
    

Z A P I S N I K 

 

s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina 

 

 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina  održana je u petak 20. (dvadesetog) svibnja 

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 12, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Sjednici su nazočni:   
Branko Dragović,  Luka Matić, Milenko Milović, Miranda Miroslava Paić, Antonio Periša, Tome 

Računica,  Leonard Radnić, Marko Rajčić, Zoran Sladić, Dragan Smolić, Katarina Šošić i 

Kristina Vlaić Bubalo. 

            Sjednici  nisu nazočni: Jure Mandušić (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 9. točaka. Temeljem članka 78. st. 2.  Poslovnika Gradskog vijeća  
Grada Skradina gradonačelnik Grada Skradina predlaže slijedeće izmjene dnevnog reda: 
- točka 3. predloženog dnevnog reda koja glasi:  
„Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu“ 

izostavi s dnevnog reda iz razloga što su se pojavila određena pitanja koja treba dodatno 
provjeriti, te se slijedom toga nije  mogao izraditi konačni prijedlog Odluke. Ovisno o dobivenim 
saznanjima, odlučit će se da li će se ići na izmjenu postojeće Odluke ili na donošenje nove 
Odluke o komunalnom redu “  
-  točka 4. predloženog dnevnog reda koja glasi:  
„Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Skradin“ izostavi s 

dnevnog reda iz razloga što je dana 13. svibnja 2016.g. dostavljen mail od strane „Hrvatskih 
voda“, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Služba zaštite voda i mora, kojim 
obavješćuju da nisu u mogućnosti dati mišljenje na dostavljeni prijedlog Odluke“. (mail 
dostavljen vijećnicima na klupe) 
Umjesto istih, a temeljem članka 78. st. 2.  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Skradina 
predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina, sukladno Uputi za postupanje Ureda državne 
uprave u Šibensko-kninskoj županiji,   predlaže  slijedeće dopune  dnevnog reda, koje glase: 
 

     ●  Kao 3. točka dnevnog reda predlaže: 

„Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina“ 

 

     ●  Kao 4. točka dnevnog reda predlaže: 
„Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 

vlasništvu Grada Skradina“. 
 Na kraju, gradonačelnik Grada Skradina predlaže još jednu dopunu dnevnog reda koja 
glasi: 

 

●  Kao 10. točka dnevnog reda predlaže se: 
„Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Skradina za 2015.g. 
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Kako više nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, predsjednica Gradskog 

vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je pojedinačno na glasovanje predložene izmjene i 

dopune dnevnog reda na način da se, sukladno članku 78. stavak 5. Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Skradina, najprije glasovalo o prijedlozima da se pojedini predmet izostavi, što je 
jednoglasno usvojeno. Potom je stavila na glasovanje da se dnevni red dopuni pojedinim 

predmetom, što je također jednoglasno usvojeno. Na kraju je predsjednica Gradskog vijeća 
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 (I) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2016.g. 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i  dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog društva s   
            ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti. 
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina. 
4. Prijedlog Odluke o izmjeni  Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja   
            nekretninama u vlasništvu  Grada Skradina. 
5. Prijedlog Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada „Bratiškovački gaj“. 
6. Prijedlog Analize stanja sustava Civilne zaštite Grada Skradina za 2015.g. 
7. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite Grada Skradina u 2016.g. 
8. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite Grada Skradina za   
            razdoblje 2016.g.-2019.g. 

9. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za davanje   
            koncesijskog odobrenja. 

10.       Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Skradina za 2015.g. 
 

 

 

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

pitanja vijećnika. Za postavljanje vijećničkih pitanja prijavio se: 

 

A) DRAGAN SMOLIĆ, vijećnik SDSS-a: 

„1. Pomoć za uređenje prostorije u Gračacu za SNV (Dobili odobrenje od SPC za korištenje). 
2. Pokroviteljstvo nad Danima Bribira kulturnim.“ 

 

 Gradonačelnik Nediljko Dujić je odgovorio: 
„1. Što se tiče odgovora na prvo pitanje, to je u postupku. Mi smo i planirali određena sredstva za 
uređenje tog prostora. Također smo i prošle godine radili po tom pitanju, a moj zamjenik i ja 
ćemo vidjeti do kuda je to sada došlo. 
2. Što se tiče pokroviteljstva, to smo prihvatili kao i svake godine  pomažemo koliko možemo. 
Lani smo sudjelovali i ove godine ćemo isto tako u okviru financijskih mogućnosti.“ 
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 Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je kako je sa 

sjednice izašao vijećnik Marko Rajčić, te je sjednici nazočno 11 (jedanaest) 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 18.  sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina. Kako se nitko nije javio predsjednica 

Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić stavila je isti na glasovanje. Zapisnik s 18. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina jednoglasno je usvojen. 

 

 Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić utvrdila je kako je sjednici 

ponovo nazočan vijećnik Marko Rajčić, te je sjednici nazočno 12 (dvanaest) vijećnika. 
 

 

 

RASPRAVA I ODLUČIVANJE 

 

Točka 1. 
Prijedlog (I) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2016.g. 

 

O prijedlogu (I) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2016.g. uvodno izlaganje 

podnijela je viša stručna suradnica Ivana Sučić. Navela je  kako je vijećnicima dostavljen na 

klupe novi materijal u kojem se nalazi dodatna izmjena, a  odnosi se na nabavu službenog  vozila. 
U prethodno dostavljenom materijalu pod stavkom za nabavu vozila  prikazana je metoda 

financiranja tzv. financijski leasing. Međutim, kako bi se izbjegao  veliki stupanj zaduženosti, 
predlaže se ići na operativni leasing, odnosno metodu financiranja u obliku najma. Metodom 

operativnog leasinga rasteretilo bi se zaduženje Proračuna Grada. Gradonačelnik Nediljko Dujić 
dodao je kako postojeće vozilo više ne može proći tehnički pregled. Sredstva koja se ulažu u 
održavanje vozila su visoka i to više nema smisla. Prijeđena kilometraža  je preko 500.000 km i 

prevelik je rizik  uopće se voziti u tom vozilu. To je jedini razlog zašto će se ići u nabavu novog 
vozila.  Isto tako, izvjestio je vijećnike kako je prije nekoliko dana raspisan javni poziv za 
prodaju službenog vozila VOLKSWAGEN POLO putem javne licitacije,  koji je prošao 400.000 
km i također više ne može proći tehnički pregled.  

 Gradsko vijeće Grada Skradina je s 10 (deset) glasova -ZA i 2 (dva) – SUZDRŽANA 
glasa donijelo (I) Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2016.g. 
 Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2016.g. prilažu se Zapisniku pod 1) i čine 
njegov sastavni dio.  
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Točka 2.  
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 

trgovačkog društva s  ograničenom odgovornošću 

za obavljanje komunalnih djelatnosti 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić dala je riječ gđi Aniti Banić, 
članici Uprave Društva „Rivina Jaruga“ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti. Gđa Anita 
Banić navela je kako se radi o zakonskoj obvezi. Naime, mora se izvršiti dopuna djelatnosti kako 

bi se mogla ishodovati dozvola za odlaganje komunalnog otpada na regionalni centar za 

gospodarenje otpadom Bikarac. Potom je otvorena rasprava. 

Vijećnik Marko Rajčić javio se za riječ i pitao da li se stvarno moralo navesti ovoliko 
djelatnosti kako bi se napravila izmjena odluke za zbrinjavanje otpada. Perspektivno gledano, 

rekao je, možda će se u dogledno vrijeme stvoriti uvjeti da se tvrtka bavi s lovom, turizmom, 
prodajom i trgovinom.  Gđa Anita Banić  odgovorila je kako su to postojeće djelatnosti za koje je 
tvrtka već ranije registrirana. Sada se samo nadopunjuju djelatnosti koje se odnose na 

gospodarenje otpadom, posredovanje i trgovanje otpadom i odlaganje komunalnog otpada. 

Gradonačelnik Nediljko Dujić dodao je kako se do kraja godine planira ići u realizaciju 
registriranja ukopnih mjesta kako bi tvrtka “Rivina Jaruga“ d.o.o., a koja je već registrirana i za 
tu djelatnost mogla obavljati pogrebne usluge, voditi evidenciju o grobnim mjestima i sukladno 

zakonu naplaćivati naknadu za navedenu djelatnost. 

 Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o osnivanju trgovačkog s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih 
djelatnosti.  

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

 

Točka 3. 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke 

o davanju u zakup javnih površina 

 

O prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina 
uvodno obrazloženje podnijela je samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove 

Matea Klarić. Navela je kako je na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina donesena ova 

Odluka. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji  koji provodi nadzor općih akata 
dostavio je Uputu da se pojedine odredbe Odluke detaljnije propišu i naveo na koji način to 
napraviti. Sukladno navedenoj Uputi,  u prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u 

zakup javnih površina izvršeno je usklađenje, odnosno otklonjene su  nepravilnosti navedene u 

Uputi. Potom je otvorena rasprava. 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina 
Šošić stavila je na glasovanje  prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup 

javnih površina, te je ista jednoglasno usvojena. 

 Odluka se prilaže Zapisniku pod 3) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 4. 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu 

 i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu  Grada Skradina 

 

O prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu  i postupku gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu  Grada Skradina uvodno obrazloženje podnijela je samostalna upravna 
referentica za imovinsko-pravne poslove Matea Klarić. Kao i u prethodnoj točci  dnevnog reda, 
također se radi o usklađenju Odluke s Uputom dostavljenom od strane Ureda državne uprave u 
Šibensko-kninskoj županiji, a koji  provodi nadzor općih akata. Sukladno Uputi izvršene su 

tražene izmjene Odluke. Potom je otvorena rasprava. 

 Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina 
Šošić stavila je na glasovanje  prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Skradina, te je ista jednoglasno usvojena. 

 Odluka se prilaže Zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Točka 5.  
Prijedlog Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada „Bratiškovački gaj“ 

 

O prijedlogu Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada „Bratiškovački gaj“ 
uvodno izlaganje podnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina Josip Silov.  

Naveo je kako je komunalno poduzeće počelo s odvozom komunalnog otpada na regionalno 

odlagalište „Bikarac“. Da bi proveli proceduru i ishodovali svu potrebnu dokumentaciju za 
sanaciju odlagališta „Bratiškovački gaj“ mora se donijeti Odluka o zatvaranju istog kako se na 

odlagalištu  ne bi povećavale količine komunalnog otpada. Na temelju dobivene dokumentacije 

mogla bi se tražiti sredstva za sanaciju odlagališta iz EU fondova  i Fonda za zaštitu okoliša. 
Jedino što će još biti moguće do početka sanacije jest odlaganje manje količine građevinskog 
otpada za koje Grad Skradin nema poseban deponij i koji će se u postupku sanacije prekrivati. 

Gradonačelnik Nediljko Dujić je dodao kako je prije dva mjeseca donesena odluka o odvoženju 
komunalnog otpada na Bikarac. Vidjet će se u roku šest mjeseci što to financijski znači. Kako se 

s odvožnjom već počelo, imat će se pregled stanja prije turističke sezone, kao i tijekom sezone, te 

će se nakon toga moći dobiti pregled financijskih pokazatelja koji će biti predočeni Gradskom 

vijeću Grada Skradina. Mišljenja je kako otpad mora ići što dalje od Skradina. Potom je otvorena 

rasprava. Za raspravu se nitko nije javio. 

 Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Odluku o zatvaranju odlagališta 
komunalnog otpada „Bratiškovački gaj“. 
 Odluka se prilaže Zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 6. 
Prijedlog Analize stanja sustava Civilne zaštite Grada Skradina za 2015.g. 

 

 Nakon uvodnog izlaganja od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada 
Skradina Josipa Silova, o prijedlogu Analize stanja sustava Civilne zaštite Grada Skradina za 

2015.g. otvorena je rasprava. 

 Kako se nitko nije javio, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić 
stavila je na glasovanje prijedlog Analize stanja sustava Civilne zaštite Grada Skradina za 
2015.g., te je ista jednoglasno usvojena. 

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

 

Točka 7.  
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava 

Civilne zaštite Grada Skradina u 2016.g. 
 

 Nakon uvodnog izlaganja od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada 
Skradina Josipa Silova, o prijedlogu Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite Grada 
Skradina u 2016.g. otvorena je rasprava. 

 Kako se nitko nije javio, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić 
stavila je na glasovanje prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite Grada Skradina 
u 2016.g., te je ista jednoglasno usvojena. 

 Plan se prilaže Zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Točka 8. 
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne 

zaštite Grada Skradina za  razdoblje 2016.g.-2019.g. 

 

 Nakon uvodnog izlaganja od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada 
Skradina Josipa Silova, o prijedlogu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite 
Grada Skradina za razdoblje 2016.g.-2019.g. otvorena je rasprava. 

 Kako se nitko nije javio, predsjednica Gradskog vijeća Grada Skradina Katarina Šošić 
stavila je na glasovanje prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite Grada 
Skradina za razdoblje 2016.g.-2019.g., te je ista jednoglasno usvojena. 

 Plan se prilaže Zapisniku pod  8) i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 9.  
Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju 

članova Vijeća za davanje  koncesijskog odobrenja 

 

 Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo Rješenje o izmjeni Rješenja o 
osnivanju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja. 
 Rješenje se prilaže Zapisniku pod 9) i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 10. 
Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Grada Skradina za 2015.g. 

 

 O prijedlogu Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Skradina za 2015.g. 
uvodno izlaganje podnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina Josip Silov. 
Naveo je kako sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom Grad izrađuje Izvješće o 
provedbi Plana gospodarenja otpadom i dostavlja ga Županiji koja onda objedinjava izvješća i 
dostavlja ih Agenciji, odnosno resornom ministarstvu.  Grad Skradin  donio je Plan gospodarenja 

otpadom u 2015. godini sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.  Dio ciljeva koji je 
bio određen za 2015.godinu je izvršen, (djelomična edukacija stanovništva, nabavka prilagođenih 
poklopaca za kontejnere za zelene otoke) dok drugi dio nije ispunjen, najčešće zbog objektivnih 

okolnosti (nisu podijeljene posude za biootpad zbog nepostojanja odlagališta za isti, nije se 
pristupilo izradi dokumentacije za reciklažno dvorište jer se kroz izmjene i dopune PPUG-a koje 

su bile u tijeku morala odrediti lokacija itd.).  Nadalje je obrazložio kako su za ostvarenje svih 

ciljeva iz Plana potrebna  sredstva, a koja nadilaze proračunske mogućnosti Grada Skradina, tako 
da će biti nužno koristiti sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te sredstva 
fondova EU. Na kraju je naveo kako je Zakon o održivom gospodarenju otpadom precizno  
propisao obveze i rokove koje bi morale ispuniti jedinice lokalne samouprave i ovlašteni 
sakupljači komunalnog otpada, međutim nedostatak svih potrebnih podzakonskih akata, potrebne 
infrastrukture i nepostojanje tržišta selektiranog otpada ( u velikom dijelu ) onemogućava 
učinkovitu provedbu zakonskih odredbi, osobito u dijelu koji govori o održivom gospodarenju 
otpadom. Nakon detaljnog izlaganja o prijedlogu Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Grada Skradina za 2015.g. otvorena je rasprava. Za raspravu se  nitko nije javio. 

 Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je usvojilo Izvješće o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom Grada Skradina za 2015.g. 

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

Sjednica je završila u 11,00 sati. 
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