ZAPISNIK
s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina
3. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina održana je u srijedu 4. (četvrtog) prosinca
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
nazočno 13 vijećnika, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Sjednici su nazočni:
Branko Dragović, Ivica Klarić, Jure Mandušić, Luka Matić, Miranda Miroslava Paić, Joško
Palinić-Čulin, Antonio Periša, Tome Računica, Leonard Radnić, Marko Rajčić, Šime Sladić,
Dragan Smolić i Katarina Šošić. 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 s 19. točaka. Kako nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda,
predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina stavila je na glasovanje predloženi dnevni red, te
je isti jednoglasno usvojen.
Za raspravu i odlučivanje utvrđen je slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika zamjenika.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

-prisega vijećnika.
Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2013.g.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Skradina u 2013.g. (II)
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Skradina u 2013.g. (I).
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina
za 2013.g. (I).
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina
za 2013.g. (I).
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa pomoći socijalno ugroženih osoba na području
Grada Skradina za 2013.g. (I).
Prijedlog Proračuna Grada Skradina za 2014.g. s Projekcijom Proračuna Grada Skradina
za 2014.g.-2016.g. i i Planom razvojnih programa 2014-2016.g.
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2014.g.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Skradina u 2014.g.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u
2014.g.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2014.g.
Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2014.g.
Prijedlog Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za
2014.g.

-216. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Skradina za 2012.g. i

2013.g.
17. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području

Grada Skradina za 2014.g.
18. Prijedlog Operativnog programa mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju na
području Grada Skradina.
19. Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika Grada Skradina u Povjerenstvo za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić otvorila je aktualni sat za
pitanja vijećnika.
A) TOME RAČUNICA, vijećnik HNS-a:
„1. Zanima me da li se je što poduzelo u periodu od prošle sjednice po pitanju javne rasvjete u
Skradinu?
2. Problem šetnice do Kračane osobito navečer jer mnoštvo djece ide na trening po mraku i
neosiguranoj stazi.“
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:
„1. Pozdravljam sve skupa nazočne. Odgovor na prvo pitanje je da će se izvršiti zamjena 18
kandelabra glavne ulice u Skradinu, jer sada postavljeni ne daju dovoljno svjetlosti. Postavljeni
kandelabri nemaju tehničku mogućnost stavljanja jačih rasvjetnih tijela iz razloga što su ona tako
projektirana. Veći zahvat na njima skuplji je nego novi kandelabri. U prvom tromjesječju 2014.g.
planirao sam izvršiti zamjenu tako da do Uskrsa to pitanje stavimo ad acta.
2. Što se tiče šetnice do Krečane do sv. Jere ima rasvjete. Ostalo je neriješeno nekih 100 tinjak
metara. Sigurno da to nije pitanje samo Vašeg djeteta jer i ostala djeca idu tom cestom.
Najvažnija je njihova sigurnost. Ali pošto se u tom dijelu radi o županijskoj cesti gdje bi u pravilu
rasvjetu u ulici Aleja skradinskih svilara, trebale raditi Hrvatske ceste, odnosno Županijska
uprava za ceste, a oni se u pravilu oko toga spore, i to ne samo u Skradinu već svugdje gdje je
došlo do promjene nadležnosti, u ovom trenutku ne mogu kazati što i kad će se poduzeti radnje
radi rješavanja tog pitanja. Treba riješiti odnos od starog mosta do sv. Jere, kao i pitanje nastavka
šetnice kao sigurnosnog pojasa za pješake, a u to spada rasvjeta. Nadam se da ću Vam po ovom
pitanju idući put moći više reći, kada ću imati i konkretne dogovore s partnerima.“
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 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina.
Kako se nitko nije javio, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić
stavila je na glasovanje Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina, te je isti
jednoglasno usvojen.

-3RASPRAVA I ODLUČIVANJE
Točka 1.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika zamjenika.
-prisega vijećnika
Predsjednica Gradskog vijeća Katarina Šošić utvrdila je kako je dana 28. studenog
2013.g. održana 2. sjednica Mandatne komisije, na kojoj su razmotreni podnesci vijećnika Duška
Galića od 06. rujna 2013.g. i Hrvatske demokratske zajednice, Gradski odbor od 10. rujna
2013.g. S obzirom na činjenicu da je u materijalima dostavljeno Izvješće Mandatne komisije s
priloženim obrazloženjem, mišljenja je kako nema potrebe da predsjednik Mandatne komisije
čita navedeno Izvješće, te je predložila da se isto u cijelosti primi na znanje. Ono glasi:
„Na temelju članaka 3. st. 3., i 19. st.3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Skradina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 17/09, 5/13), Mandatna komisija podnosi
IZVJEŠĆE
o stavljanju mandata vijećnika u mirovanje iz osobnih razloga i određivanju zamjenika
I
Dana 06. rujna 2013.g. zaprimljen je zahtjev izabranog vijećnika Duška Galića za
stavljanjem mandata u mirovanje iz osobnih razloga na dužnost člana Gradskog vijeća Grada
Skradina– što za posljedicu ima mirovanje mandata.
II Podneskom od 10. rujna 2013.g. Hrvatska demokratska zajednica, Gradski odbor
HDZ-e Skradin odredio je vijećnika zamjenika, odnosno za njegovu zamjenicu odredili su
Kristinu Vlaić iz Skradina, Bićine Velike 29, a koja se, na izborima za članove Gradskog vijeća
Grada Skradina provedenim 19. svibnja 2013.g., nalazila na 8. mjestu liste kandidata
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE - HDZ i HRVATSKE SELJAČKE STRANKE –
HSS.
III Polazeći od gore navedenog, Mandatna komisija smatra da mandat vijećnika Duška
Galića u Gradskom vijeću Grada Skradina miruje s danom dostave zahtjeva za stavljanjem
mandata u mirovanje iz osobnih razloga. Zamjenica koja umjesto njega počinje obnašati dužnost
vijećnice u Gradskom vijeću Grada Skradina je Kristina Vlaić, te se podnošenjem ovog Izvješća
mandat imenovane treba smatrati verificiranim.“
Izvješće Mandatne komisije prima se na znanje.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić pozvala je gđicu Kristinu
Vlaić da položi svečanu prisegu sukladno članku 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Skradina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 17/09, 5/13). Nakon položene svečane
prisege, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina, gradonačelnik Grada Skradina sa svojim
zamjenicima, te ostali vijećnici čestitali su vijećnici Kristini Vlaić i poželili joj uspješan rad i
suradnju.
Predsjednica Gradskog vijeća Katarina Šošić utvrdila je kako je sada sjednici nazočno
svih 14 vijećnika, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.
Izvješće se prilaže Zapisniku pod 1) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2013.g.
O prijedlogu II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2013.g. uvodno izlaganje
podnio je je gradonačelnik Nediljko Dujić. Naveo je kako je ovaj prijedlog Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Skradina za 2013.g. prikaz realnog stanja financija za koje smatra da će biti
dobrim dijelom ostvaren do kraja godine. Usklađene su stavke kako u prihodovnoj tako i
rashodovnoj strani proračuna. Vjeruje da su se kroz ovaj proračun,uz sve teškoće, odradili
projekti koje je obećao, a ti projekti su i financijski zatvoreni. Potom je otvorena rasprava.
Za riječ se javio vijećnik Marko Rajčić i naveo kako ima pitanja o prijedlogu II Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Skradina za 2013.g. koja bi postavio pročelnici Službe za proračun i financije
Mileni Vrebac. S obzirom da je kraj godine, pitanje vijećnika je koliko će biti izvršenje
proračuna, u 2013.g., zatim traži da mu se pojasni stavka materijalni rashodi, odnosno rashodi
koji se pojavljuju u općem dijelu, pa onda rashodi po korisnicima (str. 13. Prijedloga Izmjena i
dopuna Proračuna). Mišljenja je da su to veliki iznosi, te traži pojašnjenje, i ima još jedno
pitanje, premda je gradonačelnik u uvodnom dijelu rekao da će dobrim dijelom biti podmirene
sve obveze iz proračuna za 2013.g., pa ga zanima koliko ima još nepodmirenih obveza koje su
preuzete u 2013.g., pretpostavlja da je ova 2013.g. bila godina i podmirivanja obveza i iz 2012.g.
Pročelnica Službe za proračun i financije Milena Vrebac odgovorila je kako još nisu pristigle sve
situacije koje se odnose na kapitalne investicije, tako da ne može reći kolika će biti procjena do
kraja godine. U prihodima su smanjeni iznosi pojedinih stavki za cca 6.000.000,00 kn koje neće
biti izvršene, najvećim dijelom je smanjeno sa stavke dotacije iz državnog proračuna. Neke
situacije dostavljene su u Ministarstvo regionalnog razvoja (cesta Rokovača). Da li će oni do
kraja godine dostaviti dio sredstava, ne zna se, ali morali bi biti dostavljeni do 31.12., premda
znaju dostaviti i početkom godine.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je kako je sa sjednice
izašao vijećnik branko Dragović, te je sjednici nazočno 13 vijećnika.
Potom je gđa Milena Vrebac nastavila s daljnjim obrazlaganjem, te je navela kako, slijedom
prethodno navedenog, ne može odgovoriti da li će biti odstupanja za neki iznos, ali u rebalans je
stavljeno onako kako situacija izgleda trenutno. Da li će se taj 12-i mjesec skroz realizirati ili
neće, to će se vidjeti na godišnjem obračunu. Što se tiče materijalnih rashoda na str.13. vidljivo je
da se radi o sredstvima Europske unije. To se odnosi na dvojicu zaposlenih koji se financiraju iz
sredstava Europske unije. Kod njih je točno utvrđen iznos plaća. Sukladno tome, napravljena je i
raspodjela. S obzirom da se ta sredstva vode na posebnom računu, oni se iz tih sredstava i
plaćaju. Međutim, navela je, kada se pravi proračun oni se nalaze u općem dijelu i zajedno je
prikazano. U posebnom dijelu proračuna, razgraničeno je ono što se odnosi na zaposlenike
Gradske uprave, a što na njih. Isto tako, vidji se da se ponavljaju neke stavke, a odnose se na
zonu Kosa. Posebno je navedeno što se financira iz sredstava Grada, a što iz sredstva Europske
unije. Europska unija sudjeluje u omjeru 75% sredstava, a Grad s 25%. Što se tiče pitanja koliko
je izvršeno investicija do sada, mora reći da još nije izvršen značajan dio investicija. Izvršena je
investicija izgradnje javne rasvjete (1.400.000,00 kn).
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je kako je sjednici ponovo
nazočan vijećnik Branko Dragović, te je sjednici nazočno svih 14 vijećnika.
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je npr. radovi na izgradnji grobnica, ali isti moraju biti predviđeni u proračunu i rebalansu, a kako
bi se proveo postupak javne nabave i u Planu nabave. Postupak javne nabave za izgradnju
grobnica proveden je u jedanaestom mjesecu, a izvršenje će biti u 2014.g.
Gradonačelnik Nediljko Dujić je dodao kako nema garancije da će nadležno Ministarstvo
do 31. 12. uplatiti sredstva sukladno sklopljenim Ugovorima. Što se tiče radova na modernizaciji
ceste Rokovača-Skorići, postupak javne nabave je proveden, odabran je izvođač radova, potpisan
je ugovor s odabranim izvođačem i izvođač je dostavio I privremenu situaciju. Kompletna
dokumentacija je proslijeđena u resorno Ministarstvo. Zna se dogoditi da Ministarstvo uplati
sredstva 07. ili 08. 01., te na taj način ispoštuje Ugovor. Neke investicije se još odrađuju, a hoće
li biti plaćene u ovoj ili slijedećoj godini, ne može govoriti, ali te investicije moraju biti prikazane
u proračunu.
Vijećnik Marko Rajčić se javio za riječ i rekao kako želi pojasniti zašto je pitao za stavku
„rashodi za uposlene“ Naveo je kako mu nije prvi put da se susreće s ovim. Europska zajednica
ima takve metode i načine kontrole nadzora provedbe svojih sredstava i to su namjenska sredstva,
ali mu je nešto nelogično, sukladno izrečenom od strane gđe Milene Vrebac kako postoji posebni
račun, da se u općem dijelu prikazuje kao zajednički račun, a onda po njemu nisu dobro usklađeni
navedeni iznosi materijalnih rashoda. Na jednom mjestu naveden je iznos od 300.000,00 kn, a na
drugom 341.000,00 kn. Isto tako, stavio je primjedbu kako nisu jednako boldirana konta radi
lakšeg i preglednijeg iščitavanja istih.
Gđa Milena Vrebac odgovorila je kako razlika od 40.000,00 kn Materijalni rashodi stavka
32 i stavka 3 rashodi poslovanja. Zbroju se rashodi službe za proračun na str.7. zbroju se rashodi
za zaposlene na str.13, (govori o korisnicima proračuna, odnosno knjižnici i zaposlenici koji se
financiraju iz sredstava EU). Kad se to zbroji taj iznos mora odgovarati u prikazanom općem
dijelu.
Vijećnik Joško Palinić Čulin javio se za riječ i zatražio pojašnjenja nekih stavki. Tako je
pitao za slijedeće stavke:
- intelektualne usluge; pročelnica Službe za proračun i financije Milena Vrebac odgovorila je
kako se one odnose na usluge ugovora o djelu (sezonski zaposlenici na reguliranju prometa preko
ljeta), usluge vještačenja (procjena vrijednosti građevinskog zemljišta i građevina), odvjetničke
usluge, javnobilježničke usluge. Većina usluga je izvršena.
- nabava podzemnih kontejnera; gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako se to odnosi na
nabavu kontejnera koji se nalaze ispod površine zemlje, a na površini se nalazi posuda od rosfraja
kroz koji se ubacuje otpad. Kontejner se hidraulički podiže radi čišćenja. Za taj projekt dobili
smo suglasnost od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i oni ga sufinaciraju
- sanacija iznenadnih onečišćenja mora; gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako smo
obvezni imati takav ugovor na nivou Županije. Ukoliko se dogodi bilo kakva ekološka katastrofa
u akvatoriju koji Grad pokriva, Grad je dužan sufinacirati čišćenje.
- održavanje javnih površina, čišćenje, odnosno stavka „ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja javnih površina“; pročelnica Službe za proračun i financije Milena Vrebac odgovorila
je kako se to odnosi na održavanje groblja, čišćenje kanalizacijskog sustava, te ostali sitni poslovi
na održavanju javnih površina.
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tvrtka ACI d.d. Opatija, a s kolikim Grad Skradin, a koliko država; Gradonačelnik Nediljko Dujić
je odgovorio kako su državna sredstva sredstva Grada Skradina, a ACI d.d. sudjeluje s
640.000,00 kn. Godišnja sredstva koja Grad dobije od Ministarstva regionalnog razvoja tretiraju
se kao sredstva gradova i općina, a koja ih pojedini gradovi i općine dobivaju koji nemaju
prosjek.
-uređenje plaže; ove godine radili smo projektnu dokumentaciju za konačno uređenje plaže
Kračana. Ono je pri kraju i nada se da će Šibensko-kninska županija, Ured za pomorstvo, moći
raspisati natječaj za koncesiju. Cilj Grada je da se uredi plažni dio, a sve ostalo da bude
koncesija. Iznos od 80.000,00 kn je utrošen za uklanjanje trave i dosipavanje šljunka. Ove godine
nije puno uloženo sredstava na plaži u Skradinu, već je više sredstava uloženo na uređenje plaže
Prukljan. Na pitanje vijećnika Joška Palinića što je s bivšom plžom (plaža „Pionir“),
gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako je, Urbanističkim planom predviđeno da to bude
terminal za Nacionalni park Krka.
Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest) glasova –ZA
i 3 (tri) glasa –PROTIV donijelo II Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2013.g.
Izmjene i dopune Proračuna se prilažu Zapisniku pod 2) i čine njegov sastavni dio.
Točka 3.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2013.g. (II)
Nakon uvodnog izlaganja i pojedinačnog čitanja stavki prijedloga Izmjena i dopuna
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u
2013.g. (II) od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića, Gradsko vijeće Grada
Skradina je s 10 (deset) glasova –ZA i 4 (četiri) glasa –PROTIV donijelo Izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u
2013.g. (II).
Izmjene i dopune Programa se prilažu Zapisniku pod 3) i čine njegov sastavni dio.
Točka 4.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina u 2013.g. (I)
Sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Skradina za 2013.g. izvršeno je
usklađenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za
2013.g. (I). Ponovo je pojedinačno čitao stavke prijedloga Izmjena Programa, te je zatražio
dodatno obrazloženje od pročelnice Službe za proračun i financije Milene Vrebac zašto je
nastupila velika promjena iznosa stavke „održavanje javnih površina“ s 85.000,00 kn na
265.000,00 kn, odnosno zašto je nastupilo tako veliko odstupanje od planiranog iznosa iste.
Gđa Milena Vrebac odgovorila je da se to odnosi na održavanje groblja i čišćenje kanalizacije.
Slijedom navedenog, smanjena je prethodna stavka “održavanje čistoće javnih površina s
650.000,00 kn na 550.000,00 kn.
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vijećnik Joško Palinić-Čulin je upitao o čemu se tu konkretno radi. Vijećnik Marko Rajčić dodao
je kako su groblja planska sredstva, koja se kontinuirano ponavljaju svake godine. Svake godine
je ista količina poslova, isti broj djelatnika, a plaća im nije dodatno povećana.Gradonačelnik
Nediljko Dujić je rekao kako plaća nikome nije povećana, niti se povećao broj groblja, te još
jednom moli gđu Milenu Vrebac da pojasni nastalu razliku. Gđa Milena Vrebac rekla je kako se
radi o ispostavljanju drugačijih računa od strane „Rivine Jaruge“, te ih je raščlanjivala. Dio je
išao na održavanje groblja, a dio na čišćenje kanalizacije.
Gradonačelnik Nediljko Dujić dalje je nastavio čitati stavke prijedloga Izmjena i dopuna
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2013.g.
spomenuvši pritom Ugovor o sufinanciranju nabave i ugradnje uređaja za energetski učinkovitu
javnu rasvjetu na području Grada Skradina potpisanog između Grada Skradina i Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost s jedne strane, te ugovor o nabavi i ugradnji uređaja za
energetski učinkovitu javnu rasvjetu na području Grada Skradina između Grada Skradina kao
naručitelja i tvrtki „KONČAR Elektronika i informatika“ d.d. Zagreb i „ELEKTROKEM“ d.o.o. Sesvete
kao zajedničkih izvršitelja. Temeljem navedenih do kraja godine trebala bi se vidjeti opravdanost
projekta koji sufinancira navedeni Fond, a koji tvrdi da će se s postavljenim uređajima postići
20%-na ušteda na javnoj rasvjeti.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i ponovio kako mu nije dobro zvučalo
obrazloženje stavke „održavanje javnih površina“. Naveo je kako će Gradsko vijeće kasnije
donijeti jednu odluku, a to je odluka o izvršenju proračuna i koja se donosi svake godine. Tamo
stoji da je to kvartalno praćenje. Znači 3 kvartala se znalo gdje se događa poremećaj. U prvim
izmjenama Proračuna se mogla predvidjeti promjena da ne bude ovakav skok. Premda se
ponekad dogode okolnosti koje traže veću promjenu, po njemu ovakav skok „bode u oči“. Tako
da, dato obrazloženje, nije dobro. Gđa Milena Vrebac odgovorila je da kada su donešene I
Izmjene i dopune Proračuna, to se tada nije moglo vidjeti.
Vijećnik Joško Palinić-Čulin javio se za riječ i naveo kako u II Izmjenama i dopunama
Proračuna za 2013.g. postoje dvije stavke. Jedna se odnosi na održavanje javnih površina i
čišćenje koja iznosi 550.000,00 kn, a druga je ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
koja iznosi 300.000,00 kn. I sada se pojavljuje ova navedena stavka. Slaže se s vijećnikom
Markom Rajčićem da dato obrazloženje nije dobro. Gđa Milena Vrebac ponovo navodi kako je
čišćenje ulica jedna stavka, a posebno su specificirane ostale usluge po stavkama, a tu ulazi
održavanje groblja i čišćenje kanalizacije. To su usluge koja obavlja „RIVINA JARUGA“ d.o.o.
Skradin i ona Gradu podnosi račun za izvršenu uslugu.
Vijećnik Dragan Smolić pitao je da li „RIVINA JARUGA“ naplaćuje javnu rasvjetu.
Gradonačelnik Nediljko Dujić odgovorio je negativno. Oni održavaju javnu rasvjetu i
ispostavljaju račun Gradu Skradinu. Vijećnik Dragan Smolić je rekao kako mještani već dvije
godine traže postavljanje jedne sijalice u Bribiru, te tablu za Bribir od Mostina na kojoj bi pisalo
„Bribir“ traže još od vremena kad je gdin Branko Dragović bio zamjenik gradonačelnika,
odnosno četiri godine. Usprkos traženju ništa se nije napravilo. Gradonačelnik Nediljko Dujić
rekao je kako se ne može u cijelosti složiti s izlaganjem vijećnika Dragana Smolića. Možda u
dijelu koji se odnosi na javnu rasvjetu, ali što se tiče tabli naveo je kako i vijećniku mora biti
poznato da su table postavljene i da su uništene. Naveo je kako je bila intervencija od strane
policije zbog pisanja po tablama u naselju Dubravice. Ima preko 35 grafitima uništenih tabli na
području Grada Skradina u zadnjih mjesec dana. Jedan komplet tabli košta 3.000,00 kn.
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Skradin financirao. To svakako nije dovoljno, ali ne može se reći kako nema rasvjete.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je kako je sa
sjednice izašao vijećnik Tome Računica, te je sjednici nazočno 13 vijećnika.
Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 10 (deset) glasova –ZA i 3
(tri) glasa –PROTIV donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina u 2013.g. (II)
Izmjene i dopune Programa se prilažu Zapisniku pod 4) i čine njegov sastavni dio.
Točka 5.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba
u kulturi na području Grada Skradina za 2013.g. (I)
Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića,
Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest) glasova –ZA i 2 (dva) glasa –PROTIV
donijelo Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za
2013.g. (I).
Izmjene i dopune Programa se prilažu Zapisniku pod 5) i čine njegov sastavni dio.
Točka 6.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba
u športu na području Grada Skradina za 2013.g. (I)
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sjednici
ponovo nazočan vijećnik Tome Računica, te je sjednici nazočno 14 vijećnika.
Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića,
Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest) glasova –ZA i 3 (tri) glasa –PROTIV donijelo
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2013.g. (I).
Izmjene i dopune Programa se prilažu Zapisniku pod 6) i čine njegov sastavni dio.
Točka 7.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa pomoći socijalno
ugroženih osoba na području Grada Skradina za 2013.g. (I)
Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Nediljka Dujića o prijedlogu Izmjena i
dopuna Programa pomoći socijalno ugroženih osoba na području Grada Skradina za 2013.g. (I)
otvorena je rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i rekao kako ima dva pitanja po ovoj točci. Prvo pitanje je
koliko se za 11 mjesci isplatilo naknada za rođenje djeteta. Gđa Milena Vrebac odgovorila je
kako je do sada isplaćeno 27 naknada. Za drugo pitanje vijećnik Marko Rajčić podsjetio je
gradonačelnika kako se u prošlom sazivu, točnije prije dvije godine, raspravljalo o
vjerodostojnosti isplata po osnovi socijalne pomoći, te se konstatiralo da postoji opravdana
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gradonačelnik obećao da će napraviti analizu stanja kako bi se to dovelo u neke objektivne
okvire. Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako su analize napravljene, ali postoji
ograničenje, a to je da se ne smije osobno prozivati nekog da nelegalno i protupravno koristi
nešto što ga ne pripada. Ako se to učini čini se kazneno djelo. Ukoliko se ima kakvih saznanja
mora se ići prema nadležnim institucijama, koje vrše provjeru. To se u nekoliko situacija i
napraviloi. Ali nadležne institucije su zaključile kako Grad raspolaže s krivim informacijama.
Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest) glasova –ZA,
2 (dva) glasa –PROTIV i 1 (jednim) –SUZDRŽANIM glasom donijelo Izmjene i dopune
Programa pomoći socijalno ugroženih osoba na području Grada Skradina za 2013.g. (I).
Izmjene i dopune Programa se prilažu Zapisniku pod 7) i čine njegov sastavni dio.
Točka 8.
Prijedlog Proračuna Grada Skradina za 2014.g. s Projekcijom Proračuna
Grada Skradina za 2014.g.-2016.g. i Planom razvojnih programa 2014-2016.g.
Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Nediljka Dujića o prijedlogu
Proračuna Grada Skradina za 2014.g. s Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2014.g.2016.g. i Planom razvojnih programa 2014-2016.g., pročelnica Službe za proračun i financije
Milena Vrebac navela je da je ove godine izričito navedeno kako se na Gradskom vijeću treba
usvojiti Proračun na 3. (trećoj) razini. Iz toga razloga prijedlog Proračuna u općem dijelu je malo
sažet i po skupinama se vidi koji su prihodi. Ukoliko je potrebno i ima nejasnoća oko
razumijevanja moli vijećnike da pitaju kako bi im mogla detaljno dati obrazloženje. Nadalje,
navela je kako na strani 10. prijedloga Proračuna ima malu korekciju, a odnosi se na stavku
Urbanistički plan Skradina-40.000,00 kn. Tu je potrebno izvršiti zamjenu na način da stavka
„Urbanistički plan Skradina“ treba biti 210.000,00 kn, a stavka „Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja“ treba biti 40.000,00 kn. Potom je otvorena rasprava.
Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i rekao kako je analizirajući unatrag 5 godina
dinamiku punjenja proračuna posebice dijela kada se radi o izvornom proračunu, znači bez
primitaka ili donacija, mogućnost raspolaganja sa sredstvima bez drugih da limitiraju, primjetio
je gledajući projekciju do 2016.g. da se izvorni proračun u 2016.g. povećava u odnosu na
realizaciju za 2012.g. za nekih 4.600.000,00 kn. Postavlja pitanje, na temelju čega se očekiva
takvo povećanje priliva sredstava u izvornom proračunu, jer kad se u trećem mjesecu bude
donosila odluka o izvršenju proračuna za 2013.g. vidjeti će se da će se pojedini elementi u
dostavljenom materijalu biti nepromjenjljivi, a neki promjenljivi. Kao primjer je naveo 2010.g.
kada je izvorni proračun iznosio 5.800.000,00 kn, u 2011.g. 5.700.000,00 kn, u 2012.
5.200.000,00 kn. Za 2013.g. čeka se treći mjesec i onda se u 2016.g. predviđa ovakav skok, te ga
zanima koji su to gospodarski elementi koji će se dogoditi, a koji će opravdati ovakvo povećanje.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je kako je sa sjednice
izašao vijećnik Tome Računica, te je sjednici nazočno 13 vijećnika.
Gradonačelnik Nediljko Dujiće je odgovorio kako su se stekli neki preduvjeti za ugovaranje i
realizaciju nekih značajnih projekata u 2014.g. Prije desetak dana bio je na sastanku u Zagrebu
gdje resorno Ministarstvo tvrdi, a i donesen je Zakon o strateškim investicijama, koje će
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Temeljem njega, ako se to dogodi u što duboko vjeruje, jedan značajan dio ulaganja i
zapošljavanja bi se trebao dogoditi u 2015.g. i 2016.g. Isto tako, na zoni mješovite namjene
izdane su građevinske dozvole i počinju s izgradnjom pojedinih pogona gdje će morati biti
zaposleni određeni broj ljudi. Sve to bi na neki način donijelo izvornom proračunu povećanje
prihoda za naredne dvije godine. Pročelnica Službe za proračun i finacije Milena Vrebac
dopunila je gradonačelnika u dijelu koji se odnosi na tehnički prikaz prijedloga Proračuna. Kad se
planiraju prihodi i vidi se kad se primjerice krene od komunalne naknade i prihoda od poreza
imaju se velika potraživanja i na tim potraživanjima se svake godine radi, ide se s ovrhama, ide se
s opomenama i kada se radi Proračun treba se unijeti sve ono za što postoji mogućnost naplate.
Kada govori o prihodima od poreza, pritom ne misli na porez na dohodak, već se radi o porezu na
imovinu, porez na potrošnju, porez na nekretnine i porez na kuće za odmor. Tu također ima dosta
potraživanja. Grad je ovlastio Poreznu upravu da ona vrši naplatu tih poreza za Grad, odnosno da
vrši i ovrhe. Isto tako, s obzirom da se provodi postupak legalizacije bespravno izgrađenih
objekata, povećana je stavka odnosno iznos komunalnog doprinosa. U Plan se sve to mora unijeti,
a ono što je izvršeno, izvršeno je. To je tako.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je kako je sjednici ponovo
nazočan vijećnik Tome Računica, te je sjednici nazočno 14 vijećnika.
Vijećnik Marko Rajčić rekao je kako je njemu to sasvim razumljivo, ali po njemu
projekcija Proračuna bi trebala biti što realnije prikazana kako ne bi bilo nekih većih odstupanja i
poremećaja. Činjenica jest, a na temelju dosadašnjih analiza zbog čega je i započeo raspravu o
ovom pitanju, da je izvršenje proračuna za 2012.g. bilo 46%. Nadalje, ono što gradonačelnik
kaže o zapošljavanju u zoni mješovite namjene Kosa, bio bi jako zadovoljan da konačno dođe do
tog zapošljavanja. Ali po njemu, ima velikih odstupanja.
Gradonačelnik Nediljko Dujić rekao je da će do tog zapošljavanja sigurno doći, jer su izdane
građevinske dozvole.
Vijećnik Joško Palinić-Čulin pitao je gradonačelnika koliko je građevinskih dozvola
izdano. Gradonačelnik Nediljko Dujić mu je odgovorio kako su izdane dvije (auto-servis i
klaonica pilića-zatvoreni sustav). Također ima se najava za jedan ozbiljni projekt koji bi mogao
zaposliti 40-50 osoba sa srednjom i nižom stručnom spremom, a koji bi se mogao brlo brzo
realizirati. Ne želi o tom projektu još detaljno govoriti dok se detaljno ne potvrdi. Vjeruje da će se
zaposliti ljudi s područja Grada Skradina, a onda u tom slučaju porez se uprihoduje prema mjestu
prebivališta. Sve to govori kako bi u 2015.-2016.g. trebao biti značajan broj zaposlenih na zoni
Kosa.
Vijećnik Marko Rajčić podsjetio je kako ima i drugo pitanje po pitanju prijedloga
Projekcije Proračuna, a odnosi se na sportsku dvoranu. 2.000.000,00 kn planirano i 100.000,00
kn za projektnu dokumentaciju. Geneza sportske dvorane i iz prijašnjeg saziva Gradskog vijeća je
poznata. Krenulo se s 8.000.000,00 kn, pa 5.000.000,00 kn, a sad se došlo na 2.000.000,00 kn.
Njegovo pitanje glasi od kuda će se izdvojiti 2.000.000,00 kn, a vezano na ovaj izvorni proračun.
Zašto se sad pojavilo, a 2009.g. se imalo 180.000,00 kn izvršenih na ime projektne
dokumentacije, a sada se pojavljuje planirani iznos od 100.000,00 kn opet na ime projektne
dokumentacije. S obzirom da je gradonačelnik 2010.g. izjavio na vijećničko pitanje, da će
sportska dvorana biti gotova 2011.g. (postoje Zapisnici). Gradonačelnik Nediljko Dujić je rekao
kako ne bježi od toga da je to izjavio. Temeljem Ugovora koje je Grad imao s resornim
Ministarstvom koji su bili na snazi do ove godine, obveza Grada je bila da se to planira.
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koje je vodio proteklih mjeseci, došlo se do zaključka da se privremeno odustane od čvrstog
objekta koji Grad Skradin od vlastitih sredstava ne može trenutno održavati jer održavanje
hladnog pogona iziskuje cca 1.500.000,00 kn godišnje. Stoga bi se išlo na nešto što generalno
može zamijeniti čvrsti objekt, a koštalo bi 2.000.000,00 kn, a to je montažni objekt koji ima
garanciju 15 godina. Montažutakvog objekta upravo završava Grad Vodice i pokazao se kao jako
dobar. Sukladno tome, potrebno je izvršiti izmjenu projektne dokumentacije i iz tog razloga je
planiran iznos od 100.000,00 kn. Realno očekuje da bi se od države moglo dobiti nekih 70%
sredstava. Ovakav objekt se pokazao kao vrlo funkcionalan objekt. Njegovo održavanje je deset
puta jeftinije od održavanja čvrstog objekta, a ono može zadovoljiti potrebe Grada
Vijećnik Marko Rajčić javio se za repliku i rekao kako je još 1975.g. u jednoj vrlo
razvijenoj europskoj državi trenirao u takvoj dvorani i ima pozitivna iskustva o tome. Podsjetio je
gradonačelnika kako je upravo on, na sjednicama Gradskog vijeća, predlagao da se ide u gradnju
takvog objekta, a gradonačelnik je govorio da to nije primjereno. Vrijeme je pokazalo kako je
vijećnik bio u pravu kada je predlagao takav model gradnje sportske dvorane.
Vijećnik Joško Palinić-Čulin javio se za riječ i rekao kako je i on imao pitanje o sportskoj
dvorani, no s obzirom da je vijećnik Marko Rajčić o tome postavio pitanje, po njemu, nema
smisla sad o tome postavljati pitanje. Njegovo pitanje glasi na što se odnosi višak prihoda iz
2013.g. u iznosu od 2.742.000,00 kn. Gđa Milena Vrebac je odgovorila kako je Grad dobio
sredstva Europske unije u 2013.g. u iznosu cca 4.600.000,00 kn. Ta sredstva nisu potrošena, a
očekuju se dvije privremene situacije u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kn, te s iznosima plaća,
izračunalo se da bi taj višak iznosio 2.700.000,00 kn koji će se morati utrošiti za projekte za koje
su dobivena sredstava Europske unije. Vijećnik Joško Palinić-Čulin dalje je pitao za turističku
zajednicu Grada Skradina. Gđa Milena vrebac mu je odgovorila kako je planiran iznos od
150.000,00 kn. Vijećnik Joško Palinić-Čulin izrazio je mišljenje kako bi turizam trebao biti
pokretač razvoja u Skradinu. Njegovo pitanje proizlazi iz činjenice kako prošlo ljeto nije bilo
ureda turističke zajednice, odnosno bio je na drugom katu zgrade Gradske uprave, što po njemu
nije bilo primjereno. Turistička zajednica služi turistima koji dolaze u grad da im pruži neke
osnovne informacije. Njegovo pitanje glasi, da li će ured turističke zajednice opet biti na istom
mjestu ili će biti neko drugo rješenje. Mišljenja je kako je neopreostivo da turistički grad nema
ured ili informativni centar u jeku turističke sezone. Gradonačelnik Nediljko Dujić mu je
odgovorio kako je u tijeku potpisivanje ugovora za informativni centar, odnosno doći će do
razdvajanja informativnog centra od ureda TZ. Radi se o postavljanju jednog kamenog objekta
ispod kina u kojem bi bio informativni centar. Ugovor o najmu kamenog objekta potpisuje se
između Turističke zajednice i tvrtke „Hrvatske ceste“.
Vijećnik Tome Računica ima prijedlog da gradonačelnik povede vijećnike u obilazak
zone mješovite namjene KOSA, kako bi vijećnici bili detaljno upoznati o čemu se radi.
Gradonačelnik Nediljko Dujić se složio s prijedlogom vijećnika Tome Računice i obećao kako
će to napraviti.
Vijećnik Joško Palinić-čulin pitao je gradonačelnika koliko je potpisano kupoprodajnih
ugovora u zoni i da li su svi ispunili uvjete po ugovoru, te ako nisu da li su pokrenuti postupci
raskida ugovora. Gradonačelnik nediljko Dujić mu je odgovorio kako je raskinuto 99% ugovora s
osobama koje nisu ispunili uvjete, osim jednog kupca koji je prvi kupio zemljište i nisu obvezni
to napraviti.
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je s 11 (jedanaest) glasova –ZA i 3 (tri) glasa –PROTIV donijelo Proračun Grada Skradina za
2014.g. s Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2014.g.-2016.g. i i Planom razvojnih
programa 2014-2016.g.
Proračun se prilaže Zapisniku pod 8) i čini njegov sastavni dio.

Točka 9.
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2014.g.
Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest) glasova –ZA, 2 (dva) glasa –PROTIV i
1 (jednim) –SUZDRŽANIM glasom donijelo Odluku o izvršenju Proračuna Grada Skradina za
2014.g.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 9) i čini njegov sastavni dio.

Točka 10.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o priključenju
na komunalne vodne građevine
O prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
uvodno izlaganje podnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina Josip Silov.
Naveo je kako su donesene izmjene Zakona o vodama kojim je izbačena naknada za priključenje
na komunalne vodne građevine, tako da je ukinut jedan prihod Grada, ali na neki način je
izbrisana i obveza Grada da investira u takve objekte. Dostavljenim prijedlogom Odluke, ista se
usklađuje s odredbama zakona.
Vijećnik Marko Rajčić pitao je da li to znači da Grad više ne naplaćuje naknadu za
priključenje. Gradonačelnik mu je potvrdno odgovorio ponovivši i da Grad više nema obvezu
ulagati u mrežu. Vijećnik Marko Rajčić pitao je da li postoje zahtjevi građana koji su već uplatili
iznose po ovoj osnovi. Pročelnik Josip Silov mu je odgovorio da svi postupci koji su započeti
prije donošenja ovog Zakona će se završiti po tada važećem zakonu. Potom je vijećnik Marko
Rajčić pitao je što znači da se na priključenje na vodoopskrbne sustave neće moći priključiti
jednostavni objekti. To pita iz razloga što radi legalizaciju nekih objekata i jedna kuća je uvjetno
za stanovanje, no arhitekt mu spominje termin “jednostavna građevina”. Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Skradina Josip Silov mu je odgovorio da postoji Pravilnik o jednostavnim
građevinama, ali isto tako postoji i neusklađenost pojedinih zakona, a s čim bi se zakonodavci
trebali pozabaviti kako ne bi dolazilo do različitih tumačenja i postupanja. Kad se donosio Zakon
o vodama, netko tko ga je pripremao nije pratio Zakon o prostornom uređenju, tako je došlo do
neusklađenosti istih i to je činjenica. Ono što Grad mora napraviti je to da se izvrši usklađenje
odluke Grada Skradina s važećim Zakonom. Sve drugo, otvara pitanja i raspravu koja može dugo
trajati, ali bez rezultata. Kako će i kada neki zaseok dobiti vodu to je pravo pitanje budući da
Grad više nije nadležan za izgradnju lokalnih vodovodnih mreža niti uprihoduje sredstva s
osnove naknade za priključenje.
Vijećnik Branko Dragović pitao je u kakvu će situaciju doći vodovodna mreža BribirVaćani-Bratiškovci. Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako se mora razlikovati
vodovodna mreža od sustava. Kod sustava se ništa ne mijenja, ishodovane su dozvole i to će se
po sadašnjem zakonu graditi. Što se tiče mreža unutar naselja, to je pravo pitanje. Je li interes

-13šibenskom „Vodovodu i odvodnji“ d.o.o. da radi te mreže to je pravo pitanje, nadalje kako je
Vlada RH mislila ovim izmjenama to regulirati, i to je također pravo pitanje. Jedino što može
kazati je da će Grad i nadalje pripremati projekte za vodovodnu mrežu kao i do sada. Dalje je
naveo kako glavni vod, odnosno bazen koji se nalazi sa sjeveroistočne strane Bribirske Glavice i
vod Đevrske-Dobrijević nemaju nikakve veze s ovom odlukom. On se priprema i on će sve
napraviti da se što prije počne raditi. Taj vod ne znači samo opskrbu 3 ili 4 sela već znači
opskrbu cijelog zapadnog dijela koji nema dovoljno vode, te popunjavanje do Skradina s jednom
kvalitetnijom vodom.
Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku
o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
Odluka se prilaže Zapisniku pod 10) i čini njegov sastavni dio.

Točka 11.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina u 2014.g.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Nediljko Dujić koji je pojedinačno
obrazložio stavke prijedloga Programa. Potom je otvorena rasprava.
Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i pitao gradonačelnika kako se misli doći do
plaže na Prukljanu kada je nemoguće doći do tamo. Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio
kako se ne bi složio s konstatacijom vijećnika da je nemoguće doći do Prukljana. Cesta
Sonković-Prukljan je u jako dobrom stanju, ali slaže se s vijećnikom Tomom Računicom u dijelu
koji se odnosi na cestu Bićine-Prukljan. Cilj nam je vrlo brzo urediti i tu cestu kako bi se
nesmetano moglo doći do Prukljana i tom cestom.
Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest) glasova –ZA, 2 (dva) glasa –PROTIV i
1 (jednim) –SUZDRŽANIM glasom donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina u 2014.g.
Program se prilaže Zapisniku pod 11) i čini njegov sastavni dio.

Točka 12.
Prijedlog Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina u 2014.g.
Nakon detaljnog obrazloženja stavki prijedloga Programa kao što su plaža, nerazvrstane
ceste, izgradnja grobnica, javna rasvjeta, priključci na kanalizacijsku mrežu i dr. od strane
gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića, otvorena je rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest)
glasova –ZA, 2 (dva) glasa –PROTIV i 1 (jednim) –SUZDRŽANIM glasom donijelo Program
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2014.g.
Program se prilaže Zapisniku pod 12) i čini njegov sastavni dio.
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Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Skradina za 2014.g.
Nakon uvodnog obrazloženja od strane gradonačelnika Nediljka Dujića otvorena je
rasprava.
Vijećnik Joško Palinić –Čulin postavlja pitanje zašto fišijada. Gradonačelnik Nediljko
Dujić je naveo kako Udruga Slavonaca i Baranjaca Šibensko-kninske županije tradicionalno već
petu godinu radi popunjavanje skradinske turističke ponude početkom turističke sezone, a Grad
Skradin participira samo s 10.000,00 kn. Radi se o cjelodnevnom sadržaju.
Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i tražio pojašnjenje stavke „Spomenička renta“.
Gđa Milena Vrebac mu je odgovorila kako su na ime spomeničke rente obračunati prihodi do
200.000,00 kn, a maksimalno se naplati do 130.000,00 kn.
Nakon završetka rasprave Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest) glasova –ZA,
2 (dva) glasa –PROTIV i 1 (jednim) – SUZDRŽANIM glasom donijelo Program javnih potreba u
kulturi na području Grada Skradina za 2014.g.
Program se prilaže Zapisniku pod 13) i čini njegov sastavni dio.

Točka 14.
Prijedlog Programa javnih potreba
u športu na području Grada Skradina za 2014.g.
Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića o
prijedlogu Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina u 2014.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 u 2014.g., te je isti usvojen s 11 (jedanaest) glasova –ZA, 2 (dva) glasa –PROTIV i 1
(jednim) –SUZDRŽANIM glasom.
Program se prilaže Zapisniku pod 14) i čini njegov sastavni dio.

Točka 15.
Prijedlog Programa pomoći socijalno ugroženim
osobama na području Grada Skradina za 2014.g.
Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića o
prijedlogu Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina u 2014.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 u 2014.g. te je isti usvojen s 11 (jedanaest) glasova –ZA,
1 (jednim) glasaom –PROTIV i 2 (dva) –SUZDRŽANA glasa.
Program se prilaže Zapisniku pod 15) i čini njegov sastavni dio.
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Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Skradina za 2012.g. i 2013.g.
O Analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Skradina za 2012.g. i
2013..g. uvodno izlaganje podnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina
Josip Silov. Uz prethodnu ispriku vijećnicima za to što su materijal dobili neposredno prije
početka sjednice obrazložio je i razlog zašto se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Skradina donosi i za 2012.g. i 2013.g. Nadalje je naveo kako temeljem Zakona o
zaštiti i spašavanja, nakon svakih provedenih izbora se ponovno bira Stožer zaštite i spašavanja.
Gradsko vijeće Grada Skradina je na 2. sjednici od 5. rujna 2013. donijelo Rješenje o imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja Grada Skradina koje se sastoji od sedam članova, a na čelu mu je
zamjenik gradonačelnika Grada Skradina Robert Podrug. Što se tiče vatrogastva kao bitne
odrednice sustava, na području Grada Skradina su ustrojena dva dobrovoljna vatrogasna društva
DVD Skradin i DVD Dubravice. Po najnovijim podacima koje imaju vatrogasne zajednice u
DVD-u Skradin se do sada vodilo dvadeset operativnih članova, a ima ih 9, a u DVD Dubravice
20 operativnih članova. Radi se o vatrogascima koji su prošli kompletnu obuku i liječničke
preglede. U svakom DVD-u imamo po jednog profesionalnog vatrogasca kojem Grad osigurava
plaću kroz sredstva DVD. Potom je naveo kojim motornim sredstvima raspolažu DVD. Na
raspolaganju je i Javna vatrogasna postrojba Šibenik koju Grad Skradin godišnje sufinancira s
iznosom od 45.000,00 kn. Potom je pročelnik Josip Silov iznio pojedinačne podatke za 2012.g. i
2013.g. podsjetivši vijećnike na izuzetno tešku situaciju odnosno katastrofalne požare na
području Grada Skradina u 2012.g. kada je bila proglašena elementarna nepogoda.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sa sjednice
izašao vijećnik Jure Mandušić, te je sjednici nazočno 13 vijećnika
Nakon završenog izlaganja otvorena je rasprava. Kako se nitko nije javio, predsjednica
Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je na glasovanje Analizu stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Grada Skradina za 2012.g. i 2013.g. te je ista jednoglasno
usvojena.
Analiza se prilaže Zapisniku pod 16) i čini njegov sastavni dio.

Točka 17.
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja na području Grada Skradina za 2014.g.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sa sjednice
izašao vijećnik Joško Palinić-Čulin, te je sjednici nazočno 12 vijećnika.
O prijedlogu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Skradina za 2014.g. uvodno izlaganje podnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Skradina Josip Silov. Naveo je kako je, sukladno “Procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada
Skradina”, razmjeru opasnosti i prijetnji od mogućih katastrofa kao i potrebi razvoja cjelokupnog
sustava zaštite i spašavanja, potrebno donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja za 2014.g. One se odnose na: civilnu zaštitu-planirana sredstva 16.000,00 kn,
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udruge građana koje sudjeluju u sustavu zaštite i spašavanja-planirana sredstva 24.000,00 kn. Za
doradu Procjene ugroženosti i izradu izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne
zaštite-planirana sredstva su 15.000,00 kn.
Prije otvaranja rasprave, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić
utvrdila kako su sjednici ponovo nazočni vijećnici Jure Mandušić i Joško Palinić-Čulin, te je
sjednici nazočno svih 14 vijećnika. Potom je otvorena rasprava.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Skradina za 2014.g, te su iste jednoglasno usvojene.
Smjernice se prilažu Zapisniku pod 17) i čine njegov sastavni dio.

Točka 18.
Prijedlog Operativnog programa mjera zaštite i spašavanja
u zimskom razdoblju na području Grada Skradina
Nakon kratkog uvodnog obrazloženja od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Skradina Josipa Silova o prijedlogu Operativnog programa mjera zaštite i spašavanja u
zimskom razdoblju na području Grada Skradina otvorena je rasprava.
Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i rekao kako ima zanimljiv prijedlog s obzirom
da Gradu trenutno ne prijete nepogode, a koji se odnosi na sklonište. Predlaže da se sklonište
iznajmi i na taj način bi se vodila briga o istom. Pročelnik Josip Silov mu je odgovorio kako je
pitao ljude iz inspektorata o tome, te su mu odgovorili da u mirnodopskim uvjetima nema
prepreka tome, ali bi trebalo ugovorom definirati da ukoliko nastupe okolnosti ugroze, skloništa
se moraju osigurati i primjeniti za tu svrhu.
Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Operativni program mjera zaštite i
spašavanja u zimskom razdoblju na području Grada Skradina.
Program se prilaže Zapisniku pod 18) i čini njegov sastavni dio.

Točka 19.
Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika Grada Skradina
u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
O Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika Grada Skradina u Povjerenstvo za
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske uvodne riječi
rekao je gradonačelnik Nediljko Dujić. Naveo je kako Grad određuje dva predstavnika. Jednog
određuje gradonačelnik, a drugog Gradsko vijeće. Slijedom navedenog, predlaže da Gradsko
vijeće imenuje predstavnika između članova oporbenih vijećnika kako bi imali uvid u sve što se
događa po ovom pitanju.
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Palinić-Čulin, Jure Mandušić, Šime Sladić, Ivica Klarić, Leonard Radnić, Antonio Periša i
Kristina Vlaić) dostavilo je pisani prijedlog kojim predlažu da se za predstavnika Grada Skradina
u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
imenuje vijećnik Marko Rajčić. Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednica Gradskog vijeća
Grada Skradina Katarina Šošić stavila je na glasovanje dostavljeni prijedlog devet vijećnika.
Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Rješenje o određivanju predstavnika
Grada Skradina u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske kojim se za predstavnika Grada Skradina imenuje vijećnik Marko Rajčić.
Rješenje se prilaže Zapisniku pod 19) i čini njegov sastavni dio.

Sjednica je završena u 12,50 sati.
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