
Z A P I S N I K 

s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina 

 

 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina  održana je u srijedu 30. (tridesetog) srpnja 

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 

vijećnika nazočno  12, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Sjednici su nazočni:  
Branko Dragović, Ivica Klarić, Luka Matić, Miranda Miroslava Paić, Joško Palinić-Čulin 

Antonio Periša, Tome Računica, Leonard Radnić, Marko Rajčić, Dragan Smolić, Katarina Šošić i 

Kristina Vlaić. 
            Sjednici  nisu nazočni vijećnici: Jure Mandušić i Šime Sladić (opr.ods.). 

  Sjednici su nazočni i gradonačelnik Grada Skradina Nediljko Dujić, te njegov zamjenik 

Nikola Milović. 

 Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić  navela je 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 II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2014.g. 
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2014.g. 
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije (kapitalni projekt) Grada Skradina za koju 

će se Grad Skradin zadužiti u 2014.g. 
4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada 

Skradina. 

5. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Skradina u 2014.g. (I). 

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Skradina u 2014.g. (I). 
7. Prijedlog Zaključka o poništenju dijela natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u 

vlasništvu Grada Skradina. 
8. Prijedlog Zaključka o  prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Skradina. 
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Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić otvorila je aktualni sat za 

pitanja vijećnika. 
 

A) DRAGAN SMOLIĆ, vijećnik SDSS-a: 

„Put za groblje u Žažviću.“ 

 

ODGOVOR: 

 Gradonačelnik Nediljko Dujić je  odgovorio: 

„Radi se o specifičnom makadamskom putu s nagibom od  13%.   Prošle godine smo ga nasuli, 
ali svaka kiša to vrati u prvobitno stanje. Jedino rješenje za taj put je asfaltiranje. Da bi mogli bilo 
što raditi na cestama kojima mi gospodarimo potrebno je donijeti plan, a o tome ću više kazati 
kad ta točka bude na dnevnom redu na današnjoj sjednici. Ove godine je bilo dosta kiše  i 
specifični su uvjeti. „Ceste Šibenik“ d.o.o. su ovih dana imali odrđene poslove prema Kninu u 
svrhu organizacije proslave. Iza 6-og ili 7-og. kolovoza doći će na ovo područje kako bi poravnali 

tu cestu i cestu prema Prukljanu i ostalo gdje je najnužnije.“ 

  

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sjednici 
nazočan vijećnik Jure Mandušić, te je sjednici nazočno 13 vijećnika. 
 

B) BRANKO DRAGOVIĆ, nezavisni vijećnik: 
„1.Vanjska rasvjeta Bratići-Lazinice od autobusne čelaone prema naselju i zaštitna ograda na 
istom pravcu (vrlo opasno, ima puno djece sa kolicima). 

2.Autobusna čekaonica u Gračacu kod Doma (kraj kuće Pave Milkovića)-HITNA POTREBA“ 

 

ODGOVOR: 

 Gradonačelnik Nediljko Dujić je  odgovorio: 
„1. Tamo postoji minimum javne rasvjete. Tamo postoji problem što je stara mreža, koja ne ide 
uz cestu, i da bi se tamo napravilo što mještani žele treba napraviti novi vod javne rasvjete. Tamo 
ćemo poboljšati postojeće stanje sukladno financijskim sredstvima. Tamo najhitnije treba 
napraviti odbojnik uz cestu i s „Cestama Šibenik“ ćemo riješiti taj odbojnik i to kroz deveti 
mjesec. 

2.Imamo u planu nabavu dviju nadstrešnica do kraja godine. Vidjet ćemo kako će se puniti 
proračun do kraja godine, pa sukladno tome i postupiti.“ 

 

C) JURE MANDUŠIĆ, vijećnik HSP AS: 

„Koliko će se još ulagati u Radnu zonu „KOSA“?“ 

 

ODGOVOR: 

Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio: 
„Mi s ovim danas završavamo ulaganje. Ovo je točka na „i“ što se tiče dijela koji Grad radi. 
Nakon toga, treba se dobiti uporabna dozvola i krenuti službeno u rad.“ 
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 Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sa sjednice 
izašao vijećnik Marko Rajčić, te je sjednici nazočno 12 vijećnika. 

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 7.  sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina. Za riječ se javio vijećnik Tome Računica 
i rekao kako se pola Zapisnika odnosi na njegovo izlaganje, te da je Zapisnik vrlo iscrpan.  Nada 

se da će se i ubuduće Zapisnici voditi na ovaj način iscrpno i detaljno.  
Za primjedbe na Zapisnik s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina više se nitko  nije 

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

Zapisnik s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina jednoglasno je usvojen. 

 

 

 

RASPRAVA I ODLUČIVANJE 

 

 

Točka 1. 
Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2014.g. 

 

O prijedlogu II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za  2014.g. uvodno izlaganje 
podnio je gradonačelnik Nediljko Dujić. Naveo je kako, kad se prošle godine planirao Proračun 
za 2014.g., nije planiralo kreditno zaduženje za udio Grada od 20%, a radi plaćanja izvođenja 
radova u Poslovnoj zoni KOSA. Situacija je, oko punjenja Proračuna, kako kaže, takva, kakva 

je“. Isto tako, i oko raspolaganja nekretninama na području Grada. Po trenutnoj situaciji, njegova 

procjena je takva kako nije interes Grada lišavati se vrijednih nekretnina po cijenama koje ne 

odgovaraju vrijednosti istih, već je bolje navedenu obvezu, odnosno udio od 20% platiti 

kreditnim zaduženjem. On iznosi maksimalno 1.850.000,00 kn. Nada se da će taj iznos kreditnog 

zaduženja biti niži od navedenog, odnosno cca 1.700.000,00-1.800.000,00 kn, ovisno o 

okončanoj situaciji, ali radi sigurnosti planira se veći iznos. Dalje je naveo kako će se provesti 
postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi radi nabave financijskih sredstava, a 

kako bi se dobili najpovoljniji uvjeti kredita. Kredit bi se otplaćivao 5 godina uz 1 godinu počeka. 
Kroz taj period smatra da bi iz sredstava koji bi se dobili raspolaganjem s Zonom dobio veći dio 
sredstava za otplatu kredita. Dalje navodi, kako je Grad Skradin jedini grad koji, u ovom 

trenutku, nema kreditno zaduženje. Predlaže Gradskom vijeću Grada Skradina da prihvati 
predložene II Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2014.g. kako bi se mogla pokrenuti 
daljnja procedura oko raspisivanja javnog nadmetanja za nabavu financijskih sredstava i 

dobivanja kredita. Obveza Grada je  iznaći u ovoj godini 20% ugovorenih sredstava za završetak 
radova na izgradnji komunalne infrastrukture u zoni KOSA. Završetkom ugovorenih radova, 
radovi na uređenju Poslovne zone KOSA bili bi privedeni kraju i krenulo bi se u postupak 

ishodovanja uporabne dozvole. Isto tako, misli predložiti Gradskom vijeću Grada Skradina, na 
jednoj od narednih radnih sjednica, podizanje cijene zemljišta na 5€/m2, a s obzirom na činjenicu 

da je Poslovna zona kompletno uređena s pripadajućom infrastrukturom. Mišljenja je kako nema 
nijednog razloga, a nakon svih ovih prethodno navedenih ulaganja, da ta cijena bude 1,00 kn/m2.  
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Dalje je naveo kako postoje zahtjevi za kupnju parcele u zoni. Mišljenja je kako postoje bolji 
sadržaji nego što se trenutno nude. Na kraju je naveo da nije nužno rasprodati parcele za godinu-

dvije, već zona mora biti servis skradinskom gospodarstvu dugoročno. Neće kriza u državi trajati 
vječno nit će biti situacija kakva je trenutna. Potom je otvorena rasprava. 

Za riječ se javio vijećnik Joško Palinić-Čulin i naveo kako je vezano za ovu temu, prije 
mjesec dana, na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina postavio pitanje, a što je 
konstatirano u  Zapisniku, o uvećanju Proračuna za 1.300.000,00 kn u odnosu na Proračun koji je 
usvojen te povećanju od 1.000.000,00 kn. Tada je pitao iz kojih sredstava će se dobiti taj iznos, 
pa mu je gđa Milena Vrebac odgovorila da će se to dobiti iz povećanja prihoda poslovanja i 
prodaje. Sad ga zanima, a s obzirom da se ide u kreditno zaduženje, što se promijenilo u odnosu 
na tih mjesec dana.Tada je  i njegovo pitanje bilo da li je to sve. Odgovor  gradonačelnika 
Nediljka Dujića je bio da je to sve i da nema više dodatnih ulaganja. Gradonačelnik Nediljko 
Dujić je odgovorio kako je kao predlagatelj procijenio, a nakon provedenog natječaja za prodaju 
zemljišta da apsolutno ne treba nastaviti do kraja godine tim modelom rasprodaje nekretnina, jer 

se trenutno može postići najgora cijena. Bolje je kreditno zaduženje, nego da se ide u otuđenje 
imovine po najnižoj cijeni koja se sada može postići. Vijećnik Joško Palinić-Čulin je pitao da li to  
znači, s obzirom na izvorni proračun i  kreditno zaduženje od 20% vlastitih sredstava, da  za 

narednih  5 godina  više nema mogućnosti  dodatnog zaduženja Grada. Isto tako pitao je ako se 

Grad zadužuje za 1.850.000,00 kn koji su uvjeti kredita i kolika je kamata, te da li to znači da se 
iduće godine Grad ne može zadužiti. Gđa Milena Vrebac mu je odgovorila da ne, odnosno navela 
je kako se Grad može zadužiti, ali postoje uvjeti koji se prethodno moraju zadovoljiti. Od tih 
uvjeta od ukupnog Proračuna Grada, ne smiju se imati obveze veće od 20%. Ako obveze prelaze 

20% onda se ne smije ići u zaduženje. U to ulazi zaduženje koje već postoji na godišnjoj razini,  
ulaze dospjele, a neizvršene obveze i jamstva. Ako navedeno prelazi 20% vlastitih prihoda, onda 
se ne može ići u zaduženje. Ukoliko ispunjavamo u okviru 20% može se ići. Vijećnik Joško 
Palinić-Čulin pitao je kolike su godišnje obveze po ovom kreditu, odnosno da li je napravljena 
projekcija kolika je godišnja obveza Grada Skradina ako se uđe u ovaj kredit. Gradonačelnik 
Nediljko Dujić je odgovorio kako po svim parametrima rata kredita ne bi trebala biti veća od 
400.000,00 kn. Gđa Milena Vrebac  mišljenja je da rata ne bi trebala biti veća od cca 300.000,00 
kn računajući svih 6 godina kredita (5+1god.počeka) uz kamatu od 5% koju trenutno nude 
poslovne banke, ali treba sačekati provedbu postupka javne nabave kada će se točno sve znati. 
Gradonačelnik Nediljko Dujić je dodao kako su to prihvatljivi uvjeti i kako bi uskoro na račun 
Grada trebala biti uplaćena sredstva od transfera, odnosno od prodaje zemljišta  u Poslovnoj zoni,  
i to cca 60.000,00 kn na ime poreza na promet nekretnina. Vijećnik Joško Palinić-Čulin  pitao je 

da li Grad trenutno ima ikakvu projekciju u gospodarakoj zoni, odnosno da li postoji bilo tko 

zainteresiran i konkretno tko je i pod kojim uvjetima, te što se događa u Poslovnoj zoni. 

Gradonačelnik Nediljko Dujić nabrojio je sve ulagače koji su do sada sklopili ugovor, kao i one 

koji su odustali od istih. Vjeruje kako ne treba pod svaku cijenu prodavati  zemljište i kako će 

jedna ozbiljnija investicija unutar Zone riješiti i pokrivati obveze. 

Vijećnik Jure Mandušić  pitao je gradonačelnika o pregovorima koji se vode s ulagačem 
koji se bavi proizvodnjom energije. Gradonačelnik Nediljko Dujić  potvrdno je odgovorio i rekao 

kako ne  bi o tome puno govorio jer se radi o preozbiljnom projektu i partner koji želi ulagati ne 
želi da se priča o tome dok pregovori traju, odnosno do dana potpisivanja predugovora. Osnovna 

sirovina za pokretanje je drvo, jer sve drugo u Zoni nije prihvatljivo. Stoga moli vijećnike da ga  
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više o tome ne pitaju, jer je njihov uvjet predugovor. Gradsko vijeće Grada Skradina bit će o 
svemu detaljno informirano kad se steknu uvjeti za to. 

Vijećnik Joško Palinić-Čulin  ponovo se javio za riječ i pitao gradonačelnika, prethodno 
se pozvavši na str.6. Zapisnika s prethodne sjednice u kojem je navedeno njegovo pitanje „koliko 
je još potrebno sredstava za kompletno uređenje Poslovne zone KOSA“, te odgovor 

gradonačelnika kako se s navedenim sredstvima kompletno završava projekt i dobiva se uporabna 

dozvola. Pitanje vijećnika Joška Palinić-Čulin je što se promijenilo u zadnjih mjesec dana. 

Gradonačelnik Nediljko Dujić odgovorio je kako se ništa nije promijenilo i da ako se prati 

Proračun bilo je planirano završiti investiciju iz vlastitih sredstava, a prijedlogom izmjena i 

dopuna Proračuna to se planira kreditnim zaduženjem. Sredstva su ostala ista. Da bi mogli 

podmiriti preuzetu obvezu iz vlastitih sredstava procjena je da bi moglo doći do ugrožavanja 
ostalih projekata, a to ne bi bilo dobro. Stoga predlaže ovo kreditno zaduženje da se ne mijenja 
ništa drugo unutar planiranih proračunskih stavki. 
 Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i rekao kako mu je gradonačelnik prije dvije 
godine na njegovo pitanje pisanim putem odgovorio kako je 11 firmi kupilo zemljište u 
Poslovnoj zoni. Njegovo pitanje je koliko je od tih 11 firmi vratilo zemljište i na koji način su 

vratili, da li je Grad i gradonačelnik kao odgovorna osoba pokrenuo postupke da se zbog toga što 
nisu ispoštivani uvjeti to vrati natrag. Isto tako, mišljenja je kako bi bilo dobro da se izvijesti 

Gradsko vijeće o tome koji su to pravni subjekti. Što se tiče prijedloga II izmjena i dopuna 
Proračuna Grada Skradina, dalje je naveo kako po procjeni, unutar 20% mogućeg zaduženja, sa 

ovim kreditom obveze Grada po kreditima bile bi cca 800.000,00 kn koje se namiruju iz izvornog 

proračuna. Utvrđeno je da je izvorni Proračuna Grada Skradina negdje oko 7.000.000,00 kn bez 
primitaka ili dodataka ili nekih potpora što znači da nekih 1.400.000,00 kn ostaje raspoloživo za 
moguće kreditiranje, odnosno još oko 600.000,00 kn godišnje, te da se pritom zaustave sve ostale 

aktivnosti koje su trebale biti, npr. nasipanje puteva, čekaonica, prolaza, prilaza. Dalje je naveo 

kako će imati malo duha pa je pitao gradonačelnika da li je gledao film Vinka Brešana „Kako je 

počeo rat na mom otoku“ i poznatu rečenicu pokojnog glumca Predraga Vušovića: „A šta san ti 
ja reka“.To govori iz razloga što je prije par godina predlagao podizanje cijene zemljišta u 
Poslovnoj zoni KOSA na 5€/m2. Tada mu je odgovoreno kako to nije moguće, da je to preskupo 
i sl. A sada kad se uložilo puste novce u Zonu koje treba vratiti,  došlo se na ono što je davno 
predlagao. Postavlja pitanje gradonačelniku hoće li zaustaviti preliminarne pregovore o prodaji 
zemljišta do donošenja odluke o podizanju cijena zemljišta u Poslovnoj zoni KOSA na 5€/m2. 

Gradonačelnik Nediljko Dujić mu je odgovorio kako je na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća 
Grada Skradina predložio vijećnicima da se  ne prodaje zemljište u Zoni dok se ne donese odluka 

o podizanju početnih cijena za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni. I ovi pregovori što se vode 
oko prodaje zemljišta za „energanu“ vode se pod pretpostavkom da će cijena zemljišta biti 
minimalno 5€/m2. Možda će Gradsko vijeće Grada Skradina donijeti odluku o većem iznosu. 

Dalje navodi kako se sjeća prijedloga vijećnika Marka Rajčića o  podizanju cijene zemljišta u 
Zoni, ali tada u Zoni nije bilo asfalta, javne rasvjete prečistača ni kanalizacije. Sada je to sve 

izgrađeno. Vijećnik Marko Rajčić predložio je predsjednici Gradskog vijeća Grada Skradina 
Katarini Šošić da se napravi jedna mala digresija, odnosno da se u dnevni red sjednice  kao 
nadopuna uvrsti točka pod nazivom „Odluka o zaustavljanju prodaje zemljišta“ do određenog 
datuma  koje će utvrditi Gradsko vijeće Grada Skradina. Mišljenja je da se treba krenuti u prodaju 
zemljišta tek kad se dobije uporabna dozvola i ostalo. Gradonačelnik Nediljko Dujić odgovorio je 

kako se uopće ne slaže s prijedlogom vijećnika Marka Rajčića iz razloga što ništa neće biti  
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prodano bez znanja i odluke vijećnika Gradskog vijeća Grada Skradina, a da se gradonačelnika 
ograniči u pregovaranju za investicije smatra krajnje nekorektnim. Dalje je naveo kako mora još 
nešto replicirati vijećniku nevezano za ovu točku dnevnog reda, a to je da se vijećnik Marko 
Rajčić obvezao kako će pripremiti i odraditi zajedno s pročelnikom jednu točku, a to nije 
napravljeno. Iz tog razloga ne prihvaća izneseni  prijedlog  vijećnika, jer je to isto (da se ne 

prodaje zemljište dok Gradsko vijeće ne donese odluku o podizanju cijene zemljišta u zoni) 
gradonačelnik kao predlagatelj predložio na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina, a 
na kojoj vijećnik Marko Rajčić nije bio nazočan. Nema razloga da se Gradsko vijeće ne sazove, 
ako treba, i 20.08.  kako bi se donijela odluka. Izvijestio je vijećnike o prijedlogu, prijedlog 
odluke ide u redovnu proceduru, također je izvijestio potencijalne pregovarače da se neće 
pregovarati o kupnji dok je cijena zemljišta 1,00 kn/m2. O svemu ostalom može se pregovarati (o 

komunalnom doprinosu, naknadi i dr.). 

Vijećnik Joško Palinić-Čulin pitao je da li se trenutno pregovara s bilo kim po cijeni 

zemljišta od 1,00 kn/m2. Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio kako se ne pregovara ni s 

kim. Svima se kaže kako ta cijena do ugovaranja više neće biti, već će biti formirana nova cijena, 
te da se realno prije 1. 09.  neće potpisati  nikakav ugovor. Prije toga, bit će radna sjednica 
Gradskog vijeća na kojoj će vijećnici biti izviješćeni je li se nešto ispregovaralo, što se 

ispregovaralo iGradskom vijeću Grada Skradina bit će podnešen prijedlog, a Gradsko vijeće će o 
tome odlučiti. Tu želi biti, kako kaže, krajnje transparentan.Vijećnik Marko Rajčić javio se za 

riječ kako ne traži alibi jer mu nije potreban i jer on nema nikakvu obvezu izvršavati  posao koji 
mu gradonačelnik  daje. Dalje je naveo da kad bude postojao podatak koliko je objekata na ovom 

prostoru obnovljeno i da se može dobiti u Programu obnove, onda je to, po njemu vrlo značajan 

podatak koji je tražio i nije ga mogao dobiti, jer ne postoji u arhivi Grada Skradina. Nije mu  

potrebno  tražiti alibi, ali je imao potrebu to reći.  
Za riječ se javio vijećnik Tome Računica i pitao kakav je postupak dobivanja zemljišta u 
Poslovnoj zoni. Kako se to zemljište dobiva, kako se  vraća i na kojim pravnim osnovama se to 

zasniva. Gradonačelnik Nediljko Dujić odgovorio je kako je Gradsko vijeće Grada Skradina 
donijelo odluku o raspolaganju zemljištem u Poslovnoj zoni KOSA, gdje je u  jednom članku iste 
rečeno da ako se u roku dvije godine projekt za koju svrhu je zemljište kupljeno po ugovorenoj 
cijeni, ne privede svrsi i ne započne s radom, Grad automatski uzima zemljište natrag bez 
naknade. Temeljem tog članka odluke, ugovori su raskinuti, ulagač je izgubio zemljište , a novac 

je ostao u Proračunu. Za takva ulaganja, ulagači su imali beneficiju u cijeni od 1,00kn/m2, bez 

obveze plaćanja komunalnog doprinosa, te obvezu plaćanja komunalne naknade u prvoj godini u 

100%-om iznosu, a u drugoj 50%-om iznosu. Dalje je naveo kako su temeljem toga vraćena 
zemljišta, osim jednog koje je prodano prije deset godina dok ta mjera još nije saživjela. To 

zemljište kojem je banka vlasnik prodano je prije nekoliko dana, te od prodaje tog zemljišta Grad 
očekuje prihod na ime poreza na promet nekretnina. 

 Vijećnik Joško Palinić-Čulin pitao je gradonačelnika da li postoji netko tko drži zemljište 
u Poslovnoj zoni, a da je prošlo dvije godine i nije ništa investirao u zemljište. Gradonačelnik 
Nediljko Dujić mu je odgovorio kako nema niti jedan takav slučaj. 
 Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i rekao kako želi vjerovati da gradonačelnik kao 
dobar gospodarstvenik diže kredit s uvjerenjem da će se to i ostvariti. Ne ulazi u dosadašnje 
pregovore i o tome tko je zainteresiran. Pitao je gradonačelnika da li ima saznanja da će taj kredit 
biti opravdan i da se sve to realizirati. Ne slaže se s mišljenjem vijećnika Marka Rajčića da se sve 
zaustavi, jer je inače u hrvatskoj praksi da se bilo kakva investicija zaustavlja i mala Vijeća su u  
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poziciji da zaustave velike projekte. Ne bi  se nikako složio da se bilo kome  stavlja bilo kakva 

prepreka. Isto tako, nije ni za to da se nešto daje „mukti“. Zamolio bi gradonačelnika kao 
pregovarača, a kasnije Vijeće ako odlučuje o tome, da se firma koja želi raditi i ulagati  temeljito 

provjeri, kako poslije ne bi bilo problema. Gradonačelnik Nediljko Dujić  javio se za riječ i rekao 
kako je jedan od najozbiljnijih proizvođača bezalkoholnih pića u Republici Hrvatskoj  izrazio 
želju da početkom ove godine kupi 3ha zemljišta za svoje pogone, ali ne proizvodnje već 
distribucije svojih proizvoda. Gradonačelnik je rekao kako nije želio nastaviti daljnje pregovore 
iz razloga što bi na površini od 3ha bilo pet zaposlenih, 2 ili 5 utovarivača koji bi distribuirali 
piće za južnu Hrvatsku i Hercegovinu. 3ha za 5 radnih mjesta. Po njemu, takvi ulagači Gradu ne 
trebaju. Gradu trebaju obrtnici i male firme koje neće stvarati potres ako se i zatvore, a nešto će i 
proizvoditi gore u domeni onoga s kojom radnom snagom Grad raspolaže u krugu 5 km. 
 Gradsko vijeće Grada Skradina je s 9 (devet) glasova –ZA, 3 (tri) –PROTIV i 1 (jednim) –
SUZDRŽANIM glasom donijelo II Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za  2014.g. 

II Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2014.g.  prilažu se  Zapisniku pod 1) i čine 
njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršenju  
Proračuna Grada Skradina za 2014.g. 

 

 Gradsko vijeće Grada Skradina je s 9 (devet) glasova –ZA, 3 (tri) glasa –PROTIV i 1 

(jednim) –SUZDRŽANIM glasom donijelo Odluku o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna 
Grada Skradina za 2014.g. 

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

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije (kapitalni projekt) 
Grada Skradina za koju će se Grad Skradin zadužiti u 2014.g. 

 

Gradsko vijeće Grada Skradina je s 9 (devet) glasova –ZA, 3 (tri) glasa –PROTIV i 1 

(jednim) –SUZDRŽANIM glasom donijelo Odluku o  prihvaćanju investicije (kapitalni projekt) 
Grada Skradina za koju će se Grad Skradin zadužiti u 2014.g. 

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

 

Točka 4. 
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području Grada Skradina 

 

O prijedlogu Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada 
Skradina, uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Nediljko Dujić. Naveo je kako se 
krenulo u jedan ozbiljan posao. Sukladno zakonu lokalne jedinice upravljaju i  gospodare svim 

ulicama na svom području koje nisu u kategoriji lokalnih, županijskih i državnih cesta. Radi se o   
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tzv. nerazvrstanim cestama, a što se u članku 2. prijedloga Odluke takstativno navodi što su i u 
što spadaju nerazvrstane ceste, kako se njima gospodari te tko s njima gospodari. Po njemu, 

bitnija stvar je tablica, odnosno Registar nerazvrstanih cesta na području Skradina, u prilogu. On 

je  početak jednog velikog posla koji će zahtijevati milijune kuna da bi bio završen u cijelosti,  jer 

se nažalost do sada na skradinskom i generalno gledano ruralnim područjima nije  bavilo s 
ucrtavanjem ulica, trgova i svega ostalog. Da bi se uopće mogla pokrenuti ta praksa pristupilo se 
izradi odluke i Registra kako bi se dalje moglo raditi. U Registru su navedene ulice koje su 

skinute s ortofoto snimke koje su mogle biti raspoznate, na području Grada Skradina po 
naseljima. Dobile su svoju oznaku, ime i duljinu. Isto tako, naveo je kako se  posao može 
nastaviti na način da vijećnici izađu u susret stručnim službama kada budu išli na izmjere, te 

dopune svih onih malih ulica koje se s ortofoto snimaka ne mogu vidjeti, a one postoje i moraju 

se evidentirati. Dalje je naveo kako se radi o  poslu koji će trajati narednih godinu dana.Stoga, 

predlaže Gradskom vijeću Grada Skradina da prihvate podnešeni  prijedlog Odluke o dopuni 

Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Skradina čiji sastavni dio čini i Registar u 

prilogu, te ponovio zamolbu da vijećnici najesen pomognu stručnim službama kako bi se svaka 

ulica pronašla i upisala u Registar. Potom slijedi drugi dio posla, a to je upisivanje svake ulice u 

katastar, te treći sređivanje imovinsko-pravnih odnosa. Želi da Grad bude spreman za nominaciju 
na natječaje Europske unije za dobivanje bespovratnih sredstava. Vijećnik Jure Mandušić  pitao 

je da li se u priloženom Registru nalaze sve ulice ili samo asfaltirane. Gradonačelnik Nediljko 
Dujić mu je odgovorio kako ovo što je upisano u Registar čini manje od 10% ulica koje trebaju 
biti upisane u isti.    

Prije otvaranja rasprave, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić 
utvrdila je kako je sjednicu morala napustiti vijećnica Miranda Miroslava Paić, te je sjednici 
nazočno 12 vijećnika. Potom je otvorena rasprava. 

Za riječ se javio vijećnik Marko Rajčić i rekao kako će kao primjer za iznošenje mišljenja 
suziti na naselje Dubravice. Mišljenja je kako se pri izradi Registra nerazvrstanih cesta trebalo 

pored ortofoto snimki koristiti i katastarski ucrtane puteve koji su ucrtani na katastarskim kartama  

i označeni četveroznamenkastim brojem kao katastarske čestice. Te čestice  uglavnom su upisane 

kao državno vlasništvo i kao takvi  trebali su ući u Registar. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Josip Silov  odgovorio mu je kako je prijedlog 

dobar i da je polaznica izrade Registra bila zasnovana na tome, ali su zbog proteka vremena (te 

katastarske čestice formirane su između 1830.g. i 1870.g.) trase puteva izmijenjene, obuhvaćaju 
više katastarskih čestica, privatne površine ili su na potpuno novoj lokaciji, te je ortofoto snimka 

postojećeg stanja puno realnija. 
 Nakon završene rasprave, Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku 
o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Skradina s priloženim Registrom 

nerazvrstanih cesta na području Skradina. 

Odluka se prilaže Zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 5. 
Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2014.g. (I) 

 

Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Nediljka Dujića o prijedlogu Izmjena i 
dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Skradina u 2014.g. (I), otvorena je rasprava. 

Vijećnik Tome Računica  javio se za riječ i pitao iz kojeg razloga se grade mrtvačnice i 

troše novci bez veze. Po njemu, niti tko ulazi u te mrtvačnice i postavlja pitanje čemu to služi. 
Gradonačelnik Nediljko Dujić  odgovorio mu je kako je običaj da se obitelji pokojnika iskaže 
sućut i  mrtvačnica ima svoju svrhu i u Dubravicama i u Rupama zato što pokojnike stavljaju 
tamo. Isto tako, i mrtvačnica u Krkoviću  ispunit će svrhu jer pokriva veliko područje od 
Sonkovića do Lađevaca. Crkva nije predviđena za unos pokojnika, već za misu zadušnicu. 

Tradicija postoji da se pokojnik unosi u crkvu, ali kako se ukinula tradicija kilometarske povorke 

od mjesta početka sahrane do ukopa, tako će se ukinuti i tradicija unosa pokojnika u crkvu. 
Vijećnik Tome Računica pitao je kad će se onda  u Skradinu graditi mrtvačnica. Gradonačelnik 
Nediljko Dujić mu je odgovorio da se u Skradinu mora izgraditi centralna mrtvačnica, te poziva 
vijećnika kao člana Crkvenog vijeća, da pomogne u dogovoru kako bi se izvršio otkup zemljišta 

koje je trenutno iznajmljeno za parking, te na toj lokaciji izgradila mrtvačnica i komemorativni 

 

trg. Vijećnik Tome Računica replicirao je kako treba najprije riješiti odštetu za groblje. Naime, 
Crkva treba dobiti naknadu za zemljište za groblje. Mišljenja je kako je to presedan u Republici 
Hrvatskoj i da je  presuda dobivena na svim instancama. Gradonačelnik Nediljko Dujić mu je 
odgovorio kako je sudska praksa takva i da se u demokratskoj državi moraju poštivati sudske 
odluke, ali da je krajnji cilj proširenja zemljišta, jer je tamo najbolja lokacija za izgradnju 

mrtvačnice i komemorativnog trga gradskog groblja. 
Nakon upita o stavci „Uređenje plaža-na području Grada Skradina    100.000,00       -    

150.000,00  kn“ koje je postavio vijećnik Jure Mandušić i obrazloženja od strane gradonačelnika 
Nediljka Dujića kako se radi o namjenskim sredstvima od Šibensko-kninske županije koja su 
uložena za uređenje plaže u Skradinu i kako je Šibensko-kninska županila doznačila taj iznos na 
račun Grada, rasprava je završena.   

Gradsko vijeće Grada Skradina je s 8 (osam) glasova –ZA, 3 (tri) glasa –PROTIV i 1 

(jednim) –SUZDRŽANIM glasom donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2014.g.(I). 
Izmjene i dopune Programa prilažu se Zapisniku pod 5) i čine njegov sastavni dio. 
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Točka 6. 
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Skradina u 2014.g. (I) 

 

 Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Nediljka Dujića o prijedlogu Izmjena i 
dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2014.g. (I), 

Gradsko vijeće Grada Skradina je s 11 (jedanaest) glasova –ZA i 1 (jednim) glasom –PROTIV 

doniijelo Izmjene i dopune Programa  održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Skradina u 2014.g.(I). 

Izmjene i dopune Programa prilažu se Zapisniku pod 6) i čine njegov sastavni dio. 
 

Točka 7. 
Prijedlog Zaključka o poništenju dijela natječaja za prodaju 

građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Skradina 

 

 Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića, 
Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Zaključak o poništenju dijela natječaja za 
prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Skradina kojim se djelomično poništava 
natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Skradina, objavljen u „Šibenskom 
tjedniku“, u dijelu koji se odnosi na nekretninu pod slovom: a) dio čest.zem. 700/1 k.o. 
Dubravice, po geodetskom snimku označeno A-B-C-D-E-A, površine 808 m2, zbog niti jedne 
prijave na objavljeni natječaj. 
 Zaključak se prilaže Zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 8. 
Prijedlog Zaključka o  prodaji građevinskog 

zemljišta u vlasništvu Grada Skradina 

 

Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića, 
Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Zaključak o  prodaji građevinskog 
zemljišta u vlasništvu Grada Skradina kojim se Dani Brajković, Srima XV 12, Vodice, OIB: 
27504994645 prodaje građevinsko zemljište u vlasništvu Grada  Skradina, u Dubravicama, 
zemljišno-knjižne oznake dio čest.zem. 700/1 k.o. Dubravice, Z.U. 1450, na geodetskom snimku 

označeno A,B,C,D,E,A, POVRŠINE 240 m2, izrađenom od tvrtke „Geodetska mjerenja“ d.o.o. 
Šibenik, A. Starčevića 7, Šibenik, za iznos od 36.000,00 kn. S navedenim kupcem  sklopit će se 
ugovor o kupoprodaji kojim će se regulirati ostala prava i obveze.  
 Zaključak se prilaže Zapisniku pod 8) i čini njegov sastavni dio. 
 

Sjednica je završena u 11,40 sati. 
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