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GRADSKOM VIJEĆU GRADA SKRADINA

PREDMET: Izvješće o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje
srpanj-prosinac 2015.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 2015.g. održane su 3 (tri) 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:
■ IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA:
- završeno izvođenje građevinskih radova na uređenju igrališta Vaćani (3. faza)
- završena izrada golova na malonogometnom igralištu u Bribiru, te izrada
konstrukcije za koš na igralištu u Sonkoviću
- izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta
- završena II faza rekonstrukcije ceste Sv. Kata-Graovo
- završena rekonstrukcija Stolarske ulice u Skradinu
- završena I faza rekonstrukcije ulice Zagrađe u Skradinu
- završena IV faza proširenja groblja sv. Jure u Rupama
- završeno izvođenje građ. radova na rekonstrukciji pristaništa mula Prukljan
- započeti radovi na postavljanju javne rasvjete u Skradinu i Skradinskom Polju
- završeni radovi na prenamjeni malonogometnog igrališta u boćarski teren
u Ićevu
- sanacija autobusnih čekaonica na području Grada Skradina
- izvođenje radova na izradi taxi stajališta u Skradinu

-2■ PROJEKTNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA
-

završena izrada projektne dokumentacije za prometnicu Kistanje-Laškovica
završena izrada parcelacijskog elaborata za prometnicu Kistanje-Laškovica
S tvrtkom „Hrvatske ceste“ u tijeku izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju
čvora Bribirske Mostine
završena izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela nekategorizirane
prometne mreže (uređenje ulica) na području Grada Skradina
završena izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije nekategorizirane prometne
mreže (ulice Stolarska i Zagrađe u Skradinu)
u tijeku izrada Strategije razvoja Grada Skradina za razdoblje 2015.-2020.g.,

■ POLJOPRIVREDA
-

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

■ KULTURA

-

donacije kulturnim udrugama
realizacija kulturnog ljeta sukladno Programu javnih potreba u kulturi na području
Grada Skradina za 2015.g., te su se tijekom trajanja kulturnog ljeta održala slijedeća
kulturna događanja redom kako slijedi:

-

KONCERT ANSAMBLA NARODNIH PLESOVA I PJESAMA LADO

-

KONCERT STUDIO 54 Grupa Cabaret i zvijezde „The voice“
KONCERT ZORICE KONDŽA Klavirska pratnja Joško Banov
KONCERT KLASIČNE GLAZBE Ana Domančić i Hrvatski gudački kvartet
LUTKARSKA PREDSTAVA IRENE BAUSOVIĆ Napokon zvijezda
KLAPSKI KONCERT IN MEMORIAM IVICA SUŠIĆ
Klapa sv. Juraj i Orkestar Hrvatske ratne mornarice
KONCERT LIMENE GLAZBE IN MEMORIAM BRUNO MARENZI
PREDSTAVA GLUMAČKE DRUŽINE HISTRIONI Ne plaćamo, ne plaćamo
RUPSKA FEŠTA

Lipanj

Srpanj

Kolovoz

-

-

36. SUSRET DALMATINSKIH KLAPA SKRADIN 2015.
Vokalisti Salone, Cambi, Šufit, Kampaneli, Kaše, Nostalgija, Narenta, Bunari, Jacera,
i Skradinke
IZLOŽBA SLIKA I SKULPTURA More, rijeke, mostovi Petar Dolić
KONCERT KLAPA CAMBI SPLIT

-3-

8. KAZALIŠNI FESTIVAL „GLUMIŠTE POD MURVOM“
a) MALA MURVA (srpanj)
-POU VELIKA GORICA - Put oko svijeta
-PRODUKCIJA Z - Veliko putovanje malenog puža
-KU ARTALIJA - SnjeguljicaPRODUKCIJA Z - Lijepo putovanje Lijepom Našom
b) VELIKA MURVA (kolovoz)
-TEATAR RUGANTINO - Život je čudo
-KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA- Kidaj od svoje žene
-ZLATAN ZUHRIĆ - Stand up show
-KAZALIŠTE PLAYDRAMA - Picasso
-ZORIN DOM KARLOVAC – Čekaonica

-

Rujan
-

KONCERT LIMENE GLAZBE LUXEMBOURG FUN BRASS BAND
PRUKLJANSKI GUŠTI
Natjecanja između ekipa Zatona, Rasline, Bilica i Skradina u kartanju, potezanju
konopa, veslanju, muri, balotama, te plivanju na 100 m
KONCERT KLAPA ŠUFIT SPLIT
Obilježavanje Dana sjećanja-spomendan na poginule branitelje u skradinskom zaleđu
Velika Glava-Dubravice
Blagdan Male Gospe-pučka fešta
Blagdan sv. Jeronima-Dan Grada Skradina

Prosinac
- Božićni koncert Klapa Skradinke
■ ŠPORT I ŠPORTSKA DOGAĐANJA
-

donacije športskim udrugama

Srpanj-kolovoz

-

Malonogometni turnir Rupe 2015.
Malonogometni turnir Kupa Grada Skradina-Remetić
Boćarski turnir Oluja 95-Sonković
Memorijalni boćarski turnir Božo Ceronja-Piramatovci
Memorijalni malonogometni turnir Živko Barić Žika- Skradin

-4■ SOCIJALNI PROGRAM

-

Grad Skradin i dalje dodjeljuje pomoći za opremanje novorođenčadi u iznosu od
1.500,00 kn
sufinancira školski obrok 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
dodjeljuje financijsku pomoć za stanovanje, te
ostale naknade u naravi

donesena Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi u dijelu pomoći za opremanje
novorođenčadi

■ 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).
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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 18. sjednici, od 30. ožujka
2016.g., donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina
za razdoblje srpanj-prosinac 2015.g.
1. Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje
srpanj-prosinac 2015.g.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj
ploči Grada Skradina.

Skradin, 30. ožujka 2016.g.
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.

