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      GRADSKOM VIJEĆU GRADA SKRADINA 

 

PREDMET: Izvješće o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 

                       srpanj-prosinac 2013.g. 

- daje se 

 

Sukladno čl. 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“  
broj 19/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik dva puta  godišnje podnosi predstavničkom tijelu 
polugodišnja izvješća o svom radu. 

Sukladno  članku 48. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“, broj 10/09, 5/13) utvrđeno je da Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi 
polugodišnje izvješće o svom radu i to do  31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac 

prethodne godine  i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
 Gradonačelnik je izvršno tijelo i odgovoran je za zakonitost rada i usmjeravanje rada 
upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, te nadzie njihov rad. 

 Gradonačelnik u okviru svoje nadležnosti propisane Zakonom i Statutom priprema 

prijedloge općih akata, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, upravlja 
nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu  Grada sukladno odredbama 

Statuta, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, 
Statutom ili drugim aktom.  

U razdoblju srpanj-prosinac 2013.g. održane su 2 sjednice Gradskog vijeća Grada 
Skradina na kojima je gradonačelnik podnio zakonom propisana izvješća, te predložio donošenje  
općih i pojedinačnih akata.  

Sukladno odlukama gradonačelnika Grada Skradina provedeni su postupci javne nabave 

za nabavu roba i usluga, odnosno ustupanja radova, te donesene odluke sukladno rezultatima 

provedenih postupaka.  

Kako bi ovo Izvješće bilo cjelovitije, u nastavku su prikazana postupanja iz pojedinih područja u 
nadležnosti Grada: 

 

 

■ KAPITALNA ULAGANJA: 

 

1. ZONA MJEŠOVITE NAMJENE „KOSA“ IĆEVO 

 

- Početak izgradnje komunalne infrastrukture u zoni m.n. KOSA iz fondova EU 

-  IPA IIIC (Izgradnja ceste,Izgradnja javne rasvjete izgradnja vodovodne i 

kanalizacijske mreže s prečistačem) 
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2. ZAVRŠENA MODERNIZACIJA CESTE D-59  

- modernizirana dionica državne ceste D-59 (do sada makadam) Krković-Bribirske 

Mostine  

(nositelj: HRVATSKE CESTE d.o.o.) 

 

3. PROVEDEN POSTUPAK JAVNE NABAVE, UGOVORENI I ZAPOČETI 

RADOVI NA MODERNIZACIJI CESTE ROKOVAČA-SKORIĆI, 2 faza 

 

4. ZAVRŠENA NABAVA I UGRADNJA UREĐAJA ZA ENERGETSKI 
UČINKOVITU JAVNU RASVJETU NA PODRUČJU GRADA SKRADINA – 

(nositelj: FZOEU i GRAD SKRADIN) 

 

5. PROVEDEN POSTUPAK  JAVNE NABAVE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA 

IZGRADNJI  GROBNICA U GROBLJU SV. JURE  U RUPAMA 

 

6. PROVEDEN POSTUPAK  JAVNE NABAVE I ZAVRŠENI RADOVI NA 
IZGRADNJI JAVNE RASVJETE U NOVOM NASELJU IĆEVO (14 rasvjetnih 
tijela) 

 

7. PROVEDEN POSTUPAK JAVNE NABAVE I UGOVORENA NABAVA 1 

KOMPLETA PODZEMNIH KONTEJNERA U SKRADINU 

 

8. PROTUPOŽARNI PUTEVI I NERAZVRSTANE CESTE 

- modernizacija protupožarnog puta sv.Kata-Graovo    

 

9.  OSTALO  

 

- sanacija dijela plaže na Prokljanu  

 

 

■ PROJEKTNA I PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 

   - u tijeku je izrada Urbanističkog plana novog naselja Krković-Lađevci  
   -  izrada Idejnog projekta za uređenje zone športsko rekreacijske namjene u Skradinu 

       (Plaža „Krečana“) 
 

■ POLJOPRIVREDA 

 

-      subvencioniranje kamate na kredite iz županijskog Programa  „Zeleno   
       poduzetništvo“ u iznosu od 2,8% tako da korisnicima kamata po kreditima   
       iznosi 3%  
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■ KULTURA 

 

- Skradinsko kulturno ljeto unutar kojeg su, između ostalog, organizacije manifestacija  „Susret  
klapa Skradin 2013.g.“,  te „Glumište pod murvom 2013.g.“, koncerti eminentnih klapa 

 (klapa CAMBI i dr.)   

- Proslava blagdana „Dana Domovinske zahvalnosti“ u Sonkoviću 

- Obilježavanje „Rujanskog rata“ Velika Glava (Dubravice) 
- Božični koncert u Crkvi Porođenja Blažene Djevice Marije u Skradinu (21. prosinca 2013.g.) 

uz sudjelovanje klape Skradinke, Bunari i Skradinski Buk 

 ■ Donacije kulturnim udrugama (klapa Skradinke, Gradska limena glazba..) 

  

 

■ ŠPORT I ŠPORTSKA DOGAĐANJA  

 

- tradicionalni malonogometni noćni turnir u Rupama, te jednodnevni turnir Dubravice 

(Visovac) 

- boćarski turniri Sonković, Piramatovci 
 

 

■ SOCIJALNI PROGRAM 

 

- Grad Skradin i dalje dodjeljuje pomoći za opremanje novorođenčadi u iznosu od 1.500,00 
kn   

- podmiruje školsku marendu učenicima OŠ Skradin lošijeg materijalnog stanja  

- sufinancira 15% iznosa mjesečne autobusne karte za srednjoškolce  

- sufinancira održavanje autobusnih linija na području Grada Skradina u iznosu od 7.150,00 

kn mjesečno  

- dodjeljuje jednokratne financijske pomnoći za izvanredne situacije obiteljima lošijeg 
materijalnog stanja  

 

 

■ PREDŠKOLSKI ODGOJ 

 

 ■ Grad sufinancira rad Dječjeg vrtića „ŽIŽULA“ u  Skradinu i Dubravicama    

 

 

Financijski pokazatelji prikazani su u financijskim dokumentima koje donosi i usvaja Gradsko 

vijeće Grada Skradina (Proračun Grada Skradina, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, 
Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna Grada Skradina, Programi iz područja komunalnog 
gospodarstva, kulture, športa, te socijalni programi).  
 

         GRADONAČELNIK 

 

            Nediljko Dujić, v.r.  
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 Na temelju članka 48. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“, broj 10/09, 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 5. sjednici, od  28. ožujka 
2014.g., donosi  

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina  
za razdoblje srpanj-prosinac 2013.g. 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 

 srpanj-prosinac 2013.g. 

 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj 
 ploči Grada Skradina. 
 

 

 

 

         PREDSJEDNICA 

 

          Katarina Šošić, v.r. 
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