
Z A P I S N I K 

s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina 

 

 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina  održana je u petak 30. (tridesetog) svibnja 

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  8 vijećnika, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Sjednici su nazočni:  
Jure Mandušić, Miranda Miroslava Paić, Antonio Periša, Tome Računica, Leonard Radnić, 

Marko Rajčić, Dragan Smolić i Katarina Šošić.  

Sjednici  nisu nazočni vijećnici: Branko Dragović, Ivica Klarić, Luka Matić (opr.ods.), Joško 
Palinić-Čulin (opr. ods.), Šime Sladić i Kristina Vlaić (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 je da je za sjednicu 

predložen dnevni red s 1. točkom, te kako gradonačelnik Nediljko Dujić predlaže dopunu 
dnevnog reda koja glasi: 

- kao 2. točka dnevnog reda: 
„Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu 
Grada Skradina“. Kako više nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, predsjednica 

Gradskog vijeća Grada Skradina stavila je na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda koja je 

jednoglasno usvojena. Potom je stavila na glasovanje cjelokupno 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 izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. 

2. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u 
vlasništvu Grada Skradina. 

 

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

pitanja vijećnika. 
 

 

 

A) TOME RAČUNICA, vijećnik HNS-a: 

„1.Po treći put pitanje u vezi problema javne rasvjete u Skradinu. 
2.Tko je koncesionar za održavanje kanala i jaruga oborinskih voda i iz kojeg ih razloga 

neodržava?“ 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sjednici nazočan 
vijećnik Branko Dragović, te je ukupno sjednici nazočno nazočno 9 vijećnika. 
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ODGOVOR: 

 Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio: 
„1. Što se tiče odgovora na prvo pitanje konačno se iznašlo rješenje za glavnu ulicu i naručene su 
nove armature unutar ferala koje će moći primiti žarulju od 150W. Znači više nego duplo jaču i 

koja daje 100% jače isijavanje u odnosu na postojeće. Ta bi isporuka trebala biti od 10. -15.06., a 

u daljnjem roku od 7 dana bi trebale biti ugrađene. Struka me uvjerava da će intenzitet rasvjete 
biti jači za 100%, pa pričekajmo još par dana pa ćemo vidjeti jesmo li ili nismo postigli 

poboljšanje. 
2.U ovom slučaju koncesionar nije toliko bitan, već je bitno tko upravlja, a upravljaju „Hrvatske 
vode“. Kanal „Rivina Jjaruga je I kategorija. I kategorija kanala se permanentno održava. U 
našem slučaju to znači kosidba dva puta godišnje, izmuljivanje najmanje svake druge godine, 
tako da kanal bude uvijek prohodan. Nažalost zadnjih godinu dana, a intervenirao sam nekoliko 
puta godišnje, kosidba je provedena samo jedanput, a iz „Hrvatskih voda“ se pravdaju 
nedostatkom sredstava. Međutim postoji drugi problem, a to je što su vlasnici parcela skoro 
svakih 10-ak metara izvršili premošćavanje kanala kako bi došli do svoji parcela (u dijelu koji se 
odnosi na kanale II kategorije kod Gračaca i Pekovića Kule), te na taj način onemogućili 
prohodnost kanal. To će se morati riješiti na način da „Hrvatske vode“ odnosno koncesionar 
omogući prohodnost kanala i vrati u prvotno stanje. Isto tako propusti koji se nalaze u trupu ceste 

mahom su zatvoreni od strane stanovništva bacanjem u njih odsječenog žbunja, otpada sa njiva i 

ostalog. Iz istog razloga imali smo poplave u Rupama, zatim Piramatovcima. U svakom slučaju 
naš prioritetni cilj na području Skradina je kanal Rivina jaruga, za koji inzistiramo i tražimo da se 
održava po standardima I kategorije kanala, jer ona može imati nesagledive posljedice u slučaju 
elementarne nepogode. Sliv vode  u Rivinu jarugu dolazi od Vaćana, Plastova i Sonkovića. Kada 

bi došlo do prelijevanja Rivine jaruge nastala bi katastrofa u samom Skradinu. Osobno sam stalno 
u kontaktu s „Hrvatskim vodama“, Ispostava Šibenik da izvrše dva puta godišnje šišanje i 
održavanje kanala od naselja Skradinsko Polje gdje 99% vode dolazi i spaja se do izliva u Krku. 
Taj dio mora biti stalno prohodan u punom profilu.“ 

 Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i pitao tko je nadležan da se nekoga tko je 

napravio takve radnje kazni, jer je nedopustivo da se betonom zatvori kanal kako bi netko došao 
do svoje njive. Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako je za to nadležan vodni 
inspektor, a kojeg „Hrvatske vode“ nisu zaposlile u  Šibensko-kninskoj županiji. A zašto nije 
zaposlen, premda u sistematizaciji postoji predviđeno to radno mjesto, to treba pitati direktora 
„Hrvatskih voda“ u Zagrebu. 
  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sjednici 
nazočan vijećnik Ivica Klarić, te je ukupno sjednici nazočno nazočno 10 vijećnika. 
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B) JURE MANDUŠIĆ, vijećnik HSP AS: 

„1.Kada će se postaviti kontejner za smeće u Roškom Slapu? 

 2.Postoje li obveze Grada Skradina prema Europskoj uniji s obzirom da je u Poslovnu zonu 

„KOSA“ utrošene sredstva iz fondova Europske unije?“ 

 

ODGOVOR: 

Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio: 
„1. Apsolutno se ne slažem s tim. To pitanje postavlja Davor Širinić. Kontejneri postoje i 

postavljeni su gdje treba. Ne može biti postavljen kontejner ispred svake kuće. Gospodin Širinić 
ima kontejner za domaćinstvo, ali on mora platiti kontejner za ugostiteljski objekt kao i svi ostali 
koji to rade. Kada plati kontejner za ugostiteljsku namjenu, tada će ga i dobiti. 
2. Do sada su u Poslovnu zonu KOSA uložena državna sredstva, a prva sredstva EU fondova 
trenutno se ulažu u Poslovnu zonu KOSA kroz  IPA III projekt. Grad nema nikakvih povratnih 
obveza prema EU, osim obveze o namjenskom ulaganju sredstava.“ 

 

C) BRANKO DRAGOVIĆ,  nezavisni vijećnik: 

„1. Molim gradonačelnika da nam kaže kad će Prukljan dobiti asfaltni prilaz? 

2.Kad će se riješiti pitanje asfalta Smolići, Milovići (Gračac) kao i sporednih ulica u spomenutim 
ulicama. Pitanje rasvjete u naseljima Međare i  Cicvare, Bratiškovci, Sonković, Gračac, Bribir i 
posebno zaseoci Bakule, Lemići i Bratiškovci?“ 

 

ODGOVOR: 

Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio: 

„Poduzimamo sve radnje i kada se steknu potrebiti uvjeti riješit ćemo i to otvoreno pitanje. 

Govoriti i kalkulirati o datumu je nezahvalno i bilo bi neozbiljno od mene. Prukljan je jedna 

zasebna cjelina u sklopu rješenja cjelokupnog projekta, što ne znači da građani na tom području 
moraju biti kolateralne žrtve. Pokušat će se riješiti prilaz preko Sonkovića, a bez rješenja projekta 
golf igrališta iz pravca Bićina nije realno očekivati rješenje. 
2.Teško Vam mogu odgovoriti na to pitanje jer u pojedinim naseljima imamo više rasvjetnih 
tijela nego stanovnika. Pravilno pitanje bi bilo koliko ćemo rasvjetnih tijela skinuti jer su 
nepotrebna. Što se tiče asfaltiranja, za ovu godinu smo nominirali asfaltiranje u Goricama, 
Gardijani, Rupe i Bićine, a Gračac ćemo nominirati iduće godine. Što će od toga proći vidjet 
ćemo.“ 

 

 

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 5.  sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina. 

Za primjedbe na Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina nitko se nije 

javio, te je predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila isti na glasovanje. 

Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina jednoglasno je usvojen. 
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RASPRAVA I ODLUČIVANJE 

 

Točka 1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

O prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi uvodno 

obrazloženje podnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina Josip Silov. 
Naveo je kako su u postupku nadzora akata Gradskog vijeća Grada Skradina od strane Ureda 
državne uprave Šibensko-kninske županije, uočene određene nejasnoće i neusklađenost pojedinih 

članaka donesene Odluke o socijalnoj skrbi s Zakonom o socijalnoj skrbi, te je Uputom za 

postupanje od UDU  Šibensko-kninske županije od  12. svibnja 2014.g. naloženo da se izvrši 
pojašnjenje i usklađenje pojedinih članaka iste.  Potom je otvorena rasprava.  

Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i pitao da li je Odluka o socijalnoj skrbi donesena 

na prethodnoj sjednici objavljena u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“. Pročelnik 
Josip Silov je odgovorio kako je ista poslana na objavu, ali još nije objavljena. Vijećnik Marko 
Rajčić je pitao da li će se sukladno članku 13. prijedloga Odluke, svi podneseni zahtjevi rješavati 
po Odluci koja je na snazi, na što je pročelnik Josip Silov potvrdno odgovorio. Vijećnik Marko 
Rajčić stavio je primjedbu da kad bi se malo bolje čitali dokumenti onda se ovakve primjedbe ne 
bi događale. 

Vijećnik Tome Računica  javio se za riječ kako bi naglasio neku drugu stvar, a to je da s 
obzirom da grad funkcionira kao jedna zajednica i ne pomaže samo kroz davanje novčanih 
pomoći, skreće pozornost na sve veći broj starijih i nemoćnih osoba na području grada. Ti ljudi 
pomalo dolaze u fazu kvalitete života koja nije primjerena. Navodi kako to možda  nije u 
nadležnosti Gradske uprave, ali se kao zajednica treba brinuti i o takvim osobama. Stoga apelira, 
da se nekakvim kontaktima, beneficijama ili s nečim drugim, razmisli o otvaranju mini staračkog 
doma, gdje bi osobe bile smještene, ne po osnovi socijalne skrbi, već gdje bi korisnici to plaćali. 
Takve osobe dobile bi kvalitetan smještaj, bili u sredini kojoj pripadaju, ne bi bili otuđeni iz 
mjesta gdje su proveli cijeli život i bilo bi na dobrobit svih građana. Gradonačelnik Nediljko 
Dujić je odgovorio kako je po tom pitanju napravljen veliki korak. Na području Grada Skradina 
već egzistira mini starački dom u Bratiškovcima. Ista ustanova priprema gradnju, odnosno 
priprema dokumentaciju za gradnju takvog objekta u Bićinama. Nada se da će za godinu-dvije 

dana dom biti izgrađen u Bićinama i da će ljudi s područja Grada Skradina imati prioritet u 
smještaju. Dalje je naveo, kako osim novčanih pomoći, Grad brine i na drugi način. Prije par 

godina Grad je  imao potpisan ugovor o posjeti nemoćnim osobama kako bi im se donio topli 

obrok i pomoglo s higijenom. Nažalost mali broj ljudi je koristio tu mogućnost. Na kraju je rekao 

kako se mora prihvatiti činjenica da će osobe koje žele koristiti usluge domskog smještaja i 

usluge socijalne pomoći morati svoju imovinu staviti na raspolaganje Republici Hrvatskoj, a koja 

će se preko svojih institucija brinuti o toj osobi. 

Vijećnik Tome Računica javio se za riječ kako bi stavio primjedbu da pojedini ljudi 

primaju socijalnu pomoć, a radno su sposobni. Kada ih se pozove raditi,  ne žele, već i dalje 
primaju socijalnu pomoć. Gradonačelnik Nediljko Dujić je rekao kako se apsolutno slaže s 
vijećnikom Tomom Računicom, ali da državne institucije to moraju riješiti putem zakona. 

Nakon završene rasprave, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić 
stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, te 

je ista jednoglasno usvojena. 

  Odluka se prilaže Zapisniku pod 1) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 2.  
Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju 

 Građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Skradina 

O prijedlogu Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u 
vlasništvu Grada Skradina uvodno izlaganje podnio je gradonačelnik Nediljko Dujić. Naveo je 
kako je upućeno nekoliko upita prema Gradu za kupnju građevinskog zemljišta na lokaciji 

Graovo u Dubravicama. Grad je trenutno parcelirao dvije parcele koje su navedene u prijedlogu 

Zaključka, odnosno: 
- dio čest.zem. 700/1 k.o. Dubravice, po geodetskom snimku označeno A-B-C-D-E-A, 

površine 808 m2, 
- dio čest.zem. 700/1 k.o. Dubravice, po geodetskom snimku označeno A-B-C-D-E-A, 

površine 240 m2. 
Izvršena je startna procjena vrijednosti, te je utvrđena početna cijena u iznosu od 150,00 kn/m2. 
Dalje je naveo kako će Gradsko vijeće izvješćivati o svakoj kupoprodaji nekretnina u cilju 

donošenja zajedničke odluke, pa i kad se radi o vrijednosti koja je manja od limita  propisanim 

zakonom i Statutom Grada Skradina, jer želi da Gradsko vijeće bude upoznato kako se raspolaže 
s nekretninama u vlasništvu Grada. Dalje je naveo da što se tiče navedene čest.zem. površine 240 
m2, interes za kupnju je iskazao potencijalni kupac koji je prethodno već kupio parcelu, a kako bi 
objedinio već kupljenu parcelu s  navedenom pod točkom 1. alineja b) prijedloga Zaključka. 
Dalje je naveo kako su se, iz njemu nepoznatog razloga, pojavile osobe koje su mu prijetile kao 

odgovornoj osobi Grada, dovođenjem pojedinih državnih institucija (USKOK). Gradonačelnik je 
rekao kako vlasnik nekretnina slobodno raspolaže i odlučuje kako će gospodariti istim, pa tako i 
u ovom slučaju Grad. Za iduće sjednice Gradskog vijeća pripremit će se još neke odluke o 
nekretninama u vlasništvu Grada. Potom je otvorena rasprava. 

 Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i pitao da li se to radi o nekretnini ispred objekta 
g. Jurića. Pročelnik Josip Silov mu je odgovorio kako se radi o nekretnini koja se nalazi 

neposredno prije tog objekta, a kupnju je zatražio kupac Dane Brajković koji je prije dvije godine 
kupio dio nekretnine i sada je želi povećati i objediniti.  
 Vijećnik Marko Rajčić rekao je kako sve treba napraviti sukladno propisima i da se 

spriječe eventualni sukobi koji bi mogli nastati. 
 Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo 
Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada 
Skradina.  

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

 

Sjednica je završena u 11,20 sati. 

 

ZAPISNIČAR 

 

Paulina Radeljak,v.r.        GRADSKO VIJEĆE  

                                                     GRADA SKRADINA                      

         PREDSJEDNICA    
 

                                                                                                                       Katarina Šošić,v.r. 


