ZAPISNIK
s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina
16. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina održana je u utorak 08. (osmog) prosinca
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, Luka Matić, Milenko Milović, Miranda Miroslava Paić, Antonio Periša, Tome
Računica, Leonard Radnić, Marko Rajčić, Šime Sladić, Zoran Sladić, Dragan Smolić, Katarina
Šošić i Kristina Vlaić Bubalo.
Sjednici nije nazočan: Jure Mandušić.
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 18. točaka. Sukladno članku 78. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Skradina, gradonačelnik Nediljko Dujić predlažio je slijedeću dopunu dnevnog reda:
- kao 19. točka dnevnog reda predlaže se:
„Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda 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 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
DNEVNI RED
1. II Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2015.g.
2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Grada Skradina u 2015.g. (II)

3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području

Grada Skradina u 2015.g. (II)

4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina
5.
6.
7.
8.
9.

za 2015.g. (II)
Prijedlog izmjena i dopuna Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području
Grada Skradina za 2015.g. (II)
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi.
Prijedlog Proračuna Grada Skradina za 2016.g. s Projekcijom Proračuna Grada Skradina
za 2016.g.-2018.g.
Prijedlog Plana razvojnih programa 2016.g.-2018.g.
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2016.g.

-210. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Grada Skradina u 2016.g.

11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u

2016.g.

12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2016.g.
13. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2016.g.
14. Prijedlog Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za
15.
16.
17.
18.
19.

2016.g.
Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša (usklađenje 1) Grada Skradina.
Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada
Skradina.
Prijedlog Operativnog programa mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju (2015.g.2016.g.) na području Grada Skradina.
Prijedlog Odluke o donošenju ispravka pogreške u Prostornom planu uređenja Grada
Skradina.
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda Grada Skradina.

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

A) DRAGAN SMOLIĆ, vijećnik SDSS-a:
„1. Voda Svitice Bakule.
2. Tabla za Bribir u zaseoku Pavići i ograničenje Bribir.“
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sjednici
nazočan vijećnik Jure Mandušić, te je nazočno svih 14 vijećnika.
ODGOVOR:
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„Što se tiče vode, poznat mi je ovaj problem. Vi svi znate da od prošle godine gradovi i općine ne
mogu investirati ni sudjelovati u projektu vodoopskrbe. To znači da zainteresirani građani s ovog
područja moraju podnijeti zahtjev tvrtki „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik i od njih zatražiti
da se izvrši izgradnja voda ili podvoda na tom dijelu. Nema više modela po kojem je Grad na
temelju pojedinačnih zahtjeva građana za priključenje vode, to rješavao, već se zahtjev podnosi
tvrtki „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik. Oni ne rješavaju predmet po pojedinačnom zahtjevu
već kad se prikupi nekoliko zahtjeva tada oni izlaze na teren i izvode potrebite radove.
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da postave table i ograničenje na traženoj dionici.“
B) BRANKO DRAGOVIĆ, nezavisni vijećnik:
„1.Vidim iz ovog plana da ide asfalt prema Prukljanu, radosna vijest. Kad je krajnji rok da ljudi
sa Prukljana i svi ostali građani, mogu očekivati asfalt do Prukljana.
2. Molim gosp. Gradonačelnika da mi odgovori gdje se asfaltiralo u zadnjih mjesec dana u
naselju Gračac, i da pojasni Gradskom vijeću kako je došlo do toga.?“
ODGOVOR:
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„1. Što se tiče Prukljana, taj projekt Grad polako gura sukladno sredstvima. Ako ste vidjeli u
2016.g. planiraju se dva zahvata na toj dionici; jedna je rekonstrukcija tzv. Koloveza u
Sonkoviću, zaseok Matići koja je u katastrofalnom stanju i drugo je spajanje dionice od boćarskih
terena do nadvožnjaka auto-puta, s tim da ćemo skratiti tu makadamsku dionicu i u Sonkoviću za
više od 500m ukupno. Znači približavamo naselje Prukljan komunalnoj infrastrukturi, u ovom
slučaju asfaltu. Vodim računa, neću puno obećavati, ali vjerujem da, osim ta dva zahvata, bi
mogli još unutar tog projekta nešto napraviti u 2016.g. sve kako bi do kraja 2017.g. to naselje
moglo dobiti asfalt.
Što se tiče odgovora na drugo pitanje, istina je da smo kroz jesenje održavanje odradili nekoliko
lokacija na području Grada Skradina. Jedna od tih je i u Gračacu. Radi se o nekoj ulici koja je
dužine cca 60-ak m. Odrađena je polovica te ulice iz razloga što je prvi dio ulice problematičan i
da se je asfaltirala po postojećem stanju, voda bi išla susjedima koji imaju tamo kuće i dvorišta.
Na tom području treba napraviti jedan ozbiljniji zahvat. Kako je došlo do tog asfaltiranja, vi svi
skupa znate da je moj moto „asfalt do svake kuće“. Sukladno tome, asfaltirana je i ova ulica.
Koliko će ulica u narednom periodu biti asfaltirano vidjeli ste iz priloženog plana za 2016.g. i da
planiramo veći zahvat u tom naselju. Poteglo se pitanje u javnosti sveza politike ovoga ili onoga.
Kategorički ovdje tvrdim da politike u ovom slučaju nema. U tom smislu, moglo bi se potegnuti
pitanje i prigovarati i što smo cestu za Sv. Katu završili, to je 100 puta veći projekt što se završio,
nego ovaj, pa onda i neke dionice u Rupama i u drugim naseljima. Ako postoje dvije ulice u
naselju, a za obe se nema sredstava, uvijek se može raspravljati i prigovarati o prioritetima. Molio
bih Vas sve skupa da svi pomognemo da u idućih par godina svaka ulica bude asfaltirana. Bit ću
otvoren. Veže se priča zato što moj zamjenik živi u toj ulici. Prije nekoliko godina vezala se priča
za asfaltiranje ceste u Ićevu iz razloga što ja tamo živim. Uvijek se može vezati priča. Mislim da
nije došlo ni do kakvog kršenja zakona. Svaki građanin pa i moj zamjenik mora imati asfalt. Ja
kategorički odbacujem da bilo tko može utjecati na mene. Uvijek se transparentno provode
projekti.“
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„1. Uređenje Pulića ulice u Bićinama a to znači:
Montaža 2 rasvjetna tijela i postavljanje sloja asfalta jer je to najprometnija ulica koja povezuje
gornji i donji dio sela.
2. Isto-javna rasvjeta i to na kraju gornjeg sela-zadnja kuća kod gospođe Milene Pulić gdje fali
jedan stup javne rasvjete.“
ODGOVOR:
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„To je premali zahvat da bi ja sada ovdje rekao da ćemo ga stavljati u Proračun. On je u zbirnom
održavanju i izgradnji. Izdvojena su dava velika projekta koja radimo. To je zapadni ulaz u Grad
Skradin i Skradinsko Polje. To je u tijeku. U idućoj godini su dva velika projekta: istočni ulaz u
Grad Skradin i završetak zapadnog dijela. A sve ono gdje treba dva ili tri rasvjetna tijela imaju se
na popisu i to će biti napravljeno rutinski. Što se tiče asfalta moram vidjeti o čemu se radi, jer ste
vidjeli da se radi rekonstrukcija Skorića puta, da smo planirali jednu ulicu u Bićinama koja nema
asfalta. Ići će se na lice mjesta, vidjeti o čemu se radi i napravi se projektna dokumentacija i onda
radovi sukladno dokumentaciji.“

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 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina. Kako se nitko nije javio predsjednica
Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je isti na glasovanje. Zapisnik s 15.
sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina jednoglasno je usvojen.
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Točka 1.
Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2015.g.
Nakon kratkog uvodnog obrazoženja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka
Dujića o prijedlogu II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2015.g. otvorena je
rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i rekao kako ima samo jedno pitanje da li je i
koliko je u postotku Proračun u deficitu. Pročelnica Službe za proračun i financije Milena Vrebac
mu je odgovorila kako ove godine Proračun nije u deficitu. Još nije kraj godine, a stvarno stanje
bit će vidljivo u Godišnjem obračunu Proračuna. Prema svim dosadašnjim analizama, s danom
30.11., Proračun nije u deficitu.
Vijećnik Marko Rajčić je naveo kako je, prema njemu dostupnim informacijama odnosno
Institutu za financije Hrvatske, Grad Skradin u deficitu 37%. Pročelnica Službe za proračun i
financije Milena Vrebac odgovorila je da su to bili podaci od prošle godine, odnosno to nisu
podaci za 2015.g., već za 2014.g. Dalje je navela da oni i ne mogu znati podatke za 2015.g. jer ti
podaci još nikom nisu dostupni. Na temelju izvršenja Godišnjeg obračuna Proračuna, oni prave
te podatke. Grad jest bio u deficitu 2014.g., ali iskreno nije joj jasno na temelju čega su izračunali
toliki deficit. Grad jest bio u deficitu i to u iznosu od 430.000,00 kn, a što je i vidljivo u ovim
izmjenama i dopunama Proračuna gdje je taj deficit pokriven. Dalje je navela kako Institut za
financije ima poseban način, odnosno metodologiju izračuna, pojasnivši kako gledaju deficit po
broju stanovnika. Kakvi će biti podaci za 2015.g. to će se tek vidjeti.
Vijećnik Marko Rajčić je rekao kako je vidio iz prethodnih godišnjih obračuna da se
radilo o deficitu od 430.000,00 kn, ali podatak dat od Instituta za financije mu je zazvonio na
znak za uzbunu i motiv da pita koja je to razlika u izračunu i tih 37% od svih onih obveza koje su
preuzete u odnosu na izvorni Proračun. Na temelju tih podataka javlja se određena sumnja u neke
možda nenamjerne stvari da se događaju. Ovo izrečeno komparirat će s izrečenim odgovorom na
14-oj sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina kada je pitao kako su raspoređena sredstva u
komunalnom poduzeću “RIVINA JARUGA” d.o.o., a na koje je dobio pisani odgovor u kojem
stoji da se dobit koja je ostala na kraju godine pretočila u podmirenje duga iz prethodnih godina.
Navedeno komparira iz razloga što želi vidjeti koliko je stvarno i vjerodostojno prikazivanje
navedenih brojki. Malo se potrudio i otišao na stranice FINE na kojem se, između ostalog, nalazi
i izvješće o stanju završnog računa tvrtke “RIVINA JARUGA” d.o.o. Tamo stoji i odluka
Skupštine Društva u kojoj se navodi da će se pokriti troškovi iz prethodnih godina s ostvarenom
dobiti i što je po njemu legitimno. Naglasak je na tome da zašto se nema takav odgovor u
trenutku kada se to pita, jer se radi o transparentnom i javnom dokumentu koji se nalazi na
stranicama FINE. Iz prethodno navedenog proizlazi njegovo pitanje, te bi volio da ga se educira
je li navedenih 37% čini ovih 430.000,00 kn koji su se provlačili u zadnjih godina minusa ili ima
još nešto drugo.
Pročelnica Službe za proračun i financije Milena Vrebac mu je odgovorila kako može 100%
tvrditi i garantirati da sve obveze koje dođu u Grad Skradin su prikazane kroz Proračun.To znači
da svaki račun koji dođe je proveden i prikazan. Podaci koji su prikazani su točni. Institut za
financije ima svoju metodu računanja, odnosno oni deficit računaju po broju stanovnika.
Proračun se šalje i nadležnom Ministarstvu, Državnom uredu za reviziju i FINI, tako da je sve
dostupno i vidljivo. Gradonačelnik Nediljko Dujić je rekao da je također vidio navedene podatke,
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kojima je razgovarao su rekli da oni to nisu radili, istodobno prebacujući odgovornost s jednoga
na drugog. Poluprivatno je dobio informaciju da navedeni institut koji to plasira ima nalog da
prikazuje, ne samo u Skradinu, nego diljem Republike Hrvatske, slične ili iste stvari kako bi se
javno mijenje pripremilo da su Skradin i još neke druge općine i gradovi, nepotrebni kao jedinica
lokalne samouprave, odnosno kako su trošak i teret države i kako je to raspad sustava koji se ne
može ničim pokrivati. Po njemu, ako je to točno onda je to žalosno. Gradonačelnik je službena i
odgovorna osoba koja bi trebala dobiti odgovor na upit istog instituta. Zašto ga nije dobio,
ne može odgovoriti. Samo bi za kraj rekao da sve obveze koje Grad ima do lipe su transparentne
i o svemu su vijećnici upoznati. Postoji generalna politika kako dosadašnji ustroj nije dobar, kako
treba ukinuti županije i pojedine općine i gradovi, te ići na osnivanje regija i rastakanje Hrvatske.
Taj institut je u funkciji navedenoga.
Nakon završene rasprave, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić
stavila je na glasovanje prijedlog II Izmjena i dopuna proračuna Grada Skradina za 2015.g., te je
isti usvojen s 12 (dvanaest) glasova –ZA i 2 (dva) –SUZDRŽANA glasa.
II Izmjene i dopune Proračuna prilažu se Zapisniku pod 1) i čine njegov sastavni dio.
Točka 2.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2015.g. (II)
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić otvorila je raspravu o
prijedlogu Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Skradina u 2015.g. (II).
Kako se nitko nije javio za riječ, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 12 (dvanaest)
glasova –ZA i 2 (dva) –SUZDRŽANA glasa donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2015.g. (II).
Izmjene i dopune Programa prilažu se Zapisniku pod 2) i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina u 2015.g. (II)
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić otvorila je raspravu o
prijedlogu Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Skradina u 2015.g. (II).
Vijećnik Tome Računica javio se za riječ kako bi se osvrnuo na obećanje gradonačelnika
Grada Skradina da će za ul. Grge Vatavuka u Skradinu poduzeti određene mjere. Od prethodne
sjednice do ove u Skradinu su pale enormne količine kiše i dogodila se katastrofa po tom pitanju.
Vidi da u Proračunu za 2016.g. nisu predviđeni nikakvi radovi u toj ulici. Mišljenja je da se u toj
ulici s malo sredstava i malo dobre volje i znanja može taj problem riješiti, jer inače, prethodno
kazavši kako to nije prijetnja, građani koji žive u toj ulici će imati jedan mali neposluh na način
da će zatvoriti dovod oborinskih voda, a da bi spasili svoju imovinu. Dodao je kako dolaze i u
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Proračunu predvide bar neka sredstva da se sanira ulica Grge Vatavuka u Skradinu, ili da se
odmah poduzmu mjere ispumpavanja vode kad počne padati kiša.
Gradonačelnik Grada Skradina Nediljko Dujić je odgovorio kako to nije baš tako I kako se radi
projekt koji bi trebao riješiti taj problem. U sklopu tog projekta najprije će se rješavati problem
neovlaštenog ispuštanja oborinske vode na javne površine. To je jedno od pitanja koje će se
morati riješiti. Nadalje postoji problem gdje su se građani neovlašteno priključili na sustave.
Gradonačelnik je izvjestio vijećnike kako je naručio snimanje sustava što znači da se kamerom
postojeće stanje u cilju izrade kvalitetnog projekta. Vjeruje kako će se iznaći rješenje za
oborinsku vodu ne samo u ulici Grge Vatavuka, već i u svim pobočnim ulicama koje se nalaze u
tome dijelu grada. Njegov interes kao gradonačelnika je da se to ne ponavlja, ali kaže da se to ne
može ad hoc raditi bez struke i bez jedne kvalitetne pripreme. Radi se s najmodernijom
tehnologijom i s najdostupnijim stručnjacima za to područje rada. Dalje je naveo kako bi on isto
tako mogao vijećnika pitati zašto nije dostavljen prijedlog režima prometa, a koji je zajedno s
pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela i ostalim vijećnicima iz Skradina trebao napraviti, a
što je rekao na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća. Koliko zna vijećnik, a ni ostali vijećnici nisu
kontaktirali s pročelnikom. Na kraju je rekao kako je uvijek dobro krenuti od sebe, građani
imaju pravo na neposluh, a gradonačelnik ima pravo napraviti projekt koji je opravdan i gdje ti
građani najprije moraju ispoštivati svoje ustavno-pravne norme, kako bi onda imali i sva ostala
prava. Kao legalist, u tom smjeru, radi i priprema vrlo zahtjevan projekt s podzemnim vodama i
vodama sa svih krovova, dvorišta i svega ostalog koje se nekontrolirano slijevaju na javnu
površinu. Zamolio je da mu se dozvoli da sa eminentnom strukom i tehnologijom pripremi
projekt kako se to više ne bi događalo. Svjestan je da u ekstremnim uvjetima postoji opasnost ne
samo za imovinu već i za stanovništvo i radi sve kako bi se to otklonilo na stručan i kvalitetan
način.
Vijećnik Tome Računica se javio za riječ i rekao kako ne zna iz kojeg razloga se gradonačelnik
tako očitovao prema njemu. I on je za to da se utvrdi tko to nelegalno pušta vodu. Odvodnja se,
kako kaže, redovito mjesečno plaća. Gradonačelnik je replicirao kako se to ne plaća pojasnivši
kako se plaća fekalna odvodnja i zakonom je točno propisano što ide u fekalnu odvodnju. Tu ne
ide voda s krovova. Ne postoji sustav koji može primiti oborinske vode kako su građani zamislili,
te ovdje u gradu spajati se na fekalni sustav koji u datom trenutku dobiva sto puta više nego može
primiti ijedan sustav i pravi štete u enormnim financijskim pokazateljima.
Vijećnik Tome Računica je kazao kako nisu građani krivi što im je to netko dopustio.
Gradonačelnik Nediljko Dujić odgovorio je kako se slaže s njim, ali isto tako nitko od građana
nije ugradio mastolov na svojim ugostiteljskim objektima, a što je zakonska obveza. Da je
gradonačelnik doslovno provodio komunalnu odluku svi bi dobili kaznu i svima bi bio zabranjen
spoj na kanalizaciju. Sadašnje pranje kanalizacije košta preko 100.000,00 kn, a unutra se nalazi
mast iz ugostiteljskih objekata čiji su vlasnici jako dobro naplatili večere i jako dobro zaradili. A
Gradu je ostavljena mast u sustavu odvodnje iz razloga što nisu htjeli ugraditi mastolove koji
koštaju nekoliko tisuća kuna. Na kraju gradonačelnik ne valja, a oni su pošteni. To po njemu ne
ide jedno s drugim. Ima odgovor na sva pitanja, ali treba podijeliti odgovornost barem na pola.
Vijećnik Tome Računica je naveo kako se slaže s gradonačelnikom, ali da to nije razlog da
gradska uprava ne inzistira na ugradnji mastolova. Pitao je do kraja je rok za realizaciju projekta
o kojem je gradonačelnik govorio. Gradonačelnk Nediljko Dujić je odgovorio kako je prema
dogovoru sa stručnim timom vjeruje da će u prvom tromjesečju, a najkasnije do 1.05. riješiti
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plavljenja osim ekstremnog stanja za koje ne može nitko garantirati. To uključuje i gradnju novog
kolektora jer ovaj postojeći je postavljen vrlo visoko i ne može primiti vodu iz tih ulica
Nakon završene rasprave, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je
na glasovanje prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Skradina u 2015.g.(II), te je isti usvojen s 12 (dvanaest) glasova –ZA i 2 (dva) –SUZDRŽANA
glasa.
Izmjene i dopune Programa prilažu se Zapisniku pod 3) i čine njegov sastavni dio
Točka 4.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba
u športu na području Grada Skradina za 2015.g. (II)
O prijedlogu Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada
Skradina za 2015.g. (II) otvorena je rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i rekao kako ima jedno pitanje odnosno zašto
stavka pod nazivom “projektna dokumentacija za športsku dvoranu” sada iznosi 0,00 kn, a u
prijedlogu Proračuna Grada Skradina za 2016.g. je ponovo planirana i iznosi 240.000,00 kn.
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako je to tako iz jednostavnog razloga što je
provedena procedura za sustav dvorane “balon” za koju se ne može dobiti dozvola i nije se mogla
kao takva ugovarati. Tada se išlo na model tražeći zamjensko projektiranje čvrstog objekta za
koji se može dobiti dozvola i došlo se do određenih projektanata koji nam mogu isprojektirati
takav objekt, a koji na javnom natječaju za europska sredstva može proći. Slijedom iznesenog
nema nikakvih obveza u 2015.g., već će one biti u 2016.g. te iz tih razloga nema nikakve potrebe
da stoje u Programu.
Vijećnik Marko Rajčić smatra kako planiranje jedne opcije pa druge izgleda kao lutanje.
Pita da li su se mogle predvidjeti okolnosti i situacije kada zakoni ne dozvoljavaju izmjene.
Njegova misao vodilja je „dobro planiranje“, te pita zašto se pravovremeno na pravilan i mogući
način ne predvidi kako kaže ometač, pa ga se može navrijeme i sukladno zakonu otkloniti.
Nakon završene rasprave, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić
stavila je na glasovanje prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području
Grada Skradina za 2015.g. (II), te je isti usvojen s 12 (dvanaest) glasova –ZA i 2 (dva) –
SUZDRŽANA glasa.
Izmjene i dopune Programa prilažu se Zapisniku pod 4) i čine njegov sastavni dio.
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Prijedlog Izmjena i dopuna Programa pomoći socijalno ugroženim
osobama na području Grada Skradina za 2015.g. (II)
O prijedlogu Izmjena i dopuna Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na
području Grada Skradina za 2015.g. (II) otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Izmjena i dopuna Programa pomoći socijalno ugroženim
osobama na području Grada Skradina za 2015.g. (II), te je isti jednoglasno usvojen.
Izmjene i dopune Programa prilažu se Zapisniku pod 5) i čine njegov sastavni dio.
Točka 6.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
O prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi uvodno obrazloženje podnio je
samostalni upravni referent za kulturu, šport, predškolski odgoj i socijalnu skrb Antonijo
Brajković. Naveo je kako je u odnosu na dostavljeni materijal došlo do korekcije predloženih
iznosa jednokratne financijske pomoći za novorođeno dijete. Tako se sada prijedlogom Odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi predlaže da se za prvo dijete roditelju dodjeljuje
jednokratna financijska pomoć u iznosu od 1.500,00 kn, za drugo dijete roditelju se dodjeljuje
jednokratna financijska pomoć u iznosu od 2.000,00 kn, a za treće i svako sljedeće novorođeno
dijete dodijelit će se iznos od 3.000,00 kn, te moli vijećnike da u svojim dobivenim materijalima
isprave prethodno navedenu korekciju.
Gradonačelnik Nediljko Dujić javio se za riječ kako bi kao predlagatelj pojasnio razloge
prethodno navedenog. Naveo je kako se dodatnim analizama i izračunima došlo do saznanja kako
Proračun Grada ne bi mogao podnijeti prethodno predloženi veći iznos pomoći i da se iz tih
razloga pristupilo smanjenju navedenih iznosa. Mišljenja je kako nema smisla obećavati nešto
što se ne bi moglo realizirati, te moli vijećnike da podrže ovaj prijedlog Odluke. Potom je
otvorena rasprava.
Kako se za raspravu nije nitko javio, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi, te je
ista jednoglasno usvojena.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni dio.
Točka 7.
Prijedlog Proračuna Grada Skradina za 2016.g. s
Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2016.g.-2018.g.
O prijedlogu Proračuna Grada Skradina za 2016.g. s Projekcijom Proračuna Grada
Skradina za 2016.g.-2018.g. kratko uvodno izlaganje podnio je gradonačelnik Grada Skradina
Nediljko Dujić. Naveo je kako je isti s jedne strane ambiciozan, ali i realan i provediv. Potom je
otvorena rasprava.
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31.000.000,00 kn ambiciozan. Planirati se mora, ali njega bi više veselilo da je rashodovna stavka
pod kontom 3 veća od 9.000.000,00 kn, pritom naglasivši da govori o onom izvornom dijelu
Proračuna.
Nakon završene rasprave, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić
stavila je na glasovanje prijedlog Proračuna Grada Skradina za 2016.g. s Projekcijom Proračuna
Grada Skradina za 2016.g.-2018.g., te je isti usvojen 13 (trinaest) glasova –ZA i 1 (jednim) –
SUZDRŽANIM glasom
Proračun se prilaže Zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio.
Točka 8.
Prijedlog Plana razvojnih programa 2016.g.-2018.g.
O prijedlogu Plana razvojnih programa 2016.g.-2018.g. otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Plana razvojnih programa 2016.g.-2018.g., te je isti
usvojen s 12 (dvanaest) glasova –ZA i 2 (dva) – SUZDRŽANA glasa.
Plan se prilaže Zapisniku pod 8) i čini njegov sastavni dio.
Točka 9.
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2016.g.
O prijedlogu Odluke o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2016.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 izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2016.g.,
te je ista usvojena s 12 (dvanaest) glasova –ZA i 2 (dva) – SUZDRŽANA glasa.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 9) i čini njegov sastavni dio.
Točka 10.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina u 2016.g.
O prijedlogu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Skradina u 2016.g. otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina u 2016.g., te je isti usvojen s 12 (dvanaest) glasova –
ZA i 2 (dva) – SUZDRŽANA glasa.
Program se prilaže Zapisniku pod 10) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Skradina u 2016.g.
O prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina
u 2016.g. otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Skradina u 2016.g., te je isti usvojen s 12 (dvanaest) glasova –ZA i 2 (dva) –
SUZDRŽANA glasa.
Program se prilaže Zapisniku pod 11) i čini njegov sastavni dio.
Točka 12.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Skradina za 2016.g.
O prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2016.g.
otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Skradina za 2016.g., te je isti usvojen s 12 (dvanaest) glasova –ZA i 2 (dva) – SUZDRŽANA
glasa.
Program se prilaže Zapisniku pod 12) i čini njegov sastavni dio.
Točka 13.
Prijedlog Programa javnih potreba u športu
na području Grada Skradina za 2016.g.
O prijedlogu Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2016.g.
otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada
Skradina za 2016.g., te je isti usvojen s 12 (dvanaest) glasova –ZA i 2 (dva) – SUZDRŽANA
glasa.
Program se prilaže Zapisniku pod 13) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Programa pomoći socijalno ugroženim
osobama na području Grada Skradina za 2016.g.
O prijedlogu Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina
za 2016.g. otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na
području Grada Skradina za 2016.g., te je isti jednoglasno usvojen.
Program se prilaže Zapisniku pod 14) i čini njegov sastavni dio.
Točka 15.
Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša (usklađenje 1) Grada Skradina
Nakon uvodnog izlaganja od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Skradina Josipa Silova o prijedlogu Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša (usklađenje 1) Grada Skradina u kojem je naveo kako je
potrebno izmjeniti pravni osnov prijedloga Odluke u odnosu na dostavljeni materijal za sjednicu
Gradskog vijeća Grada Skradina, odnosno umjesto navedenog članka 28. stavak 1. alineja 3.
Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/09, 38/09, 127/10) i odredbe
Statuta Grada Skradina, pravni osnov treba glasiti: „Na temelju članka 93. točka 14. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15 ) i odredba Statuta Grada Skradina, otvorena je
rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša (usklađenje 1) Grada Skradina, te je isti jednoglasno
usvojen.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 15) i čini njegov sastavni dio.
Točka 16.
Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja
i Plana civilne zaštite Grada Skradina
Nakon uvodnog izlaganja od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Skradina Josipa Silova o prijedlogu Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne
zaštite Grada Skradina u kojem je naveo kako je također na isti način potrebno izmjeniti pravni
osnov prijedloga Odluke u odnosu na dostavljeni materijal, otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana
civilne zaštite Grada Skradina, te je isti jednoglasno usvojen.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 16) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Operativnog programa mjera zaštite i spašavanja
u zimskom razdoblju (2015.g.-2016.g.) na području Grada Skradina
Nakon uvodnog izlaganja od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Skradina Josipa Silova o prijedlogu Operativnog programa mjera zaštite i spašavanja u zimskom
razdoblju (2015.g.-2016.g.) na području Grada Skradina u kojem je naveo kako je također
potrebno izmjeniti pravni osnov prijedloga Odluke u odnosu na dostavljeni materijal, otvorena je
rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana
civilne zaštite Grada Skradina, te je isti jednoglasno usvojen.
Operativni program prilaže se Zapisniku pod 17) i čini njegov sastavni dio.
Točka 18.
Prijedlog Odluke o donošenju ispravka pogreške
u Prostornom planu uređenja Grada Skradina
O prijedlogu Odluke o donošenju ispravka pogreške u Prostornom planu uređenja Grada
Skradina uvodno obrazloženje podnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina
Josip Silov. Naveo je kako se ispravlja pogreška u kartografskom prikazu broj 4.30. Prostornog
plana uređenja Grada Skradina – građevinsko područje naselja Dubravice („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 6/01, 6/08 i 13/15) i to: „-Čest.zem. 352/14 k.o. Dubravice
pogreškom označena kao neizgrađeni dio građevinskog područja označava se kao izgrađeni dio
građevinskog područja naselja Dubravice.“
Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku o donošenju ispravka
pogreške u Prostornom planu uređenja Grada Skradina.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 18) i čini njegov sastavni dio.
Točka 19.
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Skradina
Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku o imenovanju članova
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Skradina.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 19) i čini njegov sastavni dio.
Sjednica je završila u 11,30 sati.
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