
    

Z A P I S N I K 

 

s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina 

 

 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina  održana je u srijedu 30. (tridesetog) ožujka 

2016.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 10, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Sjednici su nazočni:   
Branko Dragović,  Luka Matić,  Miranda Miroslava Paić, Antonio Periša, Tome Računica,  

Leonard Radnić,  Zoran Sladić,  Dragan Smolić, Katarina Šošić i Kristina Vlaić Bubalo. 

            Sjednici  nisu nazočni: Jure Mandušić, Milenko Milović, Marko Rajčić (opr.ods.) i Šime 
Sladić. 
  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 17. točaka. Kako nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, 

predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić 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 Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Skradina za 2015.g. 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.g. 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice „Ivan 

Pridojević“, Skradin, za 2015.g. 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za 
razdoblje srpanj-prosinac 2015.g. 

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2015.g. 

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2015.g. 

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi na području Grada Skradina za 2015.g. 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
športu na području Grada Skradina za 2015.g. 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno 
ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2015.g. 

10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na 
području Grada Skradina za 2016.g. (I). 

11. Prijedlog Odluke o  redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina u 2016.g. 
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12. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Skradina. 

13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Skradin. 
14. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Grada Skradina. 
15. Prijedlog Odluke o preimenovanju ulica na području Grada Skradina u naseljima 

Sonković i Bribir. 
16. Prijedlog Odluke o davanju u najam stana u vlasništvu Grada Skradina, z.k. oznake 

čest.zgr. 38. K.O. Skradin, z.u. 1686, poduložak 7. 
17. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za mjesnu samoupravu. 

 

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

pitanja vijećnika. Za postavljanje vijećničkih pitanja nije se nitko prijavio. 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je da je sjednici 
nazočan vijećnik Milenko Milović, te je sjednici ukupno nazočno 11 vijećnika. 
 

S obzirom da  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 17.  sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina. Kako se nitko nije javio predsjednica 

Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je isti na glasovanje. Zapisnik s 17. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina jednoglasno je usvojen. 

 

 

RASPRAVA I ODLUČIVANJE 

 

Točka 1. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja 

o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2015.g. 
 

 

O prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Skradina za 2015.g. uvodno izlaganje podnio je gradonačelnik Nediljko Dujić. Isto tako, radi 
dodatnog pojašnjenja pojedinih stavki iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Skradina za 2015.g. sjednici je nazočna i bivša pročelnica Službe za proračun i financije Milena 
Vrebac. Gradonačelnik Nediljko Dujić naveo je kako je zadovoljan s izvršenjem Proračuna koji 
se  u onom redovnom dijelu odnosi na poreze. Nedostaje realizacija koja se odnosi na investicije 

koje su bile povezane sa sredstvima iz državnog proračuna. Nažalost, prošlu godinu Grad ih nije 
uspio isprihodovati iz razloga što država nije imala sredstava, te nije izvršila svoje obveze u tom 
dijelu. 

Prije otvaranja rasprave, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina utvrdila je kako su 

sjednici nazočni vijećnici Jure Mandušić i Šime Sladić, te je sjednici nazočno 13 vijećnika. 
Nakon obrazloženja pojedinih stavki od strane bivše pročelnice Službe za proračun i financije 

Milene Vrebac otvorena je rasprava. 
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina 
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Skradina za 2015.g., te je isti usvojen s 12 (dvanaest) glasova –ZA i 1 (jednim) 

–SUZDRŽANIM  glasom 

Zaključak s Godišnjim izvještajem prilaže se Zapisniku pod 1) i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Točka 2. 
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.g. 

 

 Nakon uvodnog obrazloženja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića i 

bivše pročelnice Službe za proračun i financije  Milene Vrebac o prijedlogu Odluke o raspodjeli 

rezultata poslovanja 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 Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.g., te je 

ista usvojena s 12 (dvanaest) glasova –ZA i 1 (jednim) –SUZDRŽANIM  glasom. 

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

 

Točka 3. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća 

Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“, Skradin, za 2015.g. 
 

Nakon uvodnog obrazloženja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića i 

bivše pročelnice Službe za proračun i financije  Milene Vrebac o prijedlogu Zaključka o 
prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“, Skradin, 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 Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske 

knjižnice „Ivan Pridojević“, Skradin, za 2015.g. te je isti jednoglasno usvojen. 

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

  

Točka 4.  
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika 

Grada Skradina za razdoblje srpanj-prosinac 2015.g. 

 

 Nakon uvodnog obrazloženja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića o 
prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 

srpanj-prosinac 2015.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 srpanj-prosinac 2015.g. te je isti jednoglasno usvojen. 

Zaključak se prilaže Zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 5. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2015.g. 
 

Nakon uvodnog obrazloženja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića o 
prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2015.g. otvorena je rasprava. 

Nakon završene rasprave, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić 

stavila je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2015.g., te je isti 

jednoglasno usvojen. 

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

 

 

Točka 6. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2015.g. 
 

Nakon uvodnog obrazloženja od strane gradonačelnika Grada Skradina Nediljka Dujića o 
prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture 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 Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2015.g., te je isti 

jednoglasno usvojen. 

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

 

 

Točka 7. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2015.g. 
 

 Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2015.g. 
 Zaključak se prilaže Zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Točka 8. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2015.g. 
 

Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2015.g. 
 Zaključak se prilaže Zapisniku pod 8) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 9. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2015.g. 
 

Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 
2015.g. 

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

 

Točka 10. 
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa pomoći socijalno 

ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2016.g. (I). 

 

O prijedlogu Izmjena i dopuna Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na 

području Grada Skradina za 2016.g. (I) otvorena je rasprava. 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina 

Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Izmjena i dopuna Programa pomoći socijalno ugroženim 
osobama na području Grada Skradina za 2016.g. (I), te je isti jednoglasno usvojen. 

Izmjene i dopune Programa prilažu se  Zapisniku pod 10) i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 11. 
Prijedlog Odluke o  redovitom godišnjem financiranju političkih 

stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina u 2016.g. 
 

 Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku o  redovitom godišnjem 
financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina u 2016.g. 

Odluka se prilaže Zapisniku pod 11) i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Točka 12.  
Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Skradina 

 

 O prijedlogu Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Skradina kratko uvodno izlaganje podnio je gradonačelnik Nediljko Dujić. Naveo je kako se 

pristupa trećim izmjenama i dopunama Prostornog plana, te je pozvao  vijećnike da se sa svojim 
prijedlozima aktivno uključe u njegovu izradu kao i da kontaktiraju s građanima,  a u cilju izrade 

što kvalitetnijeg dokumenta koji može duže vrijeme zadovoljiti potrebe i interese građana.  
Potom je otvorena rasprava. 
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 Vijećnik Jure Mandušić javio se za riječ i pitao je za dio Prostornog plana koji se odnosi 
na naselje Rupe, odnosno za kuće koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka. Pitao je da li 
se može utjecati na to. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Josip Silov je odgovorio kako se 

nažalost ne može utjecati na to iz razloga što je Prostorni plan Nacionalnog parka višeg reda i 
njega donosi Sabor RH, na prijedlog nadležnog Ministarstva.  
 Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 
Katarina Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Skradina, te ista jednoglasno usvojena. 

 Odluka se prilaže Zapisniku pod 12) i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Točka13. 
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Skradin 

 

 O prijedlogu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Skradin kratko uvodno 

izlaganje podnio je gradonačelnik Nediljko Dujić. Naveo je kako se paralelno s izradom Izmjena 

i dopuna Prostornog plana ide u izradu novog Urbanističkog plana uređenja naselja Skradin jer 
dosadašnji više nije funkcionalan i pregazilo ga je vrijeme. Da bi Skradin disao punim plućima 
mora dobiti što prije novi Urbanistički plan u kojem će se sagledati sve želje i zahtjeve vlasnika 
zemljišta i nekretnina, potencijalnih ulagača, te javnog interesa. Također očekuje aktivno 
sudjelovanje svih vijećnika, a poglavito vijećnika iz Skradina. 
Potom je otvorena rasprava. 

 Vijećnik Tome Računica javio se za riječ i rekao da se nada kako će to stvarno tako i biti. 
Mišljenja je kako se ovoj problematici treba prići vrlo ozbiljno i temeljito i zadovoljan je što je to 
došlo na dnevni red i što ide u daljnju proceduru. 

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 
Katarina Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
naselja Skradin, te ista jednoglasno usvojena. 

 Odluka se prilaže Zapisniku pod 13) i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Točka 14. 
Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Grada Skradina 

 

 Nakon uvodnog izlaganja od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada 

Skradina Josipa Silova o prijedlogu Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Grada Skradina, 
otvorena je rasprava. 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina 
Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Grada 
Skradina, te je ista jednoglasno usvojena. 

Odluka se prilaže Zapisniku pod 14) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 15. 
Prijedlog Odluke o preimenovanju ulica na području 

Grada Skradina u naseljima Sonković i Bribir 

 

O prijedlogu Odluke o preimenovanju ulica na području Grada Skradina u naseljima 
Sonković i Bribir uvodno izlaganje podnijela je predsjednica Odbora za nazive ulica i trgova 

Miranda Miroslava Paić. Navela je kako je dana 23.ožujka 2015. god., s početkom u 10,00 sati 
održana 4. sjednica Odbora za nazive ulica i trgova. Odbor je radio u sastavu:  

Miranda Miroslava Paić, predsjednica 

Luka Matić, član 

Leonard Radnić, član 

Tome Računica, član. 

Sjednici nije bio nazočan član Branko Dragović. 
U daljnjem izlaganju navela je kako je tema sjednice bila razmatranje zahtjeva građana Bribira i 
Sonkovića o preimenovanju dijelova ulica u tim naseljima. Naime, prilikom popisa stanovništva 
2011.  Državna geodetska uprava je, po svom nahođenju i bez odgovarajućih odluka Gradskog 

vijeća Grada Skradina, odredila nazive ulica i kućne brojeve u naseljima na području Grada 

Skradina,  vrlo često u  neskladu postojećim stanjem. Inicijativom građana naselja Bribir, 
zaselaka Pavići, Ćoraši i Pakići (10 potpisanih punoljetnih osoba) zatraženo je da se ulica Pavići, 
Čoraši, Pekići, preimenuje u ulicu Pavići, Ćoraši, Pakići, prema stvarnom, u stanovništvu 
ukorjenjenom nazivu tih zaseoka. 

Isto tako, u naselju Sonković potpuno su pomiješane ulice Matići i Skočići,  a izostavljene ulice 
Lovrići, Kerani i Roško,  što prilikom izrade novih osobnih iskaznica radi velike probleme 
stanovništvu. Inicijativom građana naselja Sonković, zaseoka Matići, Roško, Kerani, Lovrići, 
Skočići (70 potpisanih punoljetnih osoba s prebivalištem u navedenim zaseocima) zatraženo je da 
se nazivi ulica promjene i usklade sa stvarnim stanjem na terenu. Slijedom navedenog,  Odbor 

predlaže Gradskom vijeću da se ulica Pavići, Čoraši, Pekići,  u naselju Bribir, preimenuje u ulicu 

Pavići, Ćoraši, Pakići,  odnosno da se u Sonkoviću preimenuju određeni dijelovi ulica Matići i 
Skočići te imenuju ulice Lovrići, Kerani i Roško  prema stvarnom stanju na terenu, (oznake ulica 

u prilogu). Potom je otvorena rasprava. 

 Na upit gradonačelnika Nediljka Dujića da li je to sve dogovoreno s mještanima, za riječ 
se javio vijećnik Dragan Smolić i rekao kako je on iz Bribira i da to nije dogovoreno.  

 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Josip Silov mu je odgovorio kako se ne slaže s 
iznesenim stavom vijećnika, te naveo kako je velika većina mještana potpisala zahtjev za 
preimenovanje ulice u Bribiru, te pročitavši potpisnike zahtjeva.  

 Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 
Katarina Šošić stavila je na glasovanje prijedlog Odluke o preimenovanju ulica na području 
Grada Skradina u naseljima Sonković i Bribir, te je ista usvojena s 12 (dvanaest) glasova –ZA i  

1 (jednim) glasom –PROTIV.  

 Odluka se prilaže Zapisniku po 15) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 16. 
Prijedlog Odluke o davanju u najam stana u vlasništvu Grada Skradina, 

z.k. oznake čest.zgr. 38. K.O. Skradin, z.u. 1686, poduložak 7. 
 

 Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku o davanju u najam stana u 
vlasništvu Grada Skradina, zk oznake čest.zgr. 38 K.O. Skradin, Z.U. 1686, poduložak 7, kojim 
Grad Skradin kao najmodavac daje u najam stan u vlasništvu Grada Skradina, najmoprimcu 
Golubici Marčić ud. Luke, Trg kneza Domagoja 2, Skradin, OIB: 05527727705, zk oznake 
čest.zgr. 38 K.O. Skradin, Z.U. 1686, poduložak 7, etaža 57/248, ukupne korisne površine 
posebnog dijela 57,33 m2, I kat, na adresi: Trg kneza Domagoja 2, Skradin. Članovi njezina 
obiteljskog domaćinstva su sinovi Goran i Vlado Marčić. Prethodno opisani stan daje se u najam 

na određeno vrijeme, na rok od 3 (tri) godine, i to od 1. travnja 2016.g. do 1. travnja 2019.g. 
Visina najamnine utvrđuje se u iznosu od 500,00 kn mjesečno. Najmoprimac je dužan plaćati i 
ostale troškove vezane uz korištenje stana, zajedničkih prostorija, dijelova i uređaja zgrade. 
 Odluka se prilaže Zapisniku pod 16) i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 17. 
Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za mjesnu samoupravu 

 

 Gradsko vijeće Grada Skradina na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, jednoglasno je 

donijelo Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za mjesnu samoupravu, kojim se za 

člana Odbora imenuje vijećnik Milenko Milović umjesto dosadašnjeg člana Joška Palinića- Ćulin 
koji je podnio ostavku na dužnost vijećnika, te mu je prestao mandat. 

Rješenje se prilaže Zapisniku pod 17) i čini njegov sastavni dio. 

 

Sjednica je završila u 11,00 sati. 

 

ZAPISNIČAR 

 

Paulina Radeljak, v.r.                  GRADSKO VIJEĆE  
                                                    GRADA SKRADINA                      PREDSJEDNICA 

  

                                                                                                               Katarina Šošić, v.r. 


