
Z A P I S N I K 

s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina 

 

 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina  održana je u petak 12. (dvanaestog) rujna 

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  11, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Sjednici su nazočni:   
Ivica Klarić, Jure Mandušić, Luka Matić, Miranda Miroslava Paić, Antonio Periša, Tome 

Računica, Leonard Radnić, Marko Rajčić, Dragan Smolić, Katarina Šošić i Kristina Vlaić. 
            Sjednici  nisu nazočni vijećnici: Branko Dragović, Joško Palinić-Čulin (opr.ods.) 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 10. 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 Izmjena Plana razvojnih programa Grada Skradina za 2014-2016.g. 

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Grada Skradina za razdoblje  01. 01. 2014.g.-30. 06. 2014.g.  

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice „Ivan 
Pridojević“ Skradin, za razdoblje  01.01. 2014.g.-30.06. 2014.g. 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za 
razdoblje 01.01. 2014.g.-30.06. 2014.g. 

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o materijalnom i financijskom poslovanju 
tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2013.g. 

6. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2014.g. 

7. Prijedlog (I) Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Skradina za 2014.g. 

8. Prijedlog (I) Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada 
Skradina za 2014.g. 

9. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Grada Skradina za 2015.g. 
10. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada 

Skradina za razdoblje od 2015.g. do 2017.g. 
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Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić otvorila je aktualni sat za 

pitanja vijećnika. 
 

 

A) JURE MANDUŠIĆ, vijećnik HSP AS: 
„Molim da mi se u pismenoj formi dostavi očitovanje o odobrenim sredstvima za korisnike 
proračuna grada Skradina u 2013.g. (mislim na sportske, kulturne udruge kao i udruge građana), 
te realizaciju istog prema korisnicima. Isto tako, za 2014.godinu, zaključno s današnjim danom.“ 

 

 

ODGOVOR: 

 Gradonačelnik Nediljko Dujić je  odgovorio: 
„Nema potrebe odgovarati. Za 2013.g. podaci su vidljivi iz Godišnjeg obračuna Proračuna za 
2013.g., ali traženi podaci dostavit će se u pisanoj formi, sukladno traženju vijećnika.“ 

 

 

 

B) DRAGAN SMOLIĆ, vijećnik SDSS-a: 

„1. Mjesni odbori. 

2. Put za groblje u Žažviću.“ 

 

 

ODGOVOR: 

 Gradonačelnik Nediljko Dujić je  odgovorio: 

„Svakog građanina primim u ured i nitko nije uskraćen za to, pa tako ni ljudi iz Vašeg naselja. 
Što se tiče puta, mi smo ga propremili i iduće godine ćemo ga nominirati za asfaltiranje i to je 

jedino kvalitetno rješenje. Sve drugo je gubljenje vremena. Ovu sezonu imamo problema, 
nažalost na makadamima koji povezuju i naselja i svaki 7 dana dolazi greder. On ne dolazi 
besplatno. Vidjet ćete na kraju godine koliko je sredstava više potrošeno nego što je planirano i 
toga ste Vi svjesni. Isto tako, vidjeli ste stanje nakon ječerašnje kiše. I kad je sve poravnato nakon 
ovakvih kiša potrebno je izvršiti sanaciju. U narednih 15-ak dana kada bude operativa „Cesta 

Šibenik“ na našem području, da ćemo poravnati i put prema groblju.“ 

  

 

C) TOME RAČUNICA, vijećnik HNS-a: 

„1.Pitanje se odnosi na infrastrukturnu problematiku ulice Grge Vatavuka u Skradinu. 

2. U kojoj mjeri i na koji način Grad Skradin sudjeluje na programu energetske učinkovitosti?“ 

 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sjednici 
nazočan vijećnik Branko Dragović, te je sjednici nazočno 12 vijećnika. 
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ODGOVOR: 

 Gradonačelnik Nediljko Dujić je  odgovorio: 
„1. Istina je da imamo tehnički problem. Činjenica je da to moramo riješiti u jednom razumnom 
roku. Ponudit ću Vam rješenje do kraja ove godine, kako bi se kroz proljeće mogao riješiti taj 
problem. Rješenje  je da se s kraja ulice, a prije spajanja na Aleju skradinskih svilara, ispred 
Vaših vrata, pa nizbrdo spoji jedan novi krak oborinske kanalizacije ispred parka. Na taj način 
dobila bi se tolika visinska razlika da više ne može više poplaviti. Sada radimo to rješenje i 
predložit ću da se u Proračun Grada za 2015.g. osiguraju ta sredstva. To se mora definitivno 

riješiti, jer više nam štete čini kada zovemo tvrtku za ispumpavanje.  
2.Što se tiče drugog pitanja, imam dobre vijesti. Pravoslavna crkva je sklopila ugovor s 

određenim investitorima za tu nekretninu. Radi se na ishodovanju dozvole za adaptaciju i meni je 
to osobno drago. Izvjestili su me da tu žele napraviti apartman. Prošao sam tuda prije pet dana i te 
su cigle  evidentan problem i dao sam nalog komunalnom redaru da još jednom napiše 
upozorenje vlasniku da zaštiti objekt. Što se tiče ostalih nekretnina koje su u lošem stanju, mi 
smo tu kao Grad nemoćni osim što možemo upozoriti na opasnost. Nije sve ni u pisanju prijava. 

Kada napišemo prijavu, sudac nekog kazni, nekog ne, ili kazni s različitom novčanom kaznom. 
Puno mi je draže kad se dođe kod mene u ured i izvjesti o adaptiranju ruševine.“ 

 Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i rekao da po njegovim saznanjima od tog 
ugovora nema ništa. Mišljenja je kako bi već sada trebalo nekom mrežom ili na neki drugi način  
zaštititi objekt. A da li su sklopili ugovor ili nisu, to je druga stvar. 
 Gradonačelnik Nediljko Dujić je rekao kako će slaže s vijećnikom i kako će stupiti u 

kontakt s vlasnikom,te inzistirati na osiguranju postojećeg objekta kako bi se zaštitili prolaznici. 
A što se tiče ugovora, o tome je izviješten službeno, a što će biti ni on ne zna.  
 Vijećnik Tome Računica još je pitao o Fondu za energetsku učinkovitost, a u svezi 

obnove zgrada. Zanima ga da li Grad Skradin  sudjeluje u tome, na koji način će ljudi biti 
obaviješteni o tome,  što se radi i koje su potrebite mjere za to. 

 Gradonačelnik Nediljko Dujić mu je odgovorio kako nema linije koja donosi sredstva  
Gradu ili građanima, a da Grad u tome ne sudjeluje. Zamolio je pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela da više kaže o tome. Pročelnik Josip Silov je rekao kako  na Oglasnoj ploči 
Grada stoji objavljen Javni poziv građanima za korištenje sredstava za energetsku obnovu zgrada. 
Od 01.09. je na Oglasnoj ploči, te na web stranici Grada Skradina sa svom potrebnom 
dokumentacijom s rokom prijave od 30 dana za ovaj prvi poziv, odnosno za koji je Fond odobrio 

iznos od 800.000,00 kn. Mjere koje se mogu dobiti propisane su od strane Fonda, odnosno za 

vanjski omotač kuće (fasadu), vrata, prozore, krovište, podne površine, izmjenjivače topline.  To 
je ono što se može prijaviti za sadašnji natječaj. Po informacijama iz Fonda, to bi trebalo trajati 
do 2020.g. i natječaj će se ponavljati onoliko koliko Fond bude mogao osiguravati sredstava i 
gradovi sudjelovati u tome. U ovom natječaju Grad, odnosno ljudi koji dobiju sredstva dobivaju 
80% sredstava Fonda, 2,75% sredstava Grada Skradina, a ostatak sredstava su dužni osigurati 
sami. Grad Skradin osigurava tehnički nadzor nad radovima.  

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 8.  sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina. Kako se nitko nije javio predsjednica 

Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je isti na glasovanje. Zapisnik s 8. 

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

 

 

Točka 1. 
Prijedlog Izmjena Plana razvojnih programa Grada Skradina za 2014-2016.g. 

 

 Nakon uvodnog izlaganja od strane pročelnice Službe za proračun i financije Milene 
Vrebac o prijedlogu Izmjena Plana razvojnih programa Grada Skradina za 2014-2016.g. otvorena 

je rasprava.  

 Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina 
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Izmjena Plana razvojnih programa Grada Skradina za 
2014-2016.g., te je isti usvojen s 10 (deset) glasova –ZA i 2 (dva) glasa –PROTIV. 

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

Točka 2. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Grada Skradina za razdoblje  01. 01. 2014.g.-30. 06. 2014.g. 

 

Nakon uvodnog izlaganja od strane pročelnice Službe za proračun i financije Milene 
Vrebac o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Grada Skradina za razdoblje  01. 01. 2014.g.-30. 06. 2014.g. otvorena je rasprava.  

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina 
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna Grada Skradina za razdoblje  01. 01. 2014.g.-30. 06. 2014.g., te je isti 

usvojen s 10 (deset) glasova –ZA i 2 (dva) glasa –PROTIV. 

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

 

 

Točka 3. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice 

„Ivan Pridojević“ Skradin, za razdoblje  01.01. 2014.g.-30.06. 2014.g. 

 

Nakon uvodnog izlaganja od strane pročelnice Službe za proračun i financije Milene 
Vrebac o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice „Ivan 
Pridojević“ Skradin, za razdoblje  01. 01. 2014.g.-30. 06. 2014.g. otvorena je rasprava.  

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina 
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna Grada Skradina za razdoblje  01. 01. 2014.g.-30. 06. 2014.g., te je isti 

jednoglasno usvojen. 

Zaključak se prilaže  Zapisniku pod 3) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 4. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika 

Grada Skradina za razdoblje 01.01. 2014.g.-30.06. 2014.g. 

 

 Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića o 
prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje  
01.01. 2014.g.-30.06. 2014.g., otvorena je rasprava. 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina 
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika 
Grada Skradina za razdoblje 01.01. 2014.g.-30.06. 2014.g., te je isti usvojen s 9 (devet) glasova  

–ZA, 2 (dva) glasa –PROTIV i 1 (jednim) – SUZDRŽANIM glasom. 
Zaključak se prilaže Zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 5. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o materijalnom i financijskom 

poslovanju tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2013.g. 
 

Nakon uvodnog izlaganja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića o 
prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o materijalnom i financijskom poslovanju tvrtke 
„RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2013.g., otvorena je rasprava. 

Kako se nitko nije javio za riječ,  predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina 
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o materijalnom i 
financijskom poslovanju tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2013.g., te je isti usvojen 
s s 10 (deset) glasova –ZA i 2 (dva) glasa –PROTIV. 

Zaključak se prilaže Zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio. 
  

Točka 6. 
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2014.g. 

 

 Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku o dodjeli priznanja Grada 

Skradina u 2014.g. 

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

 

Točka 7. 
Prijedlog (I) Izmjena i dopuna Programa javnih potreba 

u kulturi na području Grada Skradina za 2014.g. 
 

 Nakon uvodnog izlaganja od strane samostalnog upravnog referenta za kulturu, šport, 
predškolski odgoj i socijalnu skrb Antonija Brajkovića o razlozima za izmjenu i dopunu 

Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2014.g. otvorena je rasprava. 

Kako se nitko nije javio za riječ,  predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina 
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog (I) Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na 

području Grada Skradina za 2014.g., te je isti usvojen s s 10 (deset) glasova –ZA i 2 (dva) glasa –
PROTIV. 

 Program se prilaže Zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 8. 
Prijedlog (I) Izmjena i dopuna Programa javnih potreba 

u športu na području Grada Skradina za 2014.g. 
 

Nakon uvodnog izlaganja od strane samostalnog upravnog referenta za kulturu, šport, 
predškolski odgoj i socijalnu skrb Antonija Brajkovića o razlozima za izmjenu i dopunu 

Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2014.g. otvorena je rasprava. 
Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i pitao što je s projektom sportske dvorane. 

Gradonačelnik Nediljko Dujić mu je odgovorio kako se odustalo od postojećeg projekta, odnosno 
da se mora ići u preprojektiranje istog kako bi se mogla dobiti dozvola za izgradnju manje, 
polivalentne i funkcionalne dvorane.  

Kako se više nitko nije javio za riječ,  predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 

Katarina Šošić stavila je na glasovanje prijedlog (I) Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 

športu na području Grada Skradina za 2014.g., te je isti usvojen s s 9 (devet) glasova –ZA i 3 (tri) 

glasa –PROTIV. 

 Program se prilaže Zapisniku pod 8) i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 9.  
Prijedlog Plana davanja koncesija na području Grada Skradina za 2015.g. 

 

 Nakon uvodnog izlaganja od strane samostalne upravne referentice za komunalne 

djelatnosti Anke Verović o prijedlogu Plana davanja koncesija na području Grada Skradina za 
2015.g., otvorena je rasprava. 

 Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina 
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Plana davanja koncesija na području Grada Skradina za 
2015.g., te je isti jednoglasno usvojen. 

Plan se prilaže Zapisniku pod 9) i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 10. 
Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija 

na području Grada Skradina za razdoblje od 2015.g. do 2017.g. 

 

Nakon uvodnog izlaganja od strane samostalne upravne referentice za komunalne 

djelatnosti Anke Verović   o prijedlogu Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija 

na području Grada Skradina za razdoblje od 2015.g. do 2017.g., otvorena je rasprava. 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina 
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija 

na području Grada Skradina za razdoblje od 2015.g. do 2017.g., te je isti jednoglasno usvojen. 

Plan se prilaže Zapisniku pod 10) i čini njegov sastavni dio. 
 

Sjednica je završena u 11,05 sati. 

ZAPISNIČAR 

Paulina Radeljak,v.r.                  GRADSKO VIJEĆE  

                                                    GRADA SKRADINA                        PREDSJEDNICA        
                                                                                                                  Katarina Šošić,v.r. 


