ZAPISNIK
s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina
15. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina održana je u petak 25. (dvadesetpeti) rujna
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 11, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Sjednici su nazočni:
Branko Dragović, Luka Matić, Milenko Milović, Miranda Miroslava Paić, Antonio Periša, Tome
Računica, Marko Rajčić, Zoran Sladić, Dragan Smolić, Katarina Šošić i Kristina Vlaić Bubalo.
Sjednici opravdano nisu nazočni: Jure Mandušić, Leonard Radnić 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 1. točkom. Sukladno članku 78. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Skradina, Odbor za nazive ulica i trgova predlaže slijedeću dopunu dnevnog reda:
- kao 2. točka dnevnog reda predlaže se:
„Prijedlog Odluke o preimenovanju ulice na području Grada Skradina.“
- Kao 3. točku dnevnog reda, gradonačelnik Grada Skradina predložio je:
„Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna
Grada Skradina“
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. Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Skradina.
2. Prijedlog Odluke o preimenovanju ulice na području Grada Skradina.
3. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz
Proračuna Grada Skradina.
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pitanja vijećnika.
A) LUKA MATIĆ, vijećnik HDZ-a:
„1. Promatračnica ptica u Gudući. Tko je zadužen za održavanje ceste?
2. Poljski put do izvora Sonković, da li je on u planu da se napravi?“
ODGOVOR:
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„1. Županijska ustanova za zaštitu prirode dužna je održavati sve prilazne staze i puteve na
zaštićenom području, pa tako i ovo. U više navrata osobno sam službeno tražio da to naprave. To
bi trebali raditi iz programa, odnosno dobivenih bespovratnih sredstava. Sada, uz vlastita
sredstva, 90% sredstava iz programa ulažu u šetnicu kanala sv. Ante i bojim se da će oni vrlo
teško trenutno imati na raspolaganju sredstva da jedan dio ulože na ovom području.
2. Što se tiče ovog puta, mi imamo sada trenutno u ugovaranju određene poljske i protupožarne
puteve i jedan je od tih na području Sonkovića. Ovaj za kojeg pitate je u planu sukladno
raspoloživim sredstvima, mislili smo ove godine i više, ali za sada imamo toliko sredstava, ne
mogu se sva sredstva utrošiti na području jednog naselja. Trošimo ravnomjerno na području
cijelog grada tako da će se i ovaj poljski put rješvati kad osiguramo sredstva.“
B) DRAGAN SMOLIĆ, vijećnik SDSS-a:
„1. Put Dubravice preko Radišića do spomenika Velika Glava.“
ODGOVOR:
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„Da li mislite na održavanje makadamskog puta od škole prema Radišićima? Pa nikad nije bio
problem. Radimo i sad će ići jesenji program održavanja, pa sam siguran da ćemo kroz njega to
riješiti. Doduše, nitko do sada nije tražio uređenje tog puta, jer tamo već ima asfaltna cesta za tu
lokaciju, pa mali broj ljudi prolazi. Vidjet ćemo kroz održavanje. Poslat ću inženjera na teren pa
da vidi što se može i treba napraviti.“
C) BRANKO DRAGOVIĆ, nezavisni vijećnik:
„1. Molim da mi odgovorite kad će se Gračacu riješiti pitanje igrališta u Gračacu, i pitanje
ograničenja brzine na Sednovcu (Raskršće), područje ex NK „Borac“ Gračac.“
2. Županijska cesta između Gračaca i Sonkovića. Ima dosta kritičnih točaka, posebno između
kovačije u Sonkoviću prema domu u Gračacu u dužini cca 200m.“
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Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„1. Što se tiče ograničenja brzine na županijskim cestama (do prije godinu dana bila državna, a
sad je županijska), zakonom su propisana ograničenja. Provedbu zakona provodi policija. Mi smo
ti koji upozoravamo, naročito gdje su škole i gdje su objekti od interesa za lokalnu zajednicu.
Križanja dviju županijskih cesta su u ingerenciji Županijske uprave za ceste. Mi ćemo još jednom
ponoviti dopis prema njima. Na cesti je uvijek opasno. Moram Vam samo nešto kazati. Vi kažete
da tamo žive obitelji. Kad su te obitelji tamo gradile kuću krenuli su, kao i većina, nelegalnim
putem. Danas im je problem postao promet. Međutim, oni su postali problem prometu, a ne
promet njima iz razloga što su isti nelegalno gradili kuće, pa ih krenuli legalizirati. Država je bila
dobra pa im je to omogućila, kako prema njima tako i prema svima takvima i zato ja kao čovjek
razumijem da se može dogoditi u prometu problem s katastrofalnim posljedicama, ali isto tako,
kao čovjek odgovoran za ovo područje, sagledavam to na način da ti isti ljudi nisu pitali nikoga
hoće li imati problem kad izgrade kuću i nasele se na križanje. A danas je to problem i žele da im
zajednica riješi taj problem. Moramo ipak izvagati kod tih stvari. Ne možemo zbog njihove
nelegalne izgradnje tu napraviti zonu smirenog prometa. Kad bi se na takav način radilo onda bi
se od Šibenika do Karlovca vozilo 25 sati. Ni Vi ni ja nismo spremni voziti 20 ili 30 km/sat tamo
gdje nema potrebe za tim, ali sigurno ću kao gradonačelnik sa stručnim službama napisati da
tamo postoji problem i da treba vidjeti kako ga treba stručno riješiti.
2. Što se tiče malonogometnog igrališta u Gračacu, zajedno s mještanima Gračaca ćemo za iduću
godinu planirati gdje i na koji način to riješiti. To sigurno nije prostor bivšeg NK „Borac“ jer je
to predragocjen prostor koji se ne može potrošiti za jedno asfaltno mini igralište gdje bi se igralo
2-3 djece. Ako Skradin dugoročno želi biti grad i imati sadržaje onda će sigurno morati imati i
drugu lokaciju za izgradnju jednog kvalitetnijeg stadiona. Ja je ne prejudiciram, ona je jedna od
potencijalnih dugoročnih lokacija, a za Gračac trebamo vidjeti za iduću godinu, prilikom
planiranja u proračunu, koja je to lokacija i gdje bi je mogli pronaći, jer moja je poznata politika
da u svakom naselju postoji potreba da se izgrade ti sportski sadržaji kako bi se mlađa populacija
bavila sportom, a ne drogom ili problemima. Zato Vas molim da od 10-og mjeseca kada
pristupimo pripremi proračuna predložite i Vaše ideje pa da vidimo što se može, a što ne može
realizirati.
Vijećnik Branko Dragović kazao je kako tamo nema nijednog postavljenog odbojnika.
Gradonačelnik Nediljko Dujić mu je odgovorio protupitanjem kako će se tamo postaviti
odbojnici kad su mještani napravili prevelik broj prijelaza na toj dionici. Jedino mjerilo kod
kritičnosti cesta je broj prometnih nezgoda u određenom vremenskom intervalu. Od Oluje do
danas na toj cesti se nije dogodila nijedna prometna nezgoda i ja mogu pisati da cesta ne valja,
ali unaprijed znam da se to neće prihvatiti. Odbojnici se postavljaju svake godine i sigurno ćemo
tražiti da se postave. U svakom slučaju, mogu zatražiti od ŽUC-a postavljanje elastičnog
odbojnika, a Vas vijećnike molim da preuzmete obvezu kod svojih mještana da im prenesete
kako više nijedan od njih neće moći prelaziti preko nelegalnih prijelaza do svojih njiva. To
gradonačelnik neće rješavati. Odbojnici će se sigurno postaviti, na Vaše traženje.“

-4D) TOME RAČUNICA, vijećnik HNS-a:
„1. Prijedlog trajne zabrane parkiranja na rivi.“
ODGOVOR:
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„Dostavite službeni prijedlog u pisanom obliku pa da se može pristupiti izmjenama ili donošenju
nove odluke koja regulira tu materiju. Sve što je u interesu građana Skradina stavit ću na Gradsko
vijeće bez obzira od koga dolazi i podržat ćemo sve. Ako je to interes građana Skradina, a
vjerujem da je, jer imamo dovoljno parkirnih mjesta i zato što je na gradskom parkingu
besplatno parkiranje van sezone. Traženih 100m nije problem, u nekim gradovima pješači se i
više. Izvolite s pročelnikom vidjeti što želite i što se može napraviti. Mišljenja sam da je ove
sezone napravljen određen iskorak i da se dosta uvelo reda, ali uvijek se može više i bolje.
Pozivam Vas da izložite svoj prijedlog“

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 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina. Kako se nitko nije javio predsjednica
Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je isti na glasovanje. Zapisnik s 14.
sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina jednoglasno je usvojen.
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Točka 1.
Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Skradina
O prijedlogu Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Skradina, kratko uvodno izlaganje dao je gradonačelnik Grada Skradina. Prije samog
izlaganja pozdravio je nazočnu gđu Ljiljanu Doležal, predstavnicu tvrtke„Urbing“ d.o.o. Zagreb,
koji su izradili prijedlog Plana, a koja vijećnicima stoji na raspolaganju za sva njihova pitanja.
Dalje je naveo kako je Grad započeo proceduru Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Skradina s ciljem usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Skradina s
Prostornim planom Šibensko-kninske županije za lokaciju buduće zone Prukljan. Kako su u
provedenoj proceduri ishodovane sve potrebite suglasnosti, prijedlog Odluke o donošenju
Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Skradina dostavljen je Gradskom
vijeću Grada Skradina na raspravu i odlučivanje. Dalje je naveo kako postoji i dalje interes za
ulaganje u zonu Prukljan, te da zainteresirani investitori nisu odustali zbog dugotrajnog postupka
donošenja Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Skradina, već su svojim
prijedlozima surađivali na izradama istih. Isto tako, s državom kao vlasnikom terena vode se
intenzivni razgovori da se nađe najbolji model kako sutra tu lokaciju ugovoriti s budućim
investitorom. Ta investicija je od interesa prvenstveno za Grad Skradin, a onda i za županiju i
državu. Nakon završenog izlaganja, otvorena je raspravu.
Kako se nitko nije javio, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić
stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Skradina, te je ista jednoglasno usvojena.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 1) i čini njegov sastavni dio.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o preimenovanju ulice na području Grada Skradina
O prijedlogu Odluke o preimenovanju ulice na području Grada Skradina uvodna
obrazloženja podnijeli su gradonačelnik Nediljko Dujić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Skradina Josip Silov. Gradonačelnik Nediljko Dujić naveo je kako je na 13. sjednici
Gradskog vijeća Grada Skradina donesena Odluka o preimenovanju ulice na području Grada
Skradina. Prilikom provođenja nadzora nad dostavljenim općim aktima s navedene sjednice Ured
državne uprave Šibensko-kninske županije utvrdio je nepravilnost Odluke o preimenovanju ulice
na području Grada Skradina, i to ne u sadržaju iste, već u dijelu u kojem se navodi pravni temelj,
te je Ured državne uprave zatražio da se to promijeni. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Skradina Josip Silov dalje je obrazložio kako je Ured državne uprave Šibensko-kninske
županije utvrdio kako je Odluka o preimenovanju ulice na području Grada Skradina
proceduralno donesena sukladno Zakonu o naseljima, odnosno prethodni postupak je proveden
sukladno članku 9. stavak 1. Zakona o naseljima (NN, broj 54/88). Međutim, predmetna Odluka
ima formalno pravnih nedostataka, te istu treba nomotehnički urediti na način da se u uvodnom
dijelu iste kao pravni temelj osim odredbe Statuta Grada Skradina navede i članak 9. stavak 1.
Zakona o naseljima i prethodno pribavljeno mišljenje građana s područja ulice čiji se naziv
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na području Grada Skradina iz razloga što se ne mijenja sadržaj iste, već pravni temelj, te se iz
navedenog razloga ide na donošenje nove Odluke o preimenovanju ulice na području Grada
Skradina kojom će se urediti pravni temelj na način kako to traži Ured državne uprave Šibenskokninske županije, te staviti van snage Odluka o preimenovanju ulice na području Grada Skradina
donesena na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina. Potom je otvorena rasprava.
Kako se nitko nije javio, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić
stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o preimenovanju ulice na području Grada Skradina, te
je ista jednoglasno usvojena.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 2) i čini njegov sastavni dio.

Točka 3.
Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito
godišnje financiranje iz Proračuna Grada Skradina
O prijedlogu Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz
Proračuna Grada Skradina uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Grada Skradina
Nediljko Dujić. Naveo je kako je Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dopisom,
KLASA: 402-10/14-03/456, URBROJ: 507/18-15-7 od 1. rujna 2015.g. predložilo da se članu
Gradskog vijeća Grada Skradina Branku Dragoviću obustavi isplata sredstava za redovito
godišnje financiranje iz Proračuna Grada Skradina iz razloga što nije postupio u skladu s člankom
30. stavak 2. i 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN, broj:
24/11, 61/11, 27/13 i 2/14). Isplata se obustavlja do dostave godišnjeg financijskog izvještaja
Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju
zakašnjenja dostave. Na kraju je rekao kako Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito
godišnje financiranje iz Proračuna Grada Skradina donosi Gradsko vijeće Grada Skradina
sukladno članku 41. Stavak 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(NN, broj: 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14). Potom je otvorena rasprava.
Kako se nitko nije javio, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić
stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje
financiranje iz Proračuna Grada Skradina, te je ista jednoglasno usvojena.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 3) i čini njegov sastavni dio.
Sjednica je završila u 11,00 sati.
ZAPISNIČAR
Paulina Radeljak,v.r.
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