ZAPISNIK
s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina
20. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina održana je u petak 29. (dvadesetdevetog)
srpnja 2016.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 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 (opr.ods.) i Šime Sladić (opr.ods.).
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 sa 7. točaka.
Kako nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, predsjednica Gradskog
vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je na glasovanje cjelokupno predloženi dnevni red,
te je isti jednoglasno usvojen.
Za raspravu i odlučivanje utvrđen je slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prijedlog (II) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2016.g.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Skradina za razdoblje 01. 01. 2016.g.-30. 06. 2016.g.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice „Ivan
Pridojević“ Skradin, za razdoblje 01.01. 2016.g.-30.06. 2016.g.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina
za razdoblje 01.01. 2016.g.-30.06. 2016.g.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o materijalnom i financijskom
poslovanju tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2015.g.
Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz
Proračuna Grada Skradina.
Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Skradin.
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pitanja vijećnika. Za postavljanje vijećničkih pitanja prijavio se:
A) BRANKO DRAGOVIĆ, nezavisni vijećnik:
„ Gdje je zapeo vodovodni sustav Bribir-Vaćani-Bratiškovci?“
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„Pozdravljam sve nazočne. Nije mrtva točka u pitanju, već je u pitanju investicija koja je došla do
razine lokacijske dozvole i koja je pokazala da u prvoj fazi košta više od 35.000.000,00 kn i koja
je kao takva išla u proceduru mogućnosti korištenja sredstava Europske unije (nepovratnih
sredstava do 75%). Investiciju vodi „Vodovod i odvodnja Šibenik“ d.o.o. Šibenik i mi ćemo do
kraja ove godine imati točno izregulirano kako i na koji način ta investicija će se dalje razvijati.
Intenzivno radim s ljudima iz tvrtke „Vodovod i odvodnja“ d.o.o., te „Hrvatskih voda“ i
pokušavam napraviti jedino što je više moguće. Moram biti iskren i reći kako je to investicija od
35.000.000,00 kn bez vodovodnih mreža. Ukupna investicija prelazi 70.000.000,00 kn. Za 1000 i
manje stanovnika ona je apsolutno neisplativa i budimo realni bit će napravljena, ali je pitanje
kada. Nešto drugo bi želio reći, a to je što sam početkom ove godine nametnuo kao temu spoj
sustava Kistanje sa sustavom Pirovac. Na ovaj način bi se ponovo pokrenula ova investicija, jer je
ona onda za 30 000-40 000 stanovnika. Na taj način bi se riješila četiri naša naselja (Bribir,
Vaćani, Bratiškovci, Gorice). To je izgledna priča. Moramo biti realni; 70.000.000,00 kn nitko
neće dati za manje od 1000 stanovnika.“
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 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina. Kako se nitko nije javio predsjednica
Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je isti na glasovanje. Zapisnik s 19.
sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina jednoglasno je usvojen.

RASPRAVA I ODLUČIVANJE
Točka 1.
Prijedlog (II) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2016.g.
O prijedlogu (II) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2016.g., uvodno
izlaganje podnio je gradonačelnik Nediljko Dujić. Naveo je kako je prije 10 godina s tadašnjim
potpredsjednikom Vlade RH Damirom Polančecom pokrenuta inicijativa da gradovi i općine na
čijem se području nalaze nacionalni parkovi dobiju određena sredstva od prihoda nacionalnog
parka. Donošenjem Zakona o regionalnom razvoju stvoreni su uvjeti da se ta sredstva i dobiju.
Prvi put ove godine Grad je dobio ta sredstva i to 6% od bruto zarade nacionalnog parka.
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Ubuduće bi to bio stalan prihod Grada i na taj način moći će se ostvariti većina planiranih
investicija u Proračunu, a isto tako imati stabilan proračun u 2016.g. Gradu je uplaćen iznos od
1.700.250,00 kn. Sukladno navedenom prihodu, te još nekim, usklađene su pozicijske stavke
kako bi mogle podnijeti prihode i rashode proračuna. Potom je otvorena rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i pitao da li je ovo jedina izmjena i dopuna
Proračuna, na što su mu gradonačelnik Nediljko Dujić i viša stručna suradnica Ivana Sučić
potvrdno odgovorili.
Kako se više nitko nije javio, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog (II) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za
2016.g., te su iste jednoglasno usvojene.
(II) Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2016.g. prilažu se Zapisniku pod 1) i
čine njegov sastavni dio.
Točka 2.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Grada Skradina za razdoblje 01. 01. 2016.g.-30. 06. 2016.g.
Za prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Skradina za razdoblje 01.01. 2016.g.-30.06.2016.g. gradonačelnik Grada Skradina
Nediljko Dujić rekao je kako je sve navedeno u materijalima koje su vijećnici dobili, te da će
odgovoriti na sva pitanja ukoliko ih vijećnici imaju. Potom je otvorena rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i rekao kako je mišljenja kako treba prethodno
obrazloženje iz razloga što je iz izvještaja vidljivo kako realizacija prihoda proračuna u prvih šest
mjeseci iznosi 28,3 %. Obrazloženje je potrebno kako bi se vidjelo otkuda i zašto je to tako,
odnosno koji su objektivni i subjektivni razlozi ovako niske realizacije prihoda proračuna.
Gradonačelnik Nediljko Dujić odgovorio je kako je jedini razlog zbog čega je realizacija
ovako niska zbog investicije ceste Kistanje-Laškovica koju je Grad morao planirati u Proračunu
kako bi se mogao javiti na natječaj za nominaciju za Fond. Iznos navedene investicije odgovara
iznosu proračuna i pol Grada. Kako Vlada RH nije raspisala taj natječaj, Grad se nije ni mogao
javiti. Radi se o iznosu od cca 12.000.000.00 kn i to je razlog niske realizacije. Do kraja godine
ići će se na skidanje ove stavke jer, kako sada situacija govori, neće biti raspisan natječaj. Dalje je
naveo da ako se prate ostale stavke one su u granicama, a kod nekih je i bolja realizacija.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina Josip Silov dopunio je gradonačelnika i
rekao kako je za tu cestu ishodovana građevinska dozvola, ali da bi se mogli prijaviti na ove
Fondove, odnosno natječaje koje će raspisivati Ministarstvo, Grad mora imati ta sredstva
planirana u Proračunu. Grad je bio svjestan na početku godine da će ona biti teško realizirana u
ovoj godini, odnosno planirano je ove godine javiti se na natječaj, a procedura EU traje negdje
oko 2-3 godine. Situacija je takva da većina od planiranih natječaja nije raspisana pa tako Grad
nije imao ovu cestu na što prijaviti. Po njemu ova investicija treba ostati u Proračunu do kraja
godine, odnosno do zadnjeg rebalansa proračuna jer se nema saznanja hoće li se u 10 ili 11
mjesecu ipak raspisati natječaj. Uz tu cestu koja nije realizirana, bilo je još nekoliko projekata za
čiju je realizaciju također bilo planirano dobiti sredstva iz ministarstva ili fondova (projektne
dokumentacije za Malu Jarugu, plažu i dr.). Međutim do kraja godine od toga neće biti ništa, tako
da je i iz tih razloga realizacija proračuna lošija. Na kraju je rekao kako je Grad u poziciji da
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uvjeta je i taj da moraju biti planirana u proračunu.
Nakon završene rasprave, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić
stavila je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Grada Skradina za razdoblje 01.01. 2016.g.-30.06.2016.g., te je isti usvojen s 10
(deset) glasova -ZA i 2 (dva) -SUZDRŽANA glasa.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 2) i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice
„Ivan Pridojević“ Skradin, za razdoblje 01.01. 2016.g.-30.06. 2016.g.
O prijedlogu Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice „Ivan
Pridojević“ Skradin, za razdoblje 01.01. 2016.g.-30.06. 2016.g. otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske
knjižnice „Ivan Pridojević“ Skradin, za razdoblje 01.01. 2016.g.-30.06. 2016.g., te je isti
jednoglasno usvojen.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 3) i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika
Grada Skradina za razdoblje 01.01. 2016.g.-30.06. 2016.g.
Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića o
prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje
01.01.2016.g.-30.06.2016.g. otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika
Grada Skradina za razdoblje 01.01.2016.g.-30.06.2016.g., te je isti usvojen s 10 (deset) glasova
-ZA i 2 (dva) -SUZDRŽANA glasa.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o materijalnom i financijskom
poslovanju tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2015.g.
Nakon uvodnog izlaganja od strane gospođe Anite Banić, članice Uprave Društva „Rivina
Jaruga“ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti o materijalnom i financijskom poslovanju
tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2015.g., u kojem je navela kako je tvrtka poslovnu
godinu završila s dobiti u iznosu od 425.730,98 kn, kako se prihodi temelje na prihodima od
komunalne usluge, parkinga, veza brodova i kako će tako biti i dalje, te ako vijećnici imaju
kakva pitanja tu je da na njih odgovori, za riječ je zamolio gradonačelnik Nediljko Dujić koji je
ujedno i predsjednik Skupštine Društva. Naveo je kako se tijekom prethodnih dana postavlja
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je dozvolio otvaranje privatnih parkinga. Njegova radna filozofija je da što više građana ima
pravo i mogućnost zarade. Možda se mogao dobiti neki malo viši postotak zarade na parkingu, ali
bi onda imali trend da ljudi odlaze u Irsku, Njemačku i ne zna gdje. Ovo što Grad radi možda nije
najispravnije, ali ide u svrhu da se obitelji zapošljavaju u Skradinu. Na ovaj način nije se morala
podizati cijena komunalnih usluga jer se dobio prihod dijelom od parkinga, a dijelom od veza
brodova, te što je najvažnije nije se opteretilo stanovništvo, a isto tako, ljudima se stvorio prostor
za zaradu. Na taj način pomireni su svi interesi. Vjeruje kako slično razmišljaju i ostali vijećnici i
kako se mora napraviti takav način funkcioniranja Grada da svima koji imaju ideju treba
omogućiti i dati priliku za zaradu. Potom je otvorena rasprava.
Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i rekao kako se slaže s gradonačelnikom u onom
dijelu kada kaže kako treba svakom pružiti priliku za zaradu, ali isto tako, to treba imati svoju
mjeru. Dalje je naveo kako ga ponekad grad podsjeća na Meksiko, ali ne krivnjom
gradonačelnika i Gradske uprave, pa je naveo slijedeće:
„- parkinzi DA, ali zaskakivanje ljudi na cesti NE,
-restorani DA, ali zaskakivanje i „ašanje“ po gostu NE,
- po ulici razne trgovine DA, ali ne Meksiko. Mi smo se pretvorili u grad za prodaju šešira.“
Naveo je kako se posljedice takvog djelovanja osjećaju već sada, pritom ponavlja kako ne misli
na postupanje Gradske uprave, nego upravo od ljudi koji dolaze sa strane i koji uništavaju imidž
grada. Dalje je naveo kako je Skradin prije 5-6 godina na karti Hrvatske bio jedna jako zanimljiva
gastronomska destinacija, a sada je nigdje. Mišljenja je kako bi o tome trebalo pričati i
razgovarati. Svjestan je kako grad nema ovlasti za sprječavanje navedenog, ali ako se može
pronaći nekakav način da se pokuša naći neko rješenje, a ne da se događa po ulici ovo što se sada
događa. Davanje lažnih informacija ljudima kako moraju parkirati na određeni parking, jer nema
drugog mjesta, a onda gost vidi drugo mjesto po pristupačnijoj cijeni odaje jednu jako ružnu
sliku i takvo postupanje će se obiti o glavu svima, a za godinu-dvije situacija će biti još gora.
Gradonačelnik Nediljko Dujić je naveo kako se apsolutno slaže s izrečenim od strane
vijećnika Tome Računice potkrijepivši to navodom kako je već dao nalog za postupanje odnosno
pokretanje postupka raskidanja ugovora s jednim zakupnikom zbog „meksičkih šešira“ i
zagrađivanja ulica. Navedeni ugovor sigurno će se raskinuti, jer pored svih upozorenja i
opomena zakupnik i dalje krši odredbe ugovora. Isto tako, slaže se s vijećnikom kako je
nedopustivo skakanje po automobilima i zaustavljanje vozača po cesti kako bi isti parkirao na
privatni parking. Očekuje pomoć od svih vijećnika kod donošenja izmjena i dopuna prostornog
plana Grada koje su u tijeku kako bi se prometno riješile neke stvari za takve sadržaje jer bi se
nalazili van glavne ulice.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ kako bi postavio pitanje koliko trenutno
„RIVINA JARUGA“ zapošljava radnika. Članica Uprave Društva Anita Banić odgovorila je kako
je zaposleno 19 stalnih i 6 sezonskih radnika.
Nakon završene rasprave, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić
stavila je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o materijalnom i financijskom
poslovanju tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2015.g., te je isti jednoglasno usvojen.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito
godišnje financiranje iz Proračuna Grada Skradina
Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku o obustavi isplate
sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Skradina, kojom se članu
Gradskog vijeća Grada Skradina Branku Dragoviću obustavlja isplata sredstava za redovito
godišnje financiranje iz Proračuna Grada Skradina iz razloga što nije postupio u skladu s člankom
30. stavka 2. i 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14), odnosno nije dostavio godišnji financijski izvještaj
Državnom izbornom povjerenstvu. Isplata se obustavlja do dostave istog Državnom izbornom
povjerenstvu, a iznos isplate umanjuje se razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni dio.
Točka 7.
Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Skradin.
Nakon uvodnog izlaganja od strane samostalne upravne referentice za imovinsko-pravne
poslove Matee Klarić o prijedlogu Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u k.o.
Skradin, otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u
k.o. Skradin, te je isti jednoglasno usvojen.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio.

Sjednica je završila u 11,05 sati.
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