
Z A P I S N I K 
s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina 

 
 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina  održana je u srijedu 5. (petog) ožujka 2014.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  11 vijećnika, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Sjednici su nazočni:  
Branko Dragović, Ivica Klarić, Jure Mandušić,  Luka Matić, Antonio Periša, Tome Računica, 
Leonard Radnić, Marko Rajčić,  Dragan Smolić, Katarina Šošić i Kristina Vlaić.  
Sjednici opravdano nisu nazočni vijećnici: Miranda Miroslava Paić, Joško Palinić-Čulin i Šime 
Sladić. 
 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 8. 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 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prijenosa vodnih objekata s Grada Skradina na 
tvrtku „VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o. Šibenik. 

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 
za područje Grada Skradina. 

3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Grada Skradina. 
4. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Mandatne komisije. 
5. Prijedlog Rješenja o izboru Komisije za prigovore i pritužbe. 
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za mjesnu samoupravu. 
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za priznanja Grada Skradina. 
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za nazive ulica i trgova. 

 
 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić otvorila je aktualni sat za 
pitanja vijećnika. 

 
A) TOME RAČUNICA,  vijećnik HNS-a: 

„1. Opetovano pitanje radi javne rasvjete u Skradinu. Problem nelogičnog prakiranja na rivi. 
2. Zanima me stajalište gradonačelnika o ruševnim kućama i fasadama neodgovornih vlasnika u 
Skradinu i moguće sankcioniranje istih.“ 
 

Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:  
„ Pozdravljam sve nazočne. Po pitanju javne rasvjete poduzeli smo određene mjere i radnje od  
kojih  očekujem da će dati konkretne učinke i rezultate. HEP treba dostaviti svoje očitovanje jer 
postoji problem napona. Naime, u Skradinu postoji dodatni problem da ista javna rasvjeta ne  
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može biti ugrađena na rivi, glavnoj ulici ili drugoj sporednoj ulici. Napon na Rivi nalazi se ispod 
razine mogućeg napajanja sadašnje javne rasvjete. To se može riješiti jedino izgradnjom nove 
trafostanice koja bi dodatno poboljšala napajanje. Što se tiče dijela glavne ulice, slažem se s 
opravdanim primjedbama sugrađana da je javna rasvjeta loša,  treba pronaći najoptimalnije 
rješenje. Nadam se da ćemo ga imati vrlo skoro, a najbolji efekt će biti nova javna rasvjeta u 
glavnoj ulici.“ 
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina Josip Silov rekao je kako je 
sukladno važećoj Odluci tijekom zimskih mjeseci parkiranje na Rivi dozvoljeno s jedne strane. 
Ukoliko vijećnici smatraju da važeću odluku treba mijenjati, pristupit će se izmjenama i 
dopunama važeće odluke ili izradi nove.  
Što se tiče dijela pitanja vijećnika Tome Računice, a koje se odnosi na ruševne kuće, 
gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio: 
„Tko god nas izvijesti ili prijavi takav slučaj, pokušavamo ga riješiti preko komunalne službe. 
Pokušavamo doći do vlasnika takvog objekta. Kada dobijemo saznanja o tome i pokrenemo 
postupak donošenja rješenja, imenovani dođe s izvatkom i tvrdi kako on nije vlasnik. Pri tome, 
tvrdi kako on jest pravni sljednik, ali da ih isto tako ima njih više koji se međusobno nisu 
podijelili. Međutim, ima i svijetlih primjera gdje smo u dogovoru s vlasnikom uspjeli riješiti 
pojedine slučajeve. Gdje procijenimo da postoji iznimna opasnost, poduzet ćemo određene 
radnje, ali zadnje vrijeme, ponavljam, ima više primjera gdje se ljudi odazovu na poziv i izvrše 
sanaciju takvog objekta.“ 
 

B) JURE MANDUŠIĆ, vijećnik HSP-AS-a: 
„1. Šta Grad Skradin poduzima glede uređenja slivnih voda, jaruga, potoka. S obzirom da  

se dio potoka može koristiti i kao protupožarni put. Konkretno mislim na dio u Rupama kad 
vatrogasno vozilo nije moglo proći do požarišta zbog obraslosti (zaraslosti) potoka. 
2. Dokle je „došao“ projekt postavljanja ležećih policajaca ili vibro traka kod škole u Rupama i 
ostalim školama na području Grada Skradina?“ 

 
Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:  

„Mislim da smo vrlo promptno reagirali od dana elementarne nepogode do danas. Konkretno za 
vodoslivno područje „Marasovac“ koji se uliva u rupskom polju u Krku, gdje su bile iznimne 
štete. Tu je bio toliki vodostaj da je sve propuste, prelaze, poljske puteve prekrila voda i 
jednostavno su nestali. S koncesionarima „Hrvatskih voda“ uspostavili smo kontakt i oni su 
napravili prelaze kako bi ljudi mogli do svojih polja. Šteta se i dalje snima, rade se troškovnici i 
kada padne nivo vode kroz četvrti ili peti mjesec krenut će se u adekvatno saniranje vodoslivnog 
područja kako na toj lokaciji tako i na drugim lokacijama. Moram reći da se puno napravilo. U 
roku 8 dana napravili su se prelazi koji su prethodno nestali. „Hrvatske vode“  su na zahtjev 
Grada, promptno reagirale. Što se tiče ležećih policajaca,  vrlo brzo bi trebali ići prema Vijeću s 
prijedlogom lokacija za zonu smirenog prometa. Na prijedlog vlasnika cesta, izradit će se 
prijedlog i podnijeti Gradskom vijeću na odlučivanje. Kad Gradsko vijeće donese odluku, 
temeljem iste, vlasnici cesta će postaviti barijere.“ 
 Pročelnik Josip Silov dodao je kako je postojećom Odlukom regulirano postavljanje 
„ležećih policajaca“ i kako je na dvije lokacije to i realizirano (Pamučari i Dubravice). Također je 
predviđeno  u Rupama kod škole i u Krkoviću kod škole. To je zahtjev koji je Grad uputio 
„Hrvatskim cestama“ . No, oni su to odbili uz opravdanje da se radi o državnoj cesti i postoje  
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neki drugi uvjeti koji se moraju ispuniti za postavljanje istih. Pročelnik Josip Silov još je naveo 
kako postoji još jedan problem kod „ležećih policajaca“, a taj je da kad se isti postave, onda  
građani koji žive u neposrednoj blizini ili koji svakodnevno prolaze preko njih podnose zahtjev 
za skidanjem istih. Mišljenja je kako treba dobro razmisliti gdje ih je potrebno postaviti da ne bi 
izazvali veći problem od nepostavljanja. „Ležeći policajci“ su krajnji oblik smirivanja prometa. 
Prije njih postoje znakovi i kazne. „Ležeći policajci“ koliko god imaju dobrih strana, isto tako 
imaju i loših i ponavlja kako s tim zahtjevima treba biti oprezan, zahtjevi moraju biti dobro 
obrazloženi i opravdani. 
 
DRAGAN SMOLIĆ, vijećnik SDSS-a: 

„1. Put za groblje u Žažviću prije i poslije kiše. 
2. Asfalt kroz Bribir do vode – sijalice vanjske i znakovi Bribir i Bratiškovci.“ 
 

Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio:  
„Slažem se s Vama. Put je izuzetno loš nakon ovih kiša. Ali puno veći prioritet bio je krpanje 
pojedinih rupa, pa i u Vašem selu. Nastojat ćemo u idućih mjesec dana napraviti barem da bude 
prohodno. To je put koji se pet puta godišnje sanira i pet puta ga odnese kiša jer se radi o 14%  
nagibu. Tamo je jedino rješenje asfalt. A kad će biti asfalt to još ne mogu reći. Nekidan je bila 
hitna sanacija puta u Cicvarama. Ljudi imaju farmu i ne može im doći auto za mlijeko. Sanaciju 
smo izvršili prije deset dana, nakon toga pala je kiša i odnijela sve. Svaki dan se nešto sanira, 
nekidan je sanirana cesta prema Prukljanu, ljudi nezadovoljni jer nije saniran put prema 
Bićinama. Moraju se jednako zadovoljiti da svi imaju minimalne uvjete za život i rad. 
Mi trenutno zatvaramo udarne rupe na cijelom području dok ne počne sanacija. To nije sanacija, 
već zatvaranje udarnih rupa da se dalje ne lomi asfalt. Sanacije će početi negdje u četvrtom 
mjesecu, odnosno zapilavanje i peglanje asfalta. Sad ga ne može nitko sanirati.“ 

 
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 3.  sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina. 

Kako se nitko nije javio, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić 
stavila je na glasovanje Zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina, te je isti 
jednoglasno usvojen. 
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RASPRAVA I ODLUČIVANJE 
 

Točka 1. 
 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prijenosa vodnih objekata 
s Grada Skradina na tvrtku „VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o. Šibenik 

 
O prijedlogu Odluke o pokretanju postupka prijenosa vodnih objekata s Grada Skradina 

na tvrtku „VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o. Šibenik uvodno izlaganje podnio je gradonačelnik 
Grada Skradina Nediljko Dujić. Naveo je  kako je sukladno članku 202. i 203.g. Zakona o 
vodama jasno naznačeno tko se može baviti vodoopskrbom i odvodnjom. U svakom slučaju, da 
bi se tvrtka bavila vodoopskrbom i odvodnjom mora biti tehnički osposobljena, imati dovoljan 
broj zaposlenih i pokrivati određeno područje. Kako Grad Skradin, po određenim kriterijima, ima 
malo područje vodoopskrbe i odvodnje, a Gradu to do danas  obavlja „VODOVOD I 
ODVODNJA“ d.o.o. Šibenik, najoptimalnije rješenje je da „VODOVOD I ODVODNJA“ 
preuzme kompletnu vodopskrbu i odvodnju na području Grada Skradina, odnosno ne samo na 
području Grada Skradina već, Odlukom Skupštine Društva „VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o. 
Šibenik od 28. veljače 2014.g. i na području ostalih općina i gradova u Šibensko-kninskoj 
županiji, osim trenutno Knina. Da bi se to dogodilo Gradsko vijeće Grada Skradina mora donijeti 
Odluku o pokretanju postupka prijenosa vodnih objekata s Grada Skradina na tvrtku 
„VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o. Šibenik, na način da će to ući u temeljni kapital Društva. 
Nabrojio je kako Grad ima odvodnju s prečistačem u Skradinu, za dva mjeseca bit će odvodnja u 
Poslovnoj zoni Kosa. Isto tako, postoji vodoopskrba na cijelom području, osim četiri naselja koja 
trenutno nemaju vodu, a spojit će se na postojeću vodoopskrbnu mrežu. Slijedom navedenog 
predlaže Gradskom vijeću Grada Skradina da usvoji predloženu Odluku. Potom je otvorena 
rasprava. 

Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i pitao što je s uposlenima na prečistaču. 
Gradonačelnik Nediljko Dujić mu je odgovorio kako je to stvar pregovora između Grada 
Skradina i tvrtke „VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o.  Mišljenja je kako bi „VODOVOD I 
ODVODNJA“ d.o.o. trebali jedan dio ljudi preuzeti i plaćati. Na Skupštini VODOVODA I 
ODVODNJE“ d.o.o. Šibenik rekao je da se radi o ljudima koji su osposobljeni i da je najlogičnije 
da se određeni broj ljudi zadrži.  

Vijećnik Marko Rajčić izrazio je mišljenje da se općenito radi o lošijoj opciji  za 
održavanje i razvoj vodoopskrbe. Iz dosadašnjih primjera koliko ima saznanja, ljudi vrlo teško 
ostvaruju pravo na priključke i mišljenja kako se to ne bi smjelo ostaviti na razini osobnih 
poznanstava. Ponavlja kako se iz navedenog aspekta radi o lošijoj opciji i zbog toga će prilikom 
glasovanja biti suzdržan. Gradonačelnik Nediljko Dujić apsolutno se složio s vijećnikom 
Markom Rajčićem glede rečenog. Izrazio je bojazan kako se može dogoditi da se za nekoliko 
dana  pokvari pumpa i dok nadležne službe dođu iz Šibenika, šteta će biti velika. Poteškoće će 
biti veće u prijelaznom razdoblju. Naveo je da kad se donosio zakon, a nažalost većina zakona se 
donosi za velike gradove i sustave, zanemareno je da postoje male sredine koje mogu brže i 
kvalitetnije rješavati nastale probleme. A da ne govori o problemu priključaka na vodu. Dalje je 
naveo, kako je na Skupštini Društva direktor rekao kako za ovu godinu nemaju ni kune za širenje 
vodoopskrbe, a oni dobili u nadležnost obavljanje istog. 
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Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i podsjetio na svoja pitanja kad se raspravljalo o 
četverogodišnjem planu razvoja vodoopskrbe (2012.g.) i kako se govorilo kako svaki potrošač 
plaća 0,87 kn po kubnom metru vode. Pitanje ostaje, zašto se to plaća i gdje su ta namjenska 
sredstva ciljana za vodoopskrbu, odnosno vodovod Piramatovci. 

Gradonačelnik Nediljko Dujić je rekao kako u svemu navedenom ima jedna prednost što 
šibenski Vodovod neće iz svojih sredstava graditi sustav Bribir-Vaćani. To „Hrvatske vode“ 
moraju graditi iz programa vodopskrbe. Gotov je i Glavni projekt, te će napraviti sve što može da 
se taj projekt realizira. 

Vijećnik Marko Rajčić se javio za riječ i rekao kako je naglasak bio na pitanju gdje je 
novac. 

Pročelnik Josip Silov  je pojasnio kako je ovaj Zakon o vodama baziran na način da se 
formiraju veliki isporučitelji vodoopskrbnih usluga. Republika Hrvatska potpisala je  ugovor da 
će do 2018.g. sva naselja s više od 50 stanovnika biti opskrbljeni vodovodnom mrežom, a sva 
naselja s više od 2000 stanovnika i s odvodnjom. To je potpisano prilikom ulaska RH u Europsku 
uniju i toga se svi moraju pridržavati. Jedna od stvari kako je država zamislila da će to riješiti je i 
rasprava o ovoj točci dnevnog reda, odnosno predložena odluka. Nositelji tog posla su 
isporučitelji vodnih usluga. VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik bit će dužni izgraditi 
vodovodne mreže u suradnji s „Hrvatskim vodama“ , sa europskim fondovima  i dr., a sukladno 
projektima na našem području. Plan je dobivanje cca 4,5 milijardi € do 2018.g., naravno ako su 
pripremljeni projekti i ako se ti projekti mogu ostvariti. Kako će to biti 2016-2018.g. to se ne zna. 
Jedinice lokalne samouprave su vlasnici vodovoda, a županije se isključuju iz vlasničke strukture. 

Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i rekao da koliko je iz izlaganja shvatio, zakon 
je takav i tu nema izbora. Postavlja pitanje da li se može, prilikom međusobnog pregovaranja,  
ispregovarati njihovo djelovanje, odnosno da se promptno reagira prilikom izvanrednih situacija.   

Gradonačelnik Nediljko Dujić mu je odgovorio kako se u ovom postupku prenosi fekalna 
odvodnja, dok oborinska odvodnja ostaje u nadležnosti „RIVINE JARUGE“ d.o.o. 

Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina je s 10 (deset) glasova –ZA i 1 
(jednim) – SUZDRŽANIM glasom donijelo Odluku o pokretanju postupka prijenosa vodnih 
objekata s Grada Skradina na tvrtku „VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o. Šibenik 

Odluka se prilaže Zapisniku pod 1) i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 2.  
Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Procjene ugroženosti od požara 

i tehnoloških eksplozija za područje Grada Skradina 
 
 Nakon uvodnog izlaganja od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada 
Skradina Josipa Silova, otvorena je rasprava. 
 Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i pitao slijedeće: 

- koliko je koštala izrada ovog dokumenta, odnosno oba dokumenta (Procjena ugroženosti i 
Plan zaštite) i  

- je li pročelnik zadovoljan s  načinom, strukturom i sadržajem dokumenta. 
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina Josip Silov mu je odgovorio  

kako je izrada oba akta koštala 15.000,00 kn + pdv, a što se tiče zadovoljstva ili nezadovoljstva, 
mora reći da on u tom dijelu nije posebno stručan, tako da o zadovoljstvu ili nezadovoljstvu 
načinom i sadržajem dokumenta ne može govoriti. Na izradi Procjene radio je, između ostalih,  
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zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, po njemu, najadekvatnija osoba za 
izradu ovog dokumenta. Pročelnik je dalje naveo, kako je prošao opći dio Procjene i Plana 
zaštite, i našao dvije-tri greške koje nisu toliko značajne i koje bi bile bitne za donošenje ili 
nedonošenje Procjene i Plana. 
 Vijećnik Marko Rajčić dalje je naveo da, uvažavajući metodologiju i način donošenja 
ovakvih akata, izražava mišljenje kako se svaka procjena radi na stvarnom stanju i na egzaktnim 
objektima, prostorima, ljudima i svim resursima. U predloženom dokumentu  naišao je na dosta 
stranica o podacima koji ne postoje na ovom prostoru, koji  još nisu izgrađeni, možda će  biti 
izgrađeni, zatim koji nisu u funkciji i dr. Kao primjer je naveo „procjenu angažmana snaga na 
gašenju bolnice“ s pripadajućom formulom. Bolnica ne postoji. Dalje navodi primjer za hotel i 
kaže kako u popisu objekata ne piše da postoji hotel, nego piše da postoji hostel. Prilikom izrade 
Procjene izrađivač  nije uzeo postojeće i objektivne uzorke. Bolnica ne postoji, ali se navodi, a 
hotel postoji, ali se ne navodi. Nadalje, sportska dvorana nije izgrađena, a izrađivač govori da 
postoji polivalentna dvorana koje nema i u koju ne možeš smjestiti 100 osoba kad dvorana ne 
postoji. Po njemu je ovo futuristička procjena ugroženosti. Volio bi i bilo bi korisnije da je 
izrađivač u izradi ove Procjene napravio uzorak  koji je objektivan na ovom prostoru. Kao 
primjer je dalje naveo motriteljsku postaju DVD Dubravice. U Planu je na 149 m nadmorske 
visine, a u Procjeni je na 219 m. Postavlja pitanje što je egzaktno. Po njemu egzaktniji je podatak 
da se radi o 219 m, jer je otprilike 222 m. Potom je vijećnik Marko Rajčić iznio još primjera, po 
njemu, nelogičnih, pogrešnih i nepotpunih. Mišljenja je da kada se rade procjene i planovi, uvijek 
treba uzeti najcrnju varijantu. Na kraju je rekao, da su Procjena i Plan napravljeni nestručno, 
nekorektno i nekvalitetno.  
Pročelnik Josip Silov rekao je da se s jednim dijelom izlaganja vijećnika Marka Rajčića može 
složiti. Što se tiče dvorane koja nije izgrađena, podsjetio je da se Procjena donosi za petogodišnje 
razdoblje. U tom dijelu je uključena sportska dvorana koja se već godinama proteže i svakako bi 
trebala biti izgrađena. S konkretnim primjedbama on se može obratiti izrađivaču Procjene  da to 
ispravi, dopuni i riješi. 
 Vijećnik Marko Rajčić je rekao kako ga  smeta kad se nešto plaća, a nije dobro 
napravljeno.  
 Gradonačelnik Nediljko Dujić predlaže, a s obzirom na činjenicu da vijećnik Marko 
Rajčić dobro poznaje ovu problematiku, da sudjeluje u izradi i korigiranju ovih dokumenata.  
 Nakon izlaganja vijećnika Marka Rajčića, gradonačelnik Nediljko Dujić  povukao je s 
rasprave i odlučivanja točku 2. i  točku 3. usvojenog dnevnog reda i predložio da se navedene 
točke ponovo razmotre i pripreme za iduću sjednicu Gradskog vijeća. Ponovo je pozvao  
vijećnika Marka Rajčića da svojim primjedbama pomogne u izradi i korekciji ovih akata.   

Slijedom gore navedenog, dosadašnja točka 4. usvojenog dnevnog reda prelazi pod točku 
2., dosadašnja točka 5. prelazi pod točku 3. i tako redom do kraja. 
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Točka 2.  
Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Mandatne komisije 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Katarina Šošić navela je kako je u materijalima za sjednicu  

Gradskog vijeća,   s prijedlogom Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Mandatne komisije 
priloženo i obrazloženje Odbora za izbor i imenovanja koji je na svojoj 3. sjednici od 27. veljače 
2014.g. izradilo i utvrdilo isti. Upitala je vijećnike da li ima potrebe za čitanjem istog ili dodatnim 
obrazloženjem. Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i rekao kako bi ubuduće molio da 
materijali za sjednice Odbora budu dostavljeni ranije. Naime, naveo je kako ponekad ima 
unaprijed dogovorene obveze i ako dobije materijale dan-dva prije zakazane sjednice Odbora, ne 
može uskladiti s unaprijed dogovorenim obvezama. Isto tako, ne bi želio da se pomisli kako je 
nemogućnost dolaska na zakazanu sjednicu Odbora njegov neodgovoran čin ili nešto drugo, te je 
ponovo zamolio da materijali budu ranije dostavljeni.Vijećnik Marko Rajčić pitao je iz kojih se 
razloga, ako se smije znati, ponovo predlaže izmjena ovog rješenja, a s obzirom na činjenicu da je 
u četiri održane sjednice ovo već druga izmjena rješenja. Vijećnik Ivica Klarić je odgovorio kako 
zbog nekih drugih preuzetih obveza neće moći predsjedati sjednicama Mandatne komisije, te je 
podnio zahtjev za razrješenjem. 
 Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 
stavila je na glasovanje prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Mandatne komisije, te je 
Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno donijelo Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru 
Mandatne komisije kojim se, umjesto Ivice Klarića, za predsjednicu bira Kristina Vlaić. 

Rješenje se prilaže Zapisniku pod 2) i čini njegov sastavni dio. 
 
 

Točka 3. 
Prijedlog Rješenja o izboru Komisije za prigovore i pritužbe 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Katarina Šošić navela je kako je u materijalima za sjednicu  

Gradskog vijeća,   s prijedlogom Rješenja o izboru Komisije za prigovore i pritužbe također 
priloženo i obrazloženje Odbora za izbor i imenovanja koje je na  3. sjednici od 27. veljače 
2014.g. izradilo i utvrdilo isti. Odbor za izbor i imenovanja predložio je, a na temelju prijedloga 
Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a, da se u Komisiju za prigovore i pritužbe izaberu: 
 

- KRISTINA VLAIĆ, za predsjednicu 
- MIRANDA MIROSLAVA PAIĆ, za zamjenicu predsjednice, 
- ŠIME SLADIĆ, za člana, 
- DRAGAN SMOLIĆ, za člana 

 
S obzirom da za trećeg člana Komisije prijedloga nije bilo, Odbor je odlučio da to mjesto 

ostane upražnjeno do  sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina na kojoj će se odlučivati o 
navedenom, a kako bi predstavnici oporbenih stranaka mogli predložiti trećeg člana Komisije za 
prigovore i pritužbe. 
 Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić pozvala je vijećnike 
oporbenih stranaka da predlože trećeg člana Komisije. Vijećnik Marko Rajčić predložio je, a što 
su, uz potpis vijećnika Marka Rajčića, svojim potpisom podržali i vijećnici: Dragan Smolić,  
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Tome Računica, Jure Mandušić i Branko Dragović, da se za trećeg člana Komisije za prigovore i 
pritužbe  izabere vijećnik Jure Mandušić.    

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je na glasovanje 
prijedlog oporbenih vijećnika da se za trećeg člana Komisije za prigovore i pritužbe izabere 
vijećnik Jure Mandušić, što je jednoglasno usvojeno. 

Potom je stavila na glasovanje cjeloviti prijedlog Rješenja o izboru Komisije za prigovore 
i pritužbe koji je također jednoglasno usvojen. U Komisiju za prigovore i pritužbe izabrani su: 
 

- KRISTINA VLAIĆ, za predsjednicu 
- MIRANDA MIROSLAVA PAIĆ, za zamjenicu predsjednice, 
- ŠIME SLADIĆ, za člana, 
- DRAGAN SMOLIĆ, za člana 
- JURE MANDUŠIĆ, za člana. 

   Rješenje se prilaže Zapisniku pod 3) i čini njegov sastavni dio. 
 
 

Točka 4.  
Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za mjesnu samoupravu 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Katarina Šošić navela je kako je u materijalima za sjednicu  

Gradskog vijeća,   s prijedlogom Rješenja o imenovanju Odbora za mjesnu samoupravu također 
priloženo i obrazloženje Odbora za izbor i imenovanja koji je na  3. sjednici od 27. veljače 
2014.g. izradilo i utvrdilo isti. Odbor za izbor i imenovanja predložio je, a na temelju prijedloga 
Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a, da se u Odbor za mjesnu samoupravu imenuju: 
 

- KATARINA ŠOŠIĆ, za predsjednicu 
- MIRANDA MIROSLAVA PAIĆ, za člana, 
- JURE MANDUŠIĆ, za člana, 
- BRANKO DRAGOVIĆ, za člana. 

 
S obzirom da za  četvrtog  člana Odbora prijedloga nije bilo, Odbor za izbor i imenovanja 

je također odlučio da to mjesto ostane upražnjeno do  sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina 
na kojoj će se odlučivati o navedenom, a kako bi predstavnici oporbenih stranaka mogli predložiti 
četvrtog člana Odbora za mjesnu samoupravu. 
 Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić pozvala je vijećnike 
oporbenih stranaka da predlože četvrtog člana Odbora. Vijećnik Marko Rajčić predložio je, a što 
su, uz potpis vijećnika Marka Rajčića, svojim potpisom podržali i vijećnici: Dragan Smolić, 
Tome Računica, Jure Mandušić i Branko Dragović, da se za četvrtog člana Odbora za mjesnu 
samoupravu imenuje vijećnik Joško Palinić-Čulin.    

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je na glasovanje 
prijedlog oporbenih vijećnika da se za četvrtog člana Odbora za mjesnu samoupravu imenuje 
vijećnik Joško Palinić Čulin, što je jednoglasno usvojeno. 
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Potom je stavila na glasovanje cjeloviti prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za 

mjesnu samoupravu koji je također jednoglasno usvojen. U Odbor za mjesnu samoupravu 
imenovani su: 
 

- KATARINA ŠOŠIĆ, za predsjednicu 
- MIRANDA MIROSLAVA PAIĆ, za člana, 
- JURE MANDUŠIĆ, za člana, 
- BRANKO DRAGOVIĆ, za člana 
- JOŠKO PALINIĆ-ČULIN, za člana. 

Rješenje se prilaže Zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 5.  
Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za priznanja Grada Skradina 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Katarina Šošić navela je kako je u materijalima za sjednicu  

Gradskog vijeća,  s prijedlogom Rješenja o imenovanju Odbora za priznanja Grada Skradina 
također priloženo i obrazloženje Odbora za izbor i imenovanja koji je na  3. sjednici od 27. 
veljače 2014.g. izradilo i utvrdilo isti. Odbor za izbor i imenovanja predložio je, a na temelju 
prijedloga Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a, da se u Odbor za priznanja Grada Skradina imenuju: 
 

- KATARINA ŠOŠIĆ, za predsjednicu 
- JURE MANDUŠIĆ, za člana, 
- MIRANDA MIROSLAVA PAIĆ, za članicu, 
- ANTONIO PERIŠA, za člana. 

S obzirom da za četvrtog  člana Odbora prijedloga nije bilo, Odbor za izbor i imenovanja  
također je odlučio da to mjesto ostane upražnjeno do  sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina 
na kojoj će se odlučivati o navedenom, a kako bi predstavnici oporbenih stranaka mogli predložiti 
četvrtog člana Odbora za priznanja Grada Skradina. 
 Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić pozvala je vijećnike 
oporbenih stranaka da predlože četvrtog člana Odbora. Vijećnik Marko Rajčić predložio je, a što 
su, uz potpis vijećnika Marka Rajčića, svojim potpisom podržali i vijećnici: Dragan Smolić, 
Tome Računica, Jure Mandušić i Branko Dragović, da se za četvrtog člana Odbora za priznanja 
Grada Skradina imenuje vijećnik Tome Računica.    

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je na glasovanje 
prijedlog oporbenih vijećnika da se za četvrtog člana Odbora za priznanja Grada Skradina 
imenuje vijećnik Tome Računica, što je jednoglasno usvojeno. 

Potom je stavila na glasovanje cjeloviti prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za 
priznanja Grada Skradina koji je također jednoglasno usvojen. U Odbor za priznanja Grada 
Skradina imenovani su: 
 

- KATARINA ŠOŠIĆ, za predsjednicu 
- JURE MANDUŠIĆ, za člana, 
- MIRANDA MIROSLAVA PAIĆ, za članicu, 
- ANTONIO PERIŠA, za člana 
- TOME RAČUNICA, za člana. 

Rješenje se prilaže Zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 6. 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za nazive ulica i trgova 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Katarina Šošić navela je kako je u materijalima za sjednicu  

Gradskog vijeća,  s prijedlogom Rješenja o imenovanju Odbora za nazive ulica i trgova također 
priloženo i obrazloženje Odbora za izbor i imenovanja koji je na  3. sjednici od 27. veljače 
2014.g. izradilo i utvrdilo isti. Odbor za izbor i imenovanja predložio je, a na temelju prijedloga 
Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a, da se u Odbor za nazive ulica i trgova imenuju: 
 

- MIRANDA MIROSLAVA PAIĆ, za predsjednicu 
- LUKA MATIĆ, za člana, 
- BRANKO DRAGOVIĆ, za člana, 
- LEONARD RADNIĆ, za člana. 

 
S obzirom da za četvrtog  člana Odbora prijedloga nije bilo, Odbor za izbor i imenovanja  

također je odlučio da to mjesto ostane upražnjeno do  sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina 
na kojoj će se odlučivati o navedenom, a kako bi predstavnici oporbenih stranaka mogli predložiti 
četvrtog člana Odbora za nazive ulica i trgova. 
 Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić pozvala je vijećnike 
oporbenih stranaka da predlože četvrtog člana Odboraza nazive ulica i trgova. Vijećnik Marko 
Rajčić predložio je, a što su, uz potpis vijećnika Marka Rajčića, svojim potpisom podržali i 
vijećnici: Dragan Smolić, Tome Računica, Jure Mandušić i Branko Dragović, da se za četvrtog 
člana Odbora za nazive ulica i trgova imenuje vijećnik Joško Palinić-Čulin.    

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je na glasovanje 
prijedlog oporbenih vijećnika da se za četvrtog člana Odbora za nazive ulica i trgova imenuje 
vijećnik Joško Palinić-Čulin, što je jednoglasno usvojeno. 
Potom je stavila na glasovanje cjeloviti prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za nazive ulica i 
trgova koji je također jednoglasno usvojen. U Odbor za nazive ulica i trgova imenovani su: 
 

- MIRANDA MIROSLAVA PAIĆ, za predsjednicu 
- LUKA MATIĆ, za člana, 
- BRANKO DRAGOVIĆ, za člana, 
- LEONARD RADNIĆ, za člana 
- JOŠKO PALINIĆ-ČULIN, za člana. 

Rješenje se prilaže Zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni dio. 
 

Sjednica je završena u 11,45 sati. 
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