ZAPISNIK
s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina
2. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina održana je u četvrtak 5. (peti) rujna 2013.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:
Duško Galić, Ivica Klarić, Jure Mandušić, Luka Matić, Miranda Miroslava Paić, Antonio Periša,
Tome Računica, Leonard Radnić, Marko Rajčić, Šime Sladić, Dragan Smolić i Katarina Šošić.
Sjednici nisu nazočni vijećnici Branko Dragović i Joško Palinić-Čulin(opr.ods.). Sjednici su
nazočni i gradonačelnik Grada Skradina Nediljko Dujić, te njegovi zamjenici Robert Podrug i
Nikola Milović.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić navela da je za sjednicu
predložen dnevni red sa 7. točaka, te je sukladno članku 78. st.2. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Skradina, dala riječ gradonačelniku Grada Skradina Nediljku Dujiću kao predlagatelju
slijedeće izmjene i dopune dnevnog reda:
- kao 8. točku dnevnog reda predložio je:
„Prijedlog Zaključka o ustupanju bez naknade građevinskog zemljišta“. Kao obrazloženje
prijedloga za dopunu dnevnog reda naveo je kako sukladno Zakonu o pravima hrvatskih
branitelja i invalida Domovinskog rata, hrvatski branitelj ima pravo na dodjelu besplatne
građevinske čestice zemljišta za izgradnju kuće za stambeno zbrinjavanje, te sukladno
navedenom predlaže navedenu dopunu dnevnog reda.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina stavila je na glasovanje predloženu
dopunu dnevnog reda koja je jednoglasno usvojena
Potom je predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila na
glasovanje cjelokupno predloženi dnevni red, te je isti također jednoglasno usvojen.
Za raspravu i odlučivanje utvrđen je slijedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Skradina za razdoblje 01. 01. 2013.g.-30. 06. 2013.g.
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice „Ivan
Pridojević“ Skradin, za razdoblje 01.01. 2013.g.-30.06. 2013.g.
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za
razdoblje 01.01. 2013.g.-30.06. 2013.g.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o materijalnom i financijskom poslovanju
tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2012.g.
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Skradina.
6. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Mandatne komisije.
7. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za Statut i Poslovnik.
8. Prijedlog Zaključka o ustupanju bez naknade građevinskog zemljišta
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pitanja vijećnika.
A) TOME RAČUNICA, vijećnik HNS-a:
„1. Poštovani gospodine gradonačelniče kad namjeravate raspisati izbore za mjesne odbore?
2. Poštovani gospodine gradonačelniče da li, i kad se namjeravate ozbiljno prihvatiti posla oko
naselja Skradin i početi ga izvlačiti iz mraka u koji sve više tone. Kad smo već kod mraka jeste li
primjetili da je Skradin i u stvarnom fizičkom mraku tj. rasvjeta mu je na razini opskurnih
mjesta“
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„1. Procedura za raspisivanje izbora za mjesne odbore je u ingerenciji Gradskog vijeća. Znači
Gradsko vijeće donosi sve one akte potrebite da bi se na kraju raspisali izbori. Tehnička
procedura je neupitna, ali inicijativa za raspisivanje izbora za mjesne odbore je na Gradskom
vijeću.
2. Odgovor na Vaše drugo pitanje – ekonomski mrak. Razumijem da štitite kako vlastite tako i
interese zajednice. Od 1.7. moramo biti svjesni da smo u jednoj novoj zajednici i da će sve više i
više,sukladno potpisanim ugovorima s međunarodnom zajednicom, dolaziti različitih ljudi koji
će pronalaziti svoj ekonomski interes na području Hrvatske , pa i Skradina. Na neke procese se ne
može utjecati i nisu u ingerenciji gradonačelnika. Ingerencija gradonačelnika je da stvara
preduvjete za razvoj i za zapošljavanje.
Što se tiče drugog dijela Vašeg drugog pitanja „fizički mrak“. Tu se slažem s Vama i
poduzimamo mjere za rješavanje tog problema. Sad smo završili projekt javne rasvjete na cijelom
prostoru i mi ćemo ove zime iznaći rješenje unutar naselja Skradin. Mi imamo i više rasvjetnih
mjesta nego što je standard, samo je tehničko pitanje koliko oni isijavaju svjetlosti. To je prioritet
kojim se trenutno bavim i koji želim riješiti do kraja godine, a najkasnije do Uskrsa iduće godine.
Mislim da i konzervatori neće imati ništa protiv da se rasvjetna tijela mijenjaju u neke druge
oblike kako bi se tehnički postiglo dovoljno luksa u ulicama u Skradinu.“
B) DRAGAN SMOLIĆ, vijećnik SDSS-a:
„ Koliko sredstava je utrošeno u sela koja su većinski srpsko stanovništvo?“
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„ Najprije Vas želim ispraviti da Vi niste vijećnik za pojedino naselje, već ste izabrani na listi za
cijelo područje Skradina. Do mene sjedi zamjenik gradonačelnika iz reda nacinalne manjine i
može potvrditi da nije utrošeno samo 500,00 kn kao što kažete. Izvršeni su određeni zahvati na
Prukljanu, na području Gračaca na nekim cestama, Ždrapanj, Bratiškovci, u Velikoj Glavi,
Plastovu. Na navedenih 500,00 kn može se dodati nekoliko nula i to je stvarno stanje. Možda
nismo u sve i jedno naselje, ali isto tako nismo ni u ostalim naseljima. Kod mene nema politike
diskriminacije po bilo kojoj osnovi nego ima politika da se treba raditi. Izdvajamo značajna
sredstva za projektnu dokumentaciju za izgradnju vodovodne mreže u Bribiru.Odbacujem uopće
primisao da ne radimo tamo gdje se treba raditi i u visini raspoloživih sredstava.“
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„ Kada će biti postavljeni „ležeći policajci“ ili vibro trake kod škole u Rupama?“
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„ Zajedno s Policijskom upravom i inspektorom prošli tjedan smo donijeli Rješenje o
obilježavanju svih školskih prijelaza ispred svih škola. Ingerencija Gradskog vijeća je
odlučivanje o prijedlogu zone smirenog prometa. Gradsko vijeće Grada Skradina donosi
prijedlog odluke gdje se postavljaju ležeći policajci. Nadležna Uprava i inspektor daju odobrenje.
Želimo riješiti pitanje prometovanja od Lađevačkog mosta do kraja naselja Krković, zatim pitanje
prometovanja kod škole u Dubravicama, Rupama, ostatak od križa do ambulante i prometnica
Laškovica-Roški slap. Struka odlučuje što će biti, da li vibro-traka ili ležeći policajci.“
D) MIRANDA MIROSLAVA PAIĆ, vijećnica HSS-a:
„Problem na parkingu na ulazu u Grad Skradin sa strane auto-puta. U špici sezone se parkira i
preko 250 automobila. Zbog velike frekvencije prometa i ljudi koji prelaze preko ceste molimo
da se nađe najbolje rješenje kako bi se omogućilo nesmetano prometovanje, a istovremeno
zaštitilo živote ljudi i imovine na samom ulazu u Grad Skradin.“
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„ Poduzeli smo s Županijskom upravom za ceste da se nađe najbolje tehničko rješenje za taj
problem. Neminovno je krenuti s izmjenom Urbanističkog plana uređenja, jer vrijeme čini svoje i
ono više ne zadovoljava potrebe i s tim u vezi bi bilo obuhvaćeno i rješavanje ovog problema.“
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 1. Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina.
Kako se nitko nije javio, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić
stavila je na glasovanje Zapisnik s 1. Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina, te
je isti jednoglasno usvojen.
RASPRAVA I ODLUČIVANJE
Točka 1.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Grada Skradina za razdoblje 01. 01. 2013.g.-30. 06. 2013.g.
O prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Skradina za razdoblje 01. 01. 2013.g.-30. 06. 2013.g. uvodno izlaganje podnijela je
pročelnica Službe za proračun i financije Milena Vrebac. Navela je kako je u izradi izvještaja
došlo do manjih tehničkih promjena u odnosu na prethodne izvještaje. Nadalje je obrazložila
značenje iskazanog viška, odnosno manjka prihoda. Višak prihoda iznosi 3.139.859,81 kn, a
odnosi se na dobivena sredstva od Europskih fondova za izgradnju komunalne infrastrukture u
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ta sredstva se vode jedinstveno kroz Proračun Grada. Kako su sredstva ušla u Proračun Grada
moraju se izdvojiti od raspoloživih sredstava iz EU fondova, što znači da čist prihod Grada,
odnosno manjak iznosi 1.349.877,95 kn. Nadalje je navela kako je tijekom prethodna dva
mjeseca došlo do povećanja prihoda od poreza, posebno poreza na potrošnju, a to je posljedica
provednih mjera odnosno fiskalizacije. Što se tiče ostalih prihoda oni su manje-više jednaci
prethodnim godinama. Što se tiče rashoda, posebno je obrazložila stavku rashoda poslovanja,
odnosno posebno je obrazložila stavku plaća za zaposlene. Tako je obrazložila razloge zašto je
izvršenje veće za 12,68%, a u odnosu na prošlu godinu. Tako je navela kako su u općem dijelu
iskazane plaće za zaposlene u Gradskoj upravi i knjižnici i koje se nisu mijenjale ni povećavale,
te plaće za dva djelatnika koja su zaposlena, a plaćaju iz sredstava europskih fondova. Isto tako,
nakon provednih izbora, Grad ima četiri dužnosnika, iz razloga što bivši zamjenik
gradonačelnika, šest mjeseci od izbora, ima pravo na puni iznos plaće. Što se tiče investicija,
navela je kako u prvih šest mjeseci nije bilo nekih značajnih povećanja u investicijama, a iznos
od 419.074,78 kn odnosi se na ugovore zaključene u prošloj godini, a čije izvršenje je dospjelo u
ovoj ( izgradnja kružne prometnice i nogostupa u zoni „Kosa“ i pripremne radnje za
modernizaciju ceste Rokovača). Potom je otvorena rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i rekao kako izvorni proračun Grada u prvom
polugodištu, prema pet izvora financiranja jedinica lokalne uprave i samouprave, iznosi
2.515.000,00 kn. Povećanje za uposlene je nekih 12%. Pitanje je slijedeće: koliko participiraju
troškovi za uposlene u izvornom proračunu u postotcima i da li je to usklađeno s zakonom.
Gđa Milena Vrebac je odgovorila da je iznos za uposlene 801.806,82 kn. To je manje u odnosu
na izvršenje u prošloj godini za isto razdoblje. Dužnosnici imaju manju osnovicu od službenika, a
od 01. 03.2013.g. još je dodatno smanjena. Što se tiče službenika njihova osnovica je usklađena i
smanjena ranije. Dalje je navela da i pored činjenice da Grad ima četiri dužnosnika izvršenje za
plaće je manje nego prethodne godine u istom razdoblju. Nadalje je navela kako što se tiče novih
zaposlenika, pod stavkom zona KOSA prikazane su njihove plaće. Na njihove plaće otišlo je
110.000,00 kn i oni se financiraju iz sredstava što ih je doznačila Europska unija. Znači cijeli taj
projekt „KOSA“ , odnosno plaće, svi troškovi i sva izgradnja ide iz navedenih sredstava. S
obzirom da ta sredstva prolaze kroz proračun, ona moraju biti i prikazana kroz isti. Ponovo je
pojasnila kako kroz opći dio proračuna je prikazano sve. Sredstva EU su planirana i ulaze u
proračun. To što se ona vode kao namjenska sredstva i prikazana su na posebnom računu, i
prikazujemo ih kroz posebne projekte, a u posebnom dijelu proračuna je sve razgraničeno i
vidljivo je koliko se odnosi na grad, a koliko na njih.
Vijećnik Marko Rajčić je rekao kako mu nije odgovoreno na postavljeno pitanje, te ga je
ponovio koliko u postotku participiraju troškovi za uposlene u odnosu na izvorni proračun i da li
je to usklađeno s zakonom o izvršenju proračuna lokalne samouprave i uprave.
Gradonačelnik Nediljko Dujić je zatražio riječ i rekao kako dobro razumije što vijećnik
pita, ali da navedeno pitanje vijećnika stoji 31.12. Grad je zakonom vezani u fiskalnoj godini.
Prihodi, a Vi ste već dugo u Gradskom vijeću, idu na način da zimi nemate nikakve prihode od
1.7. bude većina prihoda, onda 10 mjesec ponovo nemate prihode.
Pročelnica Službe za financije i proračun Milena Vrebac kazala je kako pitanje vijećnika
nije dobro postavljeno (koliko plaće zaposlenika u odnosu na zakon participiraju), ali ne u
odnosu na izvorni proračun, jer to ne ide na izvorni proračun nego na izvršenje od prošle godine i
tako se računa. Kad se izvorni proračun radi još se nema godišnji obračun. Kad se godišnji
obračun donese onda se vidi izvršenje rashoda i onda bi se trebala ispraviti korekcija plaća s
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od 20% ostvarenih prihoda (bez primitaka i pomoći iz državnog proračuna), ali zakonom je
propisana mogućnost na koji način dužnosnici obnašaju dužnost.
Vijećnik Marko Rajčić podržava što zakon propisuje jer je legalist i samo traži odgovor na
postavljeno pitanje. Zakon je jasan i propisuje 20% ostvarenih prihoda (bez primitaka i pomoći
iz državnog proračuna).
Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i rekao kako se prvi put susreće s ovakvim
dokumentom i izvješće mu je dosta nerazumljivo. Postavlja pitanje da li je moguće da se u
budućnosti na jedan vidljiviji način to pokaže i prikaže, premda ga, u principu, financije toliko ne
zanimaju dok se ide naprijed. Postavio je pitanje koje se odnosi na subvencije „Autotransportu“
Šibenik. Mišljenja je kako se ima pravo prigovora i kontrole nad njima. Podsjetio je na događaj
od prije nekoliko dana kada se autobus koji je prevozio putnike prema Skradinu zapalio. Isto
tako, srednjoškolska djeca prevoze se u neispravnim autobusima. Iz svega navedenog, mišljenja
je kako treba pokrenuti inicijativu kako bi se izvršila revizija njihovog voznog parka.
Gradonačelnik Nediljko Dujić odgovorio je kako se slaže s primjedbama vijećnika Tome
Računice i nadalje naveo kako subvencije koje vijećnik spominje se ne odnose na prijevoz
učenika. Linije za prijevoz učenika financira država decentraliziranim sredstvima preko Županije.
Nažalost, u petak je „Autotransport“ uz sve subvencije Grada u zadnje tri godine obustavio sve
radničke linije na području Grada Skradina zbog malog broja karata ucjenjivački tražeći 5,00
kn/km. Izgleda da bi Grad trebao dati cijeli proračun za funkcioniranje „Autotransporta“. I Grad,
i roditelji svi skupa trebaju postaviti takvo pitanje, ali ne gradonačelniku, jer ga kako kaže on već
postavlja već onom tko je ugovarao takve linije, a to je Županija Šibensko-kninska, Uredu za
prosvjetu. Uvjete koje propisuje zakon i natječaj „Autotransport“ sigurno ne ispunjava i on kao
predsjednik Skupštine Šibensko-kninske županije je najavio iniciranje rasprave o
„Autotransportu“ jer mu nije svejedno kao čovjeku, roditelju i odgovornoj osobi da se to događa.
Grad nema nikakav razlog pogodovanja „Autotransportu“. On je privatna tvrtka u stečaju.
Vijećnik kao roditelj ima pravo Županiji Šibensko-kninskoj, Uredu za prosvjetu iskazivati
nezadovoljstvo stanjem koje je trenutno, napisati dopis i ukazati na evidentan problem, a on kao
Gradonačelnik već radi po tom pitanju i može dostaviti kopije dopisa koje su upućene županu
Šibensko-kninske županije.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sjednici
nazočan vijećnik Branko Dragović, ali je sa sjednice izišao vijećnik Šime Sladić, te je sjednici
nazočno 12 (dvanaest) vijećnika.
Gradsko vijeće Grada Skradina je s 9 (devet) glasova –ZA, 1 (jednim) glasom –PROTIV i
2 (dva) – SUZDRŽANA glasa donijelo Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Grada Skradina za razdoblje 01. 01. 2013.g.-30. 06. 2013.g.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 1) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice
„Ivan Pridojević“ Skradin, za razdoblje 01.01. 2013.g.-30.06. 2013.g.
Nakon uvodnog izlaganja od strane pročelnice Službe za proračun i financije Milene
Vrebac, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest) glasova –ZA i 1 (jednim) –
SUZDRŽANIM glasom donijelo Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske
knjižnice „Ivan Pridojević“ Skradin, za razdoblje 01.01. 2013.g.-30.06. 2013.g.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 2) i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika
Grada Skradina za razdoblje 01.01. 2013.g.-30.06. 2013.g.
S obzirom da je gradonačelnik morao izići sa sjednice, a radi se o izvješću
Gradonačelnika, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina odredila je kratku stanku u
trajanju od 5 minuta.
Sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina nastavila je s radom u 11,10 sati. Nakon
izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno 12 (trinaest) vijećnika. Sjednici nisu nazočni
vijećnici Jure Mandušić i Joško Palinić Čulin.
Gradonačelnik Nediljko Dujić je rekao kako je u dostavljenom izvješću napisano osnovno
što se radilo u navedenom razdoblju. Napomenuo je kako je skoro dva mjeseca bio tehnički
gradonačelnik, odnosno obavljao je samo redovne stvari koje su se smjele raditi kroz navedeno
razdoblje. Projekti koji su navedeni u izvješću od nogostupa u Lađevcima, sezonskog uređenja
plaže, uređenja dijela prometnice kod osnovne škole u Skradinu koja je zajednička investicija s
Županijskom upravom za ceste Šibenik, dio kolničke konstrukcije u zoni mješovite namjene
KOSA su završeni.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sjednici
ponovo nazočan vijećnik Jure Mandušić, te je sjednici nazočno 13 vijećnika.
Gradonačelnik Nediljko Dujić dalje je naveo kako slijedi priprema nekoliko postupaka
javne nabave (uređenje Rokovače, završetak infrastrukture u zoni mješovite namjene), u
pripremi je odabir izvođača radova za poljski i protupožarni put u Dubravicama, sv. KataGraovo. Nakon još kraćeg izlaganja gradonačelnika koje se odnosi na izradu projektne
dokumentacije, otvorena je rasprava.
Za riječ se javio vijećnik tome Računica. Rekao je kako dostavljeno izvješće na prvi
pogled nije uopće impresivno i htio je kako kaže po ovom pitanju malo žešće nastupiti. Ali s
obzirom da je gradonačelnik obrazložio razloge zašto je izvješće ovakvo kakvo jest, neće ga puno
komentirati. Izvješće treba pokazati građanima kako bi i oni mogli vidjeti što se radi i što se
napravilo. S obzirom na zakonsko ograničenje u trajanju od skoro dva mjeseca uvažava razloge
dostavljenog izvješća. Ono što može reći i ponoviti je da izvješće nije impresivno i daza pola
godine možda ovo nekome izgleda puno, i osvrnut će se na onaj dio koji se odnosi na sam
Skradin. Tu ne vidi ništa, osim kulturnog ljeta koje se po njemu događa inercijom samo po sebi,
te će on po ovom Izvješću biti suzdržan.
Gradonačelnik Nediljko Dujić je rekao kako mu ne može obećati više stranica izvješća
nego može obećati više realiziranih projekata. Izvješće se, u pravilu, radi vrlo kratko i sažeto u
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Grada. Vaša je i dužnost kao vijećnika Grada upoznati građane o radu Gradske uprave. Ne misli
da je malo napravio u ovom razdoblju, na kraju godine su rezultati, priprema pojedinih projekata
traje i više od godine dana, a da bi se realizirali u tri mjeseca. Priprema projekta u Rokovači, traje
i više od godine dana, a realizirat će se u 90 ili 100 dana. Naveo je kako će se na kraju godine
vidjeti da je to investicija od preko 1.000.000,00 kn, i da konstatacija kako se u Skradin ne ulaže,
ne stoji. Ovo je polugodišnje izvješće i ono se podnosi u vrlo kratkom i sažetom obliku.
Vijećnik Marko Rajčić se javio za riječ i rekao kako bi htio nešto komentirati, a
isprovociran je gradonačelnikovim izlaganjem. Mišljenja je kako je količina aktivnosti navedena
u Izvješću malena, usprkos zakonskoj pauzi od dva mjeseca. Za ovoliku brojčanu veličinu
Gradske uprave, jer je u Izvješću prezentiran rad cijelog tima uz gradonačelnika. Po njemu,
1.000.000,00 kn utrošenih u rad Gradske uprave u prvih šest mjeseci je previše sredstava za
ovoliko malo rada.
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako vijećnik ima pravo na mišljenje koje je
iznio. Gradonačelnik ne misli tako, već misli da je rad utrošen u prvom polugodištu u odnosu na
potrošen novac koji je vijećnik spomenuo u srazmjeru 1:15, a do kraja godine će se to pokazati.
Prema tome, ako je 1.000.000,00 kn potrošeno, sigurno će se, po njemu, vratiti investicija od
15.000.000,00 kn. Mogao je u Izvješću dostaviti još sigurno cca 7-8 manjih investicija, ali ne želi
na taj način raditi. Možda je to njegova greška, jer je svjestan da Gradsko vijeće moraa biti
upoznato i s najmanjim investicijama.
Vijećnik Marko Rajčić se javio za riječ i rekao kako je razlika kad se napiše o
aktivnostima u Izvješću, kakve god one bile, od onih koje se ne napišu, pa se komparacijom vidi
što je realizirano, a što ne.
Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 10 (deset) glasova –ZA, 2
(dva) glasa –PROTIV i 1 (jednim) –SUZDRŽANIM glasom donesen Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 01.01. 2013.g.-30.06. 2013.g.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 3) i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o materijalnom i financijskom
poslovanju tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2012.g.
Uvodno izlaganjepodnijela je direktorica tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin Anita
Banić. Navela je kako ukupni prihodi glavnih poslovnih djelatnosti tvrtke u 2012.g. iznose
3.130.568,69 kn, a ukupni rashodi potrebni za tekuće poslovanje i ostalo iznose 2.473.259,05 kn.
Slijedom navedenog proizlazi da je „RIVINA JARUGA“ d.o.o. zaključila poslovanje u 2012.g. s
dobiti u iznosu od 657.309,64 kn. Iskazana dobit je u potraživanju, a na održanoj Skupštini je
odlučeno da se poduzmu radnje potraživanja. Potom je otvorena rasprava.
Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i tražio pojašnjenje nekih stavki na rashodovnoj strani:
- zakupnina površine I.Pulić. Direktorica Anita Banić je pojasnila da se radi o zakupu
površine koja je u vlasništvu Ivana Pulića, a nalazi se unutar parkirališta u Skradinu.
- knjigovodstvene usluge 50.000,00 kn. Mišljenja je da je to velik iznos za jednu tvrtku i da
bi bilo bolje zaposliti jednog djelatnika da to radi, nego plaćati knjigovođu
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se kamate „ERSTE BANK“ odnose na revolving kredit. S obzirom da prihodi početkom
godine ne pokrivaju rashode teško je podmiriti rate kredita, te iz tih razloga dolazi do
plaćanja kamata na rate kredita,
- Trošak prijevoza na posao i s posla. Direktorica Anita Banić je pojasnila da se radi o
trošku prijevoza radnika na posao i s posla, odnosno putne karte radnika
- Studentski servis. Direktorica Anita Banić je odgovorila kako se radi o djelatnicima koji
su radili preko student servisa.
- Ministarstvo poljoprivrede. Direktorica Anita Banić je odgovorila kako se radi o
troškovima kontrole kakvoće na prečistaću, uzimanju uzoraka od strane Zavoda za javno
zdravstvo.
Vijećnik Marko Rajčić se javio za riječ i rekao kako ima dva pitanja:
- potraživanje dobiti, odnosno informativno od koga se ima potraživanja. Direktorica Anita
Banić je odgovorila kako se potražuje od pravnih i fizičkih osoba prema kojima su već
poduzete mjere naplate
- koliki je kapacitet parkirnih mjesta parkirališta i neka prosječna popunjenost. Direktorica
Anita Banić je odgovorila kako je kapacitet negdje oko 400 vozila, uredno parkiranih, a
prihod o parkinga je za nekih 110.000 sati parkiranih.
Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o materijalnom i financijskomposlovanju tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o.
Skradin, za 2012.g.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio.
-

Točka 5.
Prijedlog Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Skradina
Nakon uvodnog izlaganja od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Skradina Josipa Silova, Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Rješenje o
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Skradina kojim se u navedeni Stožer imenuju:
- Robert Podrug
- načelnik
- Joso Dugopoljac
- zamjenik načelnika
- Josip Silov
- član
- Ivan Šišak
- član
- Krasoje Uroda
- član
- Danijela Erceg
- član
- Jagoda Džaja Černak
- član
Rješenje se prilaže Zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Mandatne komisije
Predsjednica Gradskog vijeća Katarina Šošić dala je riječ predsjedniku Odbora za izbor i
imenovanja Luki Matiću. Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Luka matić izvjestio je
vijećnike kako je dana 29. kolovoza 2013.g. u prostorijama Grada Skradina, s početkom u 10,30
sati održana 2. sjednica Odbora za izbor i imenovanja na kojoj je utvrđen prijedlog Rješenja o
izmjeni Rješenja o izboru Mandatne komisije. Pet vijećnika HDZ-a i HSS-a dostavilo je prijedlog
kandidata za predsjednika Mandatne komisije kojim se predlaže da se umjesto, na 1.
Konstituirajućoj sjednici od 11. lipnja 2013.g. izabranog predsjednika Duška Galića, za
predsjednika Mandatne komisije izabere Ivica Klarić. Dalje je naveo kako je prijedlog Rješenja o
izmjeni Rješenja o izboru Mandatne komisije jednoglasno utvrđen, te je proslijeđen Gradskom
vijeću Grada Skradina na usvajanje.
Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Rješenje o izmjeni Rješenja o
izboru Mandatne komisije kojim se, umjesto Duška Galića, za predsjednika bira Ivica Klarić.
Rješenje se prilaže Zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni dio.
Točka 7.
Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za statut i poslovnik
Predsjednica Gradskog vijeća Katarina Šošić dala je riječ predsjedniku Odbora za izbor i
imenovanja Luki Matiću. Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Luka Matić izvjestio je
vijećnike kako je također na istoj sjednici Odbora od 29. kolovoza 2013.g. utvrđen prijedlog
Rješenja o izboru Odbora za statut i poslovnik. Pet vijećnika HDZ-a i HSS-a dostavilo je
prijedlog kandidata za Odbor za statut i poslovnik kojim predlažu da se u Odbor izaberu:
- KATARINA ŠOŠIĆ, za predsjednicu
- JURE MANDUŠIĆ, za zamjenika predsjednice,
- ANTONIO PERIŠA, za člana,
- BRANKO DRAGOVIĆ, za člana.
S obzirom da drugih prijedloga nije bilo, Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog
Rješenja o izboru Odbora za statut i poslovnik kojim se predlaže da se Odbor izaberu:
- KATARINA ŠOŠIĆ, za predsjednicu
- JURE MANDUŠIĆ, za zamjenika predsjednice,
- ANTONIO PERIŠA, za člana,
- BRANKO DRAGOVIĆ, za člana.
- MIRANDA MIROSLAVA PAIĆ, za članicu.
Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za statut i poslovnik jednoglasno je utvrđen, te je
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Skradina na usvajanje.
Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Rješenje o izboru Odbora za statut
i poslovnik.
Rješenje se prilaže Zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Zaključka o ustupanju bez naknade građevinskog zemljišta
O prijedlogu Zaključka o ustupanju bez naknade građevinskog zemljišta, uvodno
izlaganje podnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina Josip Silov. Naveo je
kako se radi o stambenom zbrinjavanju hrvatskog branitelja, odnosno HRVI VII skupine s 50 %
oštećenja organizma, a sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, br. 174/04, 92/05, 02/07,
107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 18/13). Predložio je da se dostavljeni prijedlog
Zaključka o ustupanju bez naknade građevinskog zemljišta proširi s još jednom točkom na način
da točka 3. prijedloga Zaključka glasi: “Ovlašćuje se Nediljko Dujić, gradonačelnik Grada
Skradina, za poduzimanje svih potrebnih radnji u daljnjoj provedbi ovog Zaključka.” Dosadašnja
točka 3. prijedloga Zaključka postaje točka 4. Potom je otvorena rasprava.
Kako se nije nitko javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje predloženu dopunu Zaključka, te je ista jednoglasno usvojena.
Potom je stavila na glasovanje cjelokupni prijedlog Zaključka o ustupanju bez naknade
građevinskog zemljišta, te je isti jednoglasno usvojen.
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 8) i čini njegov sastavni dio.
Sjednica je završena u 11,45 sati.
ZAPISNIČAR
Paulina Radeljak, v.r.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.

