ZAPISNIK
s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina
22. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina održana je u srijedu 19. (devetnaestog)
listopada 2016.g. u Uredu gradonačelnika, s početkom u 10,30 sati.
Sjednicom je ravnala potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Miranda Miroslava
Paić. Pozdravivši nazočne izvršila je prozivku vijećnika. Utvrdila je kako je sjednici od ukupno
14 vijećnika nazočno 11, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Sjednici su nazočni:
Branko Dragović, Jure Mandušić, Luka Matić, Milenko Milović, Miranda Miroslava Paić,
Antonio Periša, Leonard Radnić, Marko Rajčić, Zoran Sladić, Šime Sladić i Kristina Vlaić
Bubalo.
Sjednici nisu nazočni: Tome Računica, Dragan Smolić i Katarina Šošić (opr.ods.).
Sjednici je nazočan gradonačelnik Grada Skradina Nediljko Dujić, dok sjednici nije
nazočan njegov zamjenik Nikola Milović.
Potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Miranda Miroslava Paić navela je da je
za sjednicu predložen dnevni red s 6. točaka.
Kako nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, potpredsjednica Gradskog
vijeća Grada Skradina Miranda Miroslava Paić stavila je na glasovanje predloženi dnevni red, te
je isti jednoglasno usvojen.
Za raspravu i odlučivanje utvrđen je slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Skradina za 2016.g.(I).
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina u 2016.g.(I).
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Skradina u 2016.g. (I).
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina.
Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i naknade
za uređenje voda.
Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina u K.O. Skradin.

-2A) LUKA MATIĆ, vijećnik HDZ-a:
„1. Kada se planira završiti sportski centar Sonković?
2. Kada će početi uređenje staze i parkinga na groblju sv. Marka?“
Prije odgovora na postavljeno vijećničko pitanje, potpredsjednica Gradskog vijeća Grada
Skradina Miranda Miroslava Paić utvrdila je kako je sjednici nazočan vijećnik Dragan Smolić, te
je sjednici nazočno 12 (dvanaest) vijećnika. Potom je dala riječ gradonačelniku Grada Skradina
Nediljku Dujiću da odgovori na postavljeno pitanje vijećnika Luke Matića.
ODGOVORI:
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„1. Pozdravljam sve nazočne i zahvaljujem na ovom pitanju. Što se tiče završetka projekta
sportski centar Sonković, znate da je ove godine bila legalizacija tog objekta i to je ono što smo
sukladno raspoloživim sredstvima i planirali. Idućih godina nastavit ćemo radove na tom
projektu. Jedan dio sredstava nastojat ćemo planirati već u Proračunu za 2017.g.
2. Što se tiče staze i parkinga na groblju sv. Marka situacija je slijedeća: uređenje staze je realno
očekivati da će se urediti, a što se tiče parkinga, ne mogu tvrditi da je to realno iz razloga što bi
trebalo ići u otkup privatnog zemljišta, na kojem se nalazi veliki broj maslina, a masline su dosta
skupe. Pokušat ćemo izvršiti procjenu i dogovoriti se s vlasnikom. Ako budemo mogli postići
realnu cijenu, te otkup zemljišta u ratama na nekoliko godina, mogli bi pristupiti tom poslu.
Tamo je premalo sprovoda (i bolje da je tako) godišnje. Za 15-20 sprovoda godišnje otkupljivati
nešto što vrijedi nekoliko desetaka tisuća eura, za to Skradin nema toliko novaca. Budimo
pošteni. Ja sam za to da se napravi i to dugoročno treba napraviti. Prije dva tjedna bio sam u
pregovorima s vlasnikom. Mi ćemo napraviti jedno vještačenje tog zemljišta i nasada, te probati
dogovoriti ovaj model otkupa kroz više godina. Što se tiče staze potrudit ću se da ona bude u
Proračunu za 2017.g. jer se radi o investiciji koja je opravdana i ne iziskuje velika sredstva.“
B) BRANKO DRAGOVIĆ, nezavisni vijećnik:
„1. Molim da mi se odgovori zašto se pri asfaltiranju u selo Zabrnica prema Milovićima gdje se
danas radi druga faza, selektivno po mojim informacijama da dogradonačelnik Milović određuje
svojim jatacima da dobiju asfalt do kuće (do dvorišnih) vrata, kao da je novac grada Skradina
njegova prćija. Nije mu dovoljna jedna lakrdija asfaltiranje prema svojoj kući, po tuđem terenu, a
pritom preskačući i svojim susjedima kojima sada vlaži kuća, a radi se o obitelji Milović Ignjatije
(TRAŽIM HITNU SANACIJU); KOJEG JE DOGRADONAČELNIK Milović vrijeđa i opsovao
mu majku koja nije živa. Tražim njegovu OSTAVKU PO HITNOM POSTUPKU. Tražim da se
vidi, ispita i izvjesti javnost da li je prilikom vrijeđanja bio u alkoholiziranom stanju.“
ODGOVORI:
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„Mogu odgovoriti samo na dio pitanja koji se odnosi na Grad. Što se tiče vođenja investicije
kategorički tvrdim da zamjenik gradonačelnika Nikola Milović nema nikakvog utjecaja na
planiranu investiciju u Proračunu i koju Grad izvršava sukladno tome. Nije Andriji Lazinica
zamjenik gradonačelnika asfaltirao, već se radi o situaciji da iz dvorišta navedenog gospodina,
zbog povišenosti tla, veće količine vode dolaze na put širine 3 m i nanosilo je škalju. Da ga
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nanose škalje na cesti. To je razlog izvođenja navedenih radova.“
Vijećnik Branko Dragović zamolio je gradonačelnika da zajedno izađu na teren i vide kako neke
stvari tamo ne štimaju navodeći primjere što nije napravljeno. Gradonačelnik Nediljko Dujić je
odgovorio kako će sukladno njegovom raspoloživom vremenu rado otići na navedene lokacije i
vidjeti o čemu se radi, jer njegov je interes između ostalog da ljudi budu zadovoljni. Dalje je
naveo kako se radi sukladno raspoloživim sredstvima. Dalje navodi, kako je sigurno da problema
ima i da su zahtjevi ljudi opravdani, ali ne može, niti želi odgovarati što njegov zamjenik radi u
slobodno vrijeme na terenu. Da li on psuje koga ili ne to će se njemu obiti o glavu. Vijećnik
Branko Dragović mu je replicirao i rekao kako je zamjenik gradonačelnika 24 sata i da za takvo
ponašanje javnost treba znati. Vijećnik Milenko Milović je naveo kako je zamjenik
gradonačelnika bio u alkoholiziranom stanju, te da je bila i policija. Gradonačelnik Nediljko
Dujić je odgovorio kako policija nije izvjestila Grad o tome, ta da ako o tome dođe zapisnik iz
koga je razvidno kako se on pozivao na funkciju zamjenika gradonačelnika i neprimjereno se
ponašao onda on kao gradonačelnik jako dobra zna koje su njegove mogućnosti za poduzimanje
određenih radnji i mjera. Gradonačelnik Nediljko Dujić predlaže da se za petak dogovori,
zajedno s inženjerom, obilazak terena i provjeri o čemu se radi.
C) DRAGAN SMOLIĆ, vijećnik SDSS-a:
„1. Put Ljeljani stanari –
2. Poljski put Miloševići kameni most i tabla od Đevrsaka na Plančaniku Bribir – Pavići“
ODGOVORI:
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„1.Do kraja godine može se asfaltirati samo ono što se planiralo u Proračunu. Kroz narednih 15
dana predložite mi sve što imate kako bi se izradio što kvalitetniji i realniji Proračun za 2017.g.
2. S obzirom da postoji hitna potreba odlaska na teren, to ću dogovoriti i zajedno s inženjerom
obići kritične lokacije. Za dva dana dolazim na teren, pozvat ću Vas da zajedno obiđemo
navedene lokacije.“

Potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Miranda Miroslava Paić, 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 vijećnike da li imaju primjedbe na Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća
Grada Skradina. Kako se nitko nije javio, potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina
Miranda Miroslava Paić stavila je isti na glasovanje. Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća
Grada Skradina jednoglasno je usvojen.
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Točka 1.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba
u kulturi na području Grada Skradina za 2016.g.(I)
Nakon uvodnog obrazloženja od strane samostalnog upravnog referenta za kulturu, šport,
predškolski odgoj i socijalnu skrb Antonija Brajkovića o prijedlogu Izmjena i dopuna Programa
javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2016.g. (I), otvorena je rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i zatražio obrazloženje stavke „Obnova utvrde
Turina“, navodeći kako se tu radi o novoj stavci koja nije bila predviđena Proračunom.
Samostalni upravni referent za kulturu, šport, predškolski odgoj i socijalnu skrb Antonijo
Brajković odgovorio je kako je planirana nova stavka iz razloga što je Ministarstvo regionalnog
razvoja objavilo poziv za prijavu na Program europskih fondova, a koji se temeljio na razvoju
potencijala kulturne baštine. Grad se nastojao prijaviti za Turinu, no u međuvremenu je taj
Program zatvoren. Da bi se Grad mogao prijaviti na poziv navedena stavka morala je biti
planirana i u Proračunu i u Programu.
Vijećnik Dragan Smolić javio se za riječ i naveo kako Bribir već dvije godine ima
„Kulturne dane Bribira“, a čemu je i Grad Skradin dijela toga bio pokrovitelj. Mišljenja je kako bi
se to trebalo podići na veći nivo. Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako je to već u
Proračunu, ali da onaj tko vodi taj projekt treba dostaviti pisani zahtjev kako bi ga se moglo
uvrstiti, odnosno planirati u Proračun. Postoji procedura koje se Grad mora pridržavati. Grad ne
može sufinancirati nešto što nije prošlo kroz redovnu proceduru, a procedura je slijedeća:
raspisani javni poziv, prijava na raspisani javni poziv i to onih koji ispunjavaju uvjete, te odabir.
Isto tako, na natječaj se mogu prijaviti samo registrirane udruge. Samostalni upravni referent za
kulturu, šport, predškolski odgoj i socijalnu skrb Antonijo Brajković dodao je kako će kroz
mjesec studeni biti raspisan javni poziv, te se mogu prijaviti samo registrirane udruge, a nikako
privatne osobe.
Kako se više nitko nije javio za riječ, potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina
Miranda Miroslava Paić stavila je na glasovanje prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih
potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2016.g. (I), te je isti jednoglasno usvojen.
Program se prilaže Zapisniku pod 1) i čini njegov sastavni dio.
Točka 2.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2016.g.(I)
Nakon detaljnog uvoda od strane gradonačelnika Nediljka Dujića, te obrazloženja redom
točke po točke prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina u 2016.g. (I), s posebnim osvrtom na točku 1.2.
„Nerazvrstane ceste“ i točku 1.3. „Groblja“, otvorena je rasprava.
Vijećnik Branko Dragović javio se za riječ i pitao za cestu Sonković-Matići, s obzirom da
je cesta do škole obilježavana i mislio je kako će rekonstrukcija ceste biti do bivše škole u
Sonkoviću. Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako je i on mislio da će tako biti, ali
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300.000,00 kn. Zbog toga je otpao dio planiranih investicija i u Skradinskom Polju i u Rupama,
jer je Ministarstvo dalo samo pola ugovorenog iznosa, te se neizvršeno planira napraviti u 2017.g.
To pojašnjava činjenicom da se ne smije ići u ugovaranje radova koji se ne mogu platiti.
Vijećnik Šime Sladić javio se za riječ i pitao za cestu Dubravice Graovo-Novo naselje.
Gradonačelnik Nediljko Dujić odgovorio je kako će do kraja godine biti završena dokumentacija.
U Proračunu za 2017.g. bit će planirana određena sredstva za javnu rasvjetu i asfalt. Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Josip Silov dodao je kako se jedan dio puteva u Graovu može
rekonstruirati kao nerazvrstane ceste, taj dio posla već su odradili geodeti i za iduću sjednicu
Gradskog vijeća bit će pripremljeni materijali kako bi se iste uvrstile u mrežu nerazvrstanih
puteva. Za navedene puteve nije potrebno ishodovanje građevinske dozvole. Drugi dio gdje treba
izvršiti povezivanje i gdje nema puta, a potrebno ga je napraviti ide se na sustav građevinske
dozvole (projekt, građevinska dozvola i ostalo) i sada je u tijeku obavljanje tog dijela posla. Veći
dio puteva kroz Graovo (govori o velikoj čestici zemljišta 700/1 k.o. Dubravice, odnosno od ulice
za sv. Katu do ulice između Cigića i Jurića) moći će ići u realizaciju odmah početkom iduće
godine, a drugi dio kad se vidi kako će ići ishodovanje građevinske dozvole.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i pitao za cestu Rupe-Rogovo odnosno da li se
nalazi u granicama Nacionalnog parka. Gradonačelnik Nediljko Dujić mu je odgovorio kako dio
koji se sada radi nije u granicama Nacionalnog parka. Dalje je naveo da kada se bude radila 3.
faza ceste dolazi se u granice Nacionalnog parka te se, pored financijskih razloga, iz razloga
ishodovanja posebnih dozvola i išlo na podjelu u više faza, jer Ministarstvo mora dati dozvolu,
odnosno suglasnost za to. Vijećnik Marko Rajčić pitao je kolika je ukupna duljina navedene
ceste. Gradonačelnik Nediljko Dujić mu je odgovorio kako se radi o duljini oko 3,5 km (od
Ljubičića do novoizgrađenog vidikovca). Gradonačelnik Nediljko Dujić je dodao kako očekuje
od Nacionalnog parka da snosi 2/3 troškova jer se radi o cesti velikog turističkog potencijala.
Nakon završene rasprave, potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Miranda
Miroslava Paić stavila je na glasovanje prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2016.g. (I), te je isti jednoglasno
usvojen.
Program se prilaže Zapisniku pod 2) i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina u 2016.g. (I)
O prijedlogu Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Skradina u 2016.g. (I) uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Grada
Skradina Nediljko Dujić. Naveo je kako je povećana stavka pod točkom 6. „Održavanje
nerazvrstanih cesta – tekuće održavanje kolnika od kamenog materijala, asfaltnog kolnika“ s
380.000,00 kn na 480.000,00 kn, odnosno povećana je za 100.000,00 kn, iz razloga što je zbog
povećane erozije s jedne strane, te poboljšanja standarda s druge strane trebalo izvršiti sanaciju.
Naime, nakon posljednje kiše postoji nekoliko makadamskih cesta koje su u kaotičnom stanju
(peti put u ovoj godini) i to su realni, dokazivi matematički troškovi. Slijedom prethodno
navedenog predlaže da se gore navedena stavka poveća za 100.000,00 kn. Potom je otvorena
rasprava.
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Jaruga“ d.o.o. Skradin. Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako jedan dio radi „Rivina
Jaruga“ d.o.o., a jedan dio radi tvrtka „Ceste Šibenik“ d.o.o. Gradonačelnik Nediljko Dujić dodao
je kako se kroz ovu godinu, a koristeći tvrtku „Rivina Jaruga“ d.o.o., u šišanju ulica, uštedilo
(cca 100.000,00 kn) i cijena koja se prošle godine platila tvrtki „Ceste Šibenik“ je neusporediva
u odnosu na sada kada je to odradila „Rivina Jaruga“ d.o.o., koja je nabavila profesionalne
trimere, te s dva radnika dovela do poboljšane razine prohodnosti ulica, a i poljskih puteva.
Vijećnik Branko Dragović javio se za riječ i pitao za put sa Koloveza do Dragovića,
odnosno tko ga održava, jer mišljenja je da taj put nitko ne održava. Gradonačelnik Nediljko
Dujić je odgovorio kako, ako je i tome tako, i vijećnici mogu dati svoj doprinos u rješavanju
navedenih problema na način da nazovu i obavijeste gdje postoji problem kako bi nadležne
službe mogle djelovati. Naveo je podatak kako Grad Skradin ima 420 km takvih i sličnih puteva
skoro kao i Grad Šibenik koji ima proračun oko 200.000.000,00 kn, a Grad Skradin izvorni
proračun oko 7.000.000,00 kn. Ako to nije uređeno, žao mu je zbog toga, te obećava kako će to
biti riješeno u najskorije vrijeme.
Nakon završene rasprave, potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Miranda
Miroslava Paić stavila je na glasovanje prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2016.g. (I), te je isti jednoglasno
usvojen.
Program se prilaže Zapisniku pod 3) i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina
O prijedlogu Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina uvodno izlaganje podnijela je samostalna
upravna referentica za komunalne djelatnosti Anka Verović. Navela je kako postojeći Ugovor o
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada
Skradina ističe 27. listopada 2016.g. 9. rujna 2016.g. objavljen je novi natječaj u „Slobodnoj
Dalmaciji“. Na taj natječaj pristigla je samo jedna ponuda i to ponuda tvrtke „Ceste Šibenik“
d.o.o. Ponuda zadovoljava uvjete objavljenog natječaja, te se predlaže Gradskom vijeću da
prihvati ponudu tvrtke „Ceste Šibenik“ d.o.o. i donese Odluku o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina. Potom je
otvorena rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i pitao da li se ugovor zaključuje na jednu godinu,
jer kako iz prijedloga Odluke nije vidljivo na koje vrijeme se zaključuje Ugovor. Gradonačelnik
Nediljko Dujić odgovorio je da se Ugovor zaključuje na dvije godine, premda je mišljenja kako
se moglo ići i na postupak natječaja i zaključivanje Ugovora na 4 godine.
Kako se više nitko nije javio za riječ, potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina
Miranda Miroslava Paić stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina, te je ista
jednoglasno usvojena.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnova
komunalne naknade i naknade za uređenje voda
O prijedlogu Odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i naknade za
uređenje voda uvodno obrazloženje podnijela je samostalna upravna referentica za imovinskopravne poslove Matea Klarić. Navela je kako se ide u sređivanje baze podataka, te bi se ovom
Odlukom otpisala, radi nastupanja apsolutne zastare, dospjela, a nenaplativa potraživanja Grada
Skradina s osnova naknade za uređenje voda, za koju se i dobila suglasnost od „Hrvatskih voda“,
te s osnova komunalne naknade, s danom 31. 12. 2009.g. Radi se o dugovanjima koji su još od
1997.g. Evidencija obveznika komunalne naknade i naknade za uređenje voda s iznosima koji se
otpisuju u prilogu je ove Odluke. Pročelnik Josip Silov dopunio je kako se odredbe odluke o
otpisu ne odnose na slučajeve gdje je pokrenut postupak ovrhe kao i predmeti koji su dostavljeni
FINI. Ti postupci, iako su možda nenaplativi, idu dalje i ne podliježu ovoj Odluci, odnosno
otpisu. Potom je otvorena rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i rekao kako se deset godina priča o ovom
problemu. Pročelnik Josip Silov odgovorio je kako ovaj problem ostaje neriješen i neće se
riješiti, jer nitko nije uspio naplatiti dugovanja po ovoj osnovi ili po kojoj drugoj osnovi u 100%
iznosu, ali s obzirom na Ovršni zakon i druge zakone koji su vezani uz to, ovo je način da se
knjigovodstveno riješi dugovanje koje se zbog apsolutne zastare nikada neće moći naplatiti.
Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest) glasova -ZA i 1 (jednim) SUZDRŽANIM glasom donijelo Odluku o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i
naknade za uređenje voda.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina u K.O. Skradin.
O prijedlogu Zaključka o prodaji nekretnina u K.O. Skradin uvodno izlaganje podnijela je
samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove Matea Klarić. Navela je kako su na
raspisani natječaj za prodaju nekretnina pristigle po jedna prijava za svaku nekretninu koje su
predmet prodaje. 24. kolovoza 2016.g. održana je javna licitacija na kojoj su ponuditelji ponudili
početne cijene i temeljem navedenog izrađen je prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina u K.O.
Skradin.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i pitao da li se možda dvojica navedenih kupaca
nalaze na popisu iz prethodne točke dnevnog reda, odnosno popisu obveznika čija su dugovanja
otišla u zastaru. Samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove Matea Klarić
odgovorila je kako o tome nema podatak jer ne zna popis napamet i da se popis može provjeriti u
Službi za proračun i financije. Gradonačelnik Nediljko Dujić javio se za riječ i rekao kako su
Općini Kistanje i tvrtci „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik na sudu pale presude zbog
neizdavanja potvrda vezanih za ovakve slučajeve. Vijećnik Marko Rajčić je rekao kako se ovdje
radi o drugom aspektu, odnosno o stjecanju imovine. Gradonačelnik Nediljko Dujić slaže se s
navodima vijećnika Marka Rajčića, ali kada dođe do sudskog postupka neizvjesno je kakva će

-8odluka suda biti. Pročelnik Josip Silov naveo je kako je i Grad Skradin svojedobno uvjetovao
izdavanje potvrde kod priključivanja na vodovodnu mrežu, jer je vezano jedno na drugo i na taj
način se dosta toga uspjelo naplatiti. Vijećnik Marko Rajčić ponovio je kako je ovo drugi aspekt,
a ne izdavanje potvrda, te ga zanima da li se dvojica kupaca navedenih u prijedlogu Zaključka
nalaze na popisu evidencije obveznika, jer je i u samom natječaju navedeno kako se može
ograničiti prodaja imovine prema nekome tko nije izvršio obveze. Samostalna upravna
referentica za imovinsko-pravne poslove Matea Klarić navela je kako su isti priložili potvrde
kako nemaju dugovanja prema Gradu Skradinu, jer je to bilo i traženo natječajem. Vijećnik
Marko Rajčić je na to odgovorio kako se to moglo odmah odgovoriti, a ne bespotrebno širiti
raspravu.
Kako se više nitko nije javio za riječ, potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina
Miranda Miroslava Paić stavila je na glasovanje prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina u K.O.
Skradin, te je isti jednoglasno usvojen.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni dio.
Sjednica je završila u 11,20 sati.
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