Zaključak se prilaže Zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Točka 6. 
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Skradina u 2015.g. (I) 
 

O prijedlogu Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne  infrastrukture na 

području Grada Skradina u 2015.g. (I) otvorena je rasprava.  

 Vijećnik Marko Rajčić se javio za riječ i pitao da li se ima u planu urediti ulica Dubravice 
1 (tzv. Pavlova ulica) s obzirom da još tamo postoje neke prepreke koje treba ukloniti. 
Gradonačelnik Nediljko Dujić je rekao kako se ta ulica uz mala ulaganja može riješiti.  

Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 12 (dvanaest) glasova –ZA 

i 2 (dva)  –SUZDRŽANA glasa donijelo Zaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa 
održavanja komunalne  infrastrukture na području Grada Skradina u 2015.g. (I) 
 Zaključak se prilaže Zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Točka 7. 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Skradina 

 

O prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Skradina, uvodno izlaganje podnio je 

gradonačelnik Nediljko Dujić. Naveo je kako je Republika Hrvatska jedina država na svijetu gdje 

je dužnosnicima zabranjen godišnji odmor, naknade za godišnji odmor, božičnica, jubilarna 
nagrada.  Uredbom ministra propisano je da se do 30.09. moraju izmjeniti odluke o pravima 

dužnosnika. Potom je otvorena rasprava. 

 Kako se nitko nije javio za raspravu, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 13 (trinaest) 
glasova –ZA i 1 (jednim)  glasom -PROTIV donijelo Odluku o izmjeni Odluke o plaći i drugim 
pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Skradina. 
 Odluka se prilaže Zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 8.  
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravima iz službe 

službenika i namještenika Gradske uprave Grada Skradina 

 

Gradsko vijeće Grada Skradina je s 13 (trinaest) glasova –ZA i 1 (jednim)  glasom -

PROTIV donijelo Odluku o izmjeni Odluke o pravima iz službe službenika i namještenika 
Gradske uprave Grada Skradina. 

 Odluka se prilaže Zapisniku pod 8) i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 9.  
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana 

uređenja stambene zone Krković-Lađevci 
 

Nakon uvodnog obrazloženja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića, 
otvorena je rasprava. 

Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i pitao vijećnike s područja Krkovića o njihovu 
položaju po ovom pitanju, odnosno  gdje njihova djeca idu u školu. To pita iz razloga 

opravdanosti donošenja ovog akta, te je pitao gradonačelnika koliko košta izrada i donošenje 
ovog dokumenta. Ima osjećaj da su ta naselja, odnosno ljudi koji tamo žive odmaknuti od Grada 
Skradina i trebalo bi tim ljudima dati do znanja da se Gradska uprava brine o njihovim interesima 

i potrebama. Mještani tih naselja trebali bi se više okrenuti prema Gradu Skradinu, a ne prema 

naseljima koja pripadaju Gradu Vodicama. Drago mu je da se dobiva taj Urbanistički plan, a koji 
je preduvjet razvoju naselja. 

Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone Krković-Lađevci. 

Odluka se prilaže Zapisniku pod 9) i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 10. 
Prijedlog  Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području Grada Skradina 

 

Prije otvaranja rasprave o Prijedlog  Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području Grada Skradina, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina 
Josip Silov predložio je malu korekciju u tekstu prijedloga Odluke na način da se umjesto 
napisanog naziva ceste „Put za Rogovo“ ispravi u „Put Rogova“. Potom je otvorena rasprava. 

Kako se za raspravu nitko nije javio, Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je 
donijelo Odluku o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Skradina 

Odluka se prilaže Zapisniku pod 10) i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 11.  
Prijedlog Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji 

poslovnog prostora u vlasništvu Grada Skradina 

 

O prijedlogu Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 
Grada Skradina, otvorena je rasprava. 
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Kako se nitko nije javio za riječ, Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo 
Odluku o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Skradina 

Odluka se prilaže Zapisniku pod 11) i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Točka 12. 
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2015.g. 

 

 O prijedlogu Odluke o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2015.g. uvodno izlaganje 

podnijela je predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić, koja je ujedno i 
predsjednica  Odbora za priznanja Grada Skradina. Navela je  kako je dana 03. rujna 2015.g. 

održana 4. sjednica Odbora za priznanja Grada Skradina na kojoj je utvrđen prijedlog Odluke o 
dodjeli priznanja Grada Skradina u 2015.g. Dalje je navela kako su sukladno  Obavijesti koja je 

objavljena u dnevnom tisku „SLOBODNA DALMACIJA“ od 8. kolovoza 2015.g. u propisanom 

roku zaprimljena  2 (dva) prijedloga, i to: prijedlog gradonačelnika Grada Skradina, te građani s 
područja Grada Skradina 

Gradonačelnik Grada Skradina predložio je da se: 

-  Nagrada Grada Skradina dodijeli Osnovnoj školi Skradin – za izniman doprinos u 

razvoju osnovnog školstva i zapažene uspjehe na području odgoja, obrazovanja i športa 

- Plaketa Grada Skradina dodijeli Branku Paiću – za snažan doprinos u promociji glazbene 

kulture i klapskog pjevanja, te medijskoj promidžbi Grada Skradina. 
Dalje je navela kako su građani s područja Grada Skradina  dostavili  prijedlog dodjele priznanja 
za 2015.g., (prijedlog potpisalo 10 potpisnika), a kojim predlažu da se priznanje dodijeli  

- UDRUZI RUPSKA ZVONA, RUPE - za uspješan rad na očuvanju tradicijske kulture, 
običaja, kulturnih događanja i održavanju sportsko-turističkih manifestacija na području 
Župe Rupe. 

Odbor je zaključio da su dostavljeni prijedlozi valjani, te je sukladno podnesenim  

prijedlozima Odbor izradio prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2015.g. Odbor 

predlaže Gradskom vijeću Grada Skradina da prihvati dostavljeni prijedlog Odluke o dodjeli 
priznanja Grada Skradina u 2015.g., a sukladno članku 14. Odluke o priznanjima Grada Skradina 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/01) koji propisuje da o prijedlozima za 

dodjelu priznanja Grada Skradina odlučuje Gradsko vijeće Grada Skradina, glasujući o svakom 
prijedlogu posebno, bez prethodne rasprave. 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je na glasovanje prvi 
prijedlog, odnosno prijedlog gradonačelnika, te je isti jednoglasno usvojen. Potom je stavila na 
glasovanje drugi prijedlog, odnosno prijedlog grupe građana, koji je također jednoglasno usvojen, 
te je jednoglasno usvojena Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2015.g. 

Odluka se prilaže Zapisniku pod 12) i čini njegov sastavni dio. 
 

Sjednica je završena u 09,57 sati. 
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