ZAPISNIK
28. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika
Sjednica je održana 27. ožujka 2012. godine u Gradskoj vijećnici na Trgu
Republike Hrvatske s početkom u 9,05 sati.
Sjednici je predsjedavao Goran Grguričin, predsjednik Gradskog vijeća, a
zapisnik je vodila Mira Vudrag Kulić, viši stručni referent za sjednice u Tajništvu Grada
Šibenika.
Predsjednik Vijeća je otvorio sjednicu. Srdačno je pozdravio dame i gospodu
vijećnike, gradonačelnika i njegove zamjenike, pročelnike gradskih upravnih odjela,
predstavnike medija i sve ostale nazočne sjednici.
Zamolio je Valentinu Mejić tajnicu Grada da obavi prozivku vijećnika radi
utvrđivanja broja nazočnih vijećnika sjednici.
Nakon obavljene prozivke utvrdio je kako je sjednici nazočno 23 vijećnika i kako
postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici nije nazočan vijećnik Ivica Poljičak, a vijećnici Ivan Ninić i Željko Čoga
pristupili su sjednici.
Osim vijećnika sjednici su bili nazočni i: gradonačelnik Ante Županović, Franko
Vidović i Petar Baranović, zamjenici gradonačelnika Grada Šibenika, Valentina Mejić,
tajnica Grada Šibenika, Ana Gojanović Rakić, pročelnica Ureda gradonačelnika, Živana
Podrug, pročelnica u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Josip Živković, pročelnik
u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Ivica Živković, pročelnik u
Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom, Ksenija Slavica, pročelnica u
Upravnom odjelu za financije, Ljiljana Giljanović, pročelnica u Upravnom odjelu za
provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju i Petar Mišura, pročelnik Upravnog
odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj.
Predsjednik Vijeća je upitao da li ima primjedbi na zapisnik 27. sjednice
Gradskog vijeća.
Vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik 27. sjednice Gradskog vijeća.

AKTUALNI SAT
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako ima dva pitanja. Prvo pitanje se
odnosi na plažu Banj. U zadnje vrijeme svjedoci su informacija provođenja projekta
plaže Banj, a isto tako i raznih medijskih istupa kojima se među građane unosi nemir. Po
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njihovom mišljenju postoje određene opasnosti po građane ako bi koristili plažu Banj.
Traži potupnu informaciju o poslovima za plažu Banj.
Drugo pitanje odnosi se na TEF –zbrinjavanje opasnog otpada. Poznato je da
postoje određene količine opasng otpada u TEF-u i da je posao njegovog zbrinjavanja
započeo, a nakon toga zastao zbog nedostatka novca. Proračun je donesen prije više od
mjesec dana, da li što poduzima po rješavanju tog bitnog pitanja.
Gradonačelnik dr. Ante Županović je kazao kako ne bi želio komentirati
komentare koji su neozbiljni i neprofesionalni. Što se tiče tog projekta javnost je jako
dobro informirana i rađene su određene studije. Ovaj put odabir najpovoljnijeg, institucije
koja je napravila tu jednu studiju koja kaže da ne postoji nikakva opasnost. Bili su
upoznati i preko medija sa određenim informacijama što se tiče mora na tom području.
Tamo postoji itekakav živi svijet. Studije govore da je more apsolutno čisto. Stoje iza
onog šta rade, koriste se relevantnim studijama koje rade institucije koje su između
ostalog u vrhu. Vrlo brzo bi se trebali početi obavljati određeni radovi. On, njegova, djeca
i unuke će se kupati na tom mjestu.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako će se prije drugog
pitanja vratiti na plažu Banj. Dakle, prije nego što su se uputili s bilo kakvim projektima,
prije nego što su bilo što odlučili krenuli su sa studijom Instituta Ruđer Bošković koji je
ispitao sediment u moru i na kopnu. S druge strane Hrvatski zavod za javn zdravstvo je
uvrsti na zahtjev navedenu plažu pod redovita ispitivanja. Ispitivanja su pokazala da
tijekom cijele godine, posebice tri ljetna mjeseca je mora izvrsne kakvoče. Dakle, u niti
jednom momentu ta plaža ne bi bila zatvorena zbog problema sa morskom vodom. Misli
da to dovoljno govori o kvaliteti tla i mora na plaži Banj. Također se pridružuje
gradonačelniku što se tiče kupanja i sigurno će se njegova djeca kupati na plaži.
S druge strane što se tiče opasnog otpada to je postupak koji traje već nekoliko
godina. U jednom momentu je bilo predviđeno da se u studijama ide na to da se sav
materijal koji se tu iskopa da nakon obrade ostane na terenu samog TEF-a. Jasno to bi
izazvalo daljnje teškoće eventualnim budućim invesitorima i dalje b se sav taj materijal
gomilao na TEF-u. Nedostajalo je još 5 milijuna kuna da se taj materijal odveze i splai u
skladu sa studijama i ekološkim kriterijima. Prije nekih 7-8 dana Fond je na sjednici
Upranog vijeća donio odluku o nastavku postupka i odobravanju dodatnih sredstava za
prostor TEF-a, radi se o insu od 5 milijuna kuna. Ovih dana se očekuje javni natječaj za
obavljanje tog posla, a nakon toga 1.06. vjerojatno i prije će sav taj materijal biti odvezen
i spaljen kao što je i predviđeno.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako se njegovo prvo pitanje odnosi na
pripreme Grada Šibenika za sezonu što se tiče plaža i pomorskog dobra. Drugo je ujedno
pitanje i prijedlog. Ovo Gradsko vijeće je 14.07. imalo na dnevnom redu Ugovor za Hotel
Šibenik. Tada je HNS glasovao za aneks tom ugovoru koji bi značio poboljšanje u
odnosu na postojeći ugovor. Nakon toga je u siječnju ove godine potpisan ugovor između
Grada Šibenika i privatnih partnera. Da li je taj ugovor dostavljen Agenciji za javnoprivatno partnerstvo, ukoliko nije predložio bi da se to napravi. Zakon o javno-privatnom
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partnerstvu i uredba da se donese na temelju tog zakona kažu da se ugovori ili nacrti
ugovora dostavljaju Agenciji za javno-privatno partnerstvo i da ugovor ne može biti na
vrijeme duže d 40 godina. Kod nas se u ovom ugovoru predviđa da bi jedna etapa trajala
50 godina. Isto tako u raspravi 14.07. podsjetio je i da je državna revizija svojedobno
rekla da nije bilo osnova da se izabere samo jedan član konzorcija koji je sudjelovao u
natječaju. Stoga da bi sve bilo u skladu sa zakonom i da ne bi bilo problema kasnije
njegovo je pitanje da li je Ugovor dostavljen Agenciji za javno-privatno partnerstvo u
skladu sa zakonom i ako nije njegov prijedlog je da se dostavi i da stručne službe ispitaju
taj ugovor da ne bi kasnije bilo u samoj provedbi problema.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako kao i svake godine
Grad Šibenik namjenska sredstva koja su prikupljena od koncesija i koncesijskih
odobrenja sukladno Zakonu o pomorskom dobru, prijedlog zaključka o raspodjeli
sredstava donosi gradonačelnik kao i odobrenje o lokacijama. Županija je ove godine
ispoštovala otprilike 2 milijuna kuna. Planiraju se zahvati na Jadriji, Zlarinu, Kapriju,
Žirju, Žaboriću, Grebaštici. Radit će se na redovitom uređenju plaža, osiguranju plaža
sukladno sigurnosnim propisima koji se traže za ljetnu sezonu za prostore pomorskog
dobra koji se koriste za kupanje i rekreaciju. Imat će ju i značajnije zahvate na području
Jadrije i Brodarice. U svakom slučaju ove godine obavit će se čitav niz aktivnosti i
vjeruje da će plaže biti u pristojnom stanju. Upravo su u tijeku pripreme za raspisivanje
prvih natječaja za odabir izvođača.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako što se tiče ugovora
koji je prvotno bio potpisan između Grada Šibenika i privatnog partnera u međuvremenu
je došao i drugi privatni partner i zbog toga se potpisivao aneks ugovora da bi se
određena prava i obveza prebacila na drugog partnera. Što se tiče prijavljivanja Agenciji
za javno-privatno partnerstvo misli da je to u tijeku. Prijedlog prihvača i vidjet će ju što
će ju napraviti po tom pitanju.
Vijećnik Drago Skorić je kazao kako će govoriti o pitanju umirovljenika. Svima
je poznato da je Matica umirovljenika TLM-a ove godine ušla u Proračun Grada Šibenika
tako da je postala ravnopravna s ostalim udrugama. Iz tih razloga su od gradonačelnika
tražili da ih uvrsti u popis umirovljenika za besplatni prijevoz u gradu Šibeniku.
Gradonačelnik se složio na sastanku da oni obavljaju taj posao uz uvjet da on mora
izmjeniti svoju odluku što je on sa velikim zakašnjenjem i napravio. Međutim da bi se
došlo u realizaciju on se pravdao da ta odluka mora ići na Gradsko vijeće, kolegij, no
međutim to je bila isključivo njegova odluka koju je on potpisao. Ta ista odluka je otišla
na Autobusni kolodvor i direktor ATP-a je odbio izvršiti odluku gradonačelnika s jednim
dopisom kojeg je poslao gradonačelniku da se protiv njega kao tajnika vodi sudski proces
koji je istina pokrenula Udruga umirovljenika grada Šibenika 2010. godine. Taj predmet
je završen, tu je dokument da je završen i s tim je upoznat gradonačelnik, ali prilikom
upoznavanja s ovim da je taj proces završen gradonačelnik je podastro još jedan popis
umirovljenika koji su dobili besplatni prijevoz, a nisu imali pravo na njega.
Gradonačelnik tada nije imao komentar na taj popis i tada je od predsjednika tražio da on
istupi s funkcije što je i učinio, te da će tada dozvoliti upis umirovljenika za besplatni
prijevoz. Podnio je neopoziv ostavku na mjesto tajnika i člana Upravnog odbora matice
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umirovljenika TLM-a, no međutim od gradonačelnikovog obećanja nema ništa. Ponovo
je predsjednik otišao na Autobusni kolodvor i tada je direktor ATP-a tražio da li su
ispravno registrirani. Pokazano mu je da jesu. Međutim, opet ništa samo šetnja Autobusni
kolodvor – Gradska uprava. Kad je predsjednik ponovo došao kod gradonačelnika, pitao
ga je da li su registrirani kod Matice umirovljenika Hrvatske. Jesu, za što ima i dokument.
Gradonačelnik je rekao da mu je Matica umirovljenika glavna, ona ne može biti glavna,
ona može biti bolja ili gora, ali glavne nema. Upitao je gradonačelnika zašto je
izmanipulirao i poigrao se Maticom umirovljenika TLM-a, njezinim članstvom i njezinim
vodstvom. Zašto nije bio dosljedan svoje odluke?
Gradonačelnik dr. Ante Županović je kazao kako niz stvari koje g. Skorić
govori i navodi ne stoje. Stoji da je Grad Šibenik uvrstio Udrugu umirovljenikana svoj
popis i da im je Grad dodjelio prostor u kojem se nalaze, stoji da je izmjenio odluku u
tom smislu, pa je rekao da ne postoji jedna udruga, postoji više udruga, a sutra će ih biti
još više. Sve te pričeda je netko razgovarao s njim u tom smislu, pa je gradonačelnik
izmanipulirao misli da je to naprosto smješno. Kad je to išlo prema Autotransportu, dobio
je odgovor od Autotransporta i od Policije da ljudi koji bi to trebali raditi da su i dalje pod
paskom policije i da se vodi određeni proces. Prema tome što je mogao napraviti nego u
tom smislu zauzeti stav. Smješno je da je tražio i da traži da Udruga umirovljenika TLMasmjeni predsjednika ili tajnika. Legalist je i u te stvari se ne mješa i ne može određivati
tko će raditi određene poslove. Normalno je bilo kad je dobio tako nešto da ljudi koji su
na neki način kažnjeni, protiv kojih se vodi postupak ne mogu raditi taj isti posao koji su
radili. Ne zna čemu ovo služi, u svakom slučaju kad se stvore vjeti sigurno da će bilo
koja udruga, ne samo Udruga umirovljenika radnika TLM-a koja je između ostalog
malobrojna, a s druge strane i samo znaju da odluka kad je riječ o besplatnom prijevozu
da ona važi ne samo za one koji su članovi Matice ili neke druge udruge umirovljenika,
nego važi za sve umirovljenike i za one starije od 65 godina. Ove stvari o kojima g.
Skorićgovori uopće ne stoje. I normalno stvar da bi se trebao ispričati za neke stvari koje
je rekao.
Predsjednik Vijeća, je kazao ako vijećnik nije zadovoljan odgovorom da može
zatražiti pisani odgovor ili se može sazvati sjednica na temu umirovljenika tako da će se
u raspravi moći šire o tome razgovarati.
Vijećnik Drago Skorić je kazao kako se javno ispričava, ali bi zamolio da primi
delegaciju Udruge matice umirovljenika TLM-a na jedan sastanak da otvoreno
porazgovaraju o svemu.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako bi u ime Kluba vijećnika Hrvatske
demokratske zajednice želio ukazati na problem funkcioniranja današnje sjednice
Gradskog vijeća, sobzirom da su na klupe ispred sebe danas dobili pet točaka dnevnog
reda nadopune na predloženi dnevni red želio bi iskazati svoje nezadovoljstvo u ime
Kluba vijećnika da se tako na ovaj način to ne radi. S obzrom da su pet točaka dobili na
klupe ispred sebe na svojim klubovima vijećnika nisu mogli kvalitetno raspraviti o im
točkama dnevnog reda i nisu mogli donjeti kvalitetne zaključke na svojim klubovima.
Ako se već planira ići na ovaj način, mimo cjelokupnog dnevnog reda deset dana ranije
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zašto se onda barem nije sazvalo Međustranačko vijeće prije dva ili tri dana kada se znalo
da će se ići s tim točkama dnevnog reda, pa se upoznalo vijećnike da zadnji dan pred
sjednicu Gradskog vijeća razmotre i detaljno se upoznaju sa ovim na klupe dostavljenim
dnevnim redom. Želio bi apelirati na predsjednika Gradskog vijeća i na službu Tajništva
Grada Šibenika koja priprema dokumente za Gradsko vijeće da ubuduće ne radi na
ovakav način. Eventualno se može tolerirati da je nešto iznenada, ali pet točaka dopune
smatra da je ipak previše. Apelira da se sljedeći put barem sazove Međustranačko vijeće.
Odnosno zašto Međustranačko vijeće nije sazvano prije dva-tri dana. Pitanje upućuje
predsjedniku Gradskog vijeća.
Predsjednik Vijeća je kazao kako misli da je to bilo pitanje za raspravu kod
utvrđenja dnevnog reda. Moguća je rasprava jer je malo širi uvod bio. Međustranačko
vijeće sazove onda kada smatra da za to ima potrebe. Točke koje su na dnevnom redu
nisu takve da je bilo potrebe sazivati Međustranačko vijeće, a što se tiče dopunskih
točaka, kao predsjednik Vijeća će ukazati na činjencu da je 7. ožujka uputio dopis
Tajništvu grada i gradonačelniku u kojem je bio malo netaktički, pa je napisao da imajući
u vidu do sada mnogo puta iskazanu i utvrđenu neažurnost i mnajkavost u pripremama
materijala koji su ponekad dolazili u posljednji tren na sjednicu Gradskog vijeća da ih
podsjeća da bi bilo dobro napraviti pripremu ovog Gradskog vijeća, pa je stavio rokove s
tim da se Gradsko vijeće planiralo za 22.03., a pomakli su ga jošna 27.03. Dali su dodatni
rok tako da predsjednik Gradskog vijeća i onaj dio kojim on upravlja napravio sve da
dade aktivnu pripremu i da unaprijed potakne izvršnu vlast, odnosno pročelnike,
gradonačelnika da pripreme materijale. Neki su materijali došli jučer, neki jutros, pa misli
jedino da su Međustranačko vijeće napravili jutros. Otklanja od sebe bilo kakve
prigovore na dinamiku, taktiku i pripremu Gradskog vijeća.
Gradonačelnik dr. Ante Županović je kazao kako želi pojasniti neke stvari.
Jeste da treba poštivati zakon, procedura. Inače od pet nadopuna tri su dogovorene jučer u
suradnji sa Županijom, zahtjevaju određenu hitnost, vezani su za rokove. Misli da je to
određen dio procedure u pitanju i na neki način treba što brže rješavati. Mnoge stvari ne
ovise o gradonačelniku, a po najmanje o predsjedniku Gradskog vijeća, jer neke druge
službe, neki drugi odjeli rade određene stvari. Pogotovo kada govore o planskoj
dokumentaciji onda misli da je to jedna priča koju bi trebali staviti u neke normalne
okvire. To je prepreka za mnoge stvari koje se trebaju događati koje čine život i koje
stvaraju određene perspektive za normalno funkcioniranje. Mrtvozorstvo je također jedna
vrlo važna stvar. Trebaju biti sretni da mogu naći mrtvozornika. Drugi dio koji je vezan
uz pretvorbu, postoje određeni rokovi sljedeći mjesec koji se moraju uhvatiti. Molio bi da
imaju razumijevanja za određene stvari koje ako ih se na vrijeme ne može napraviti iz
opravdanih razloga, sve ono što nije bilo opravdano shvaća da treba reagirati.
Vijećnik Emil Guberina je kazao kako bi postavio jedno pitanje i dao jedan
prijedlogvezano za istu temu. Naime, podsjetio je da su veljači 2010. godine zabrinuti
stanjem u Šibeniku o propadanju i gašenju nekih institucija i problemima koji su ovaj
grad mučili imali tematsku sjednicu na temu Zaštite i promicanja interesa grada Šibenika.
Donjeli su određene zaključke u šest točaka, između stalog bilo je vezano za ukidanje
Fine u Šibeniku, pa eventualnom preustroju državnih tijela i administrativnih područja u
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Republici Hrvatskoj, zatražili od Vlade očitovanje, povrat vojarni, potpora za cestu
Šibenik-Drniš-Knin. Međutim, znaju da nije bilo nikakvih rezultata. U Šibenskom
građanskom forumu smatraju da je stanje u Šibeniku zadnje dvije godine još teža
situacija. Priprema se i nvi preustroj koji je sada u toku i neke će odluke biti na snazi od
1.07. po saznanjima Šibenika tu neće biti. S obzirom da imaju kolege kao sabrske
zastupnike da li nešto znaju o tome jer su tražili u tom zaključku da se u svezi mogućeg
preustroja Republike Hrvatske, traže od VRH kada do toga dođe da grad Šibenik bude
aktivno uključen u izradu istog i sve s ciljem ravnomjernog razvitka Hrvatske, zaštite i
promicanja grada Šibenika i Šibenske županije. Pitanje je da li su u toku tog preustroja,
da li znaju kako će tu Šibenik proći. Ovaj prijedlog također se odnosi na predsjednika
Vijeća i na kolege vijećnike, svi su dali prisegu da će ju štititi interese grada Šibenika i
raditi za boljitak naših građana zbog čega su ih građani i izabrali. Predlaže da na sljedećoj
sjednici da li tematskoj ili redovnoj obnve zaključak prema Vladi Republike Hrvatske, te
ponovili zahtjeve koje su onda naveli bivšoj Vladi, ali i dopunili ga sa novim zahtjevima,
ovlasti nad pomorskim dobrom koji je od interesa za grad Šibenik, pomoć pri osnivanju
Sveučilišta, financiranje izrade idejnog projekta nove bolnice, nabavka magnetske
rezonance. Mogu izraziti nezadovoljstvo zbog nedostataka šibenskih kadrova na
rukovodećim mjestima u ministarstvima.
Predsjednik Vijeća je kazao kako za prvo dio predlaže da gradonačelnik da
odgovor, a za drugi dio da vijećnik preda pismenu inicijativu prema izvršnom tijelu i
Gradskom vijeću, pa da potaknu raspravu o toj temi.
Gradonačelnik dr.Ante Županović je kazao kako podržava inicijativu da se
obnove zaključci Gradskog vijeća. Njegov stav je da u novom ustroju, regionalizaciji da
se zalaže za jedinstvenu regiju, ne na ovaj način kako je sad. To znači da se određene
institucije na nivou regije mogu raspodjeliti na sadašnje takozvane županijske
centre.Misli da je to jedini pravi i ispravni način. Za to se zalagao i za to će se zalagati,
misli da će se i njegov zamjenik u tom smislu zalagati. To je ono što on promiče i
dogovara se s drugim gradonačelnicima. Što se tiče luka i pomorskog dobra, to je stav i
većine gradova duž obale i stav Udruge gradova. I dalje se inzistira na tome i nada se da
će se to dogoditi, izmjena zakona o lukama i o pomorskom dobru, s tim da će se ono što
bi trebalo staviti na upravljanje da će se to i napraviti. Neće biti pesimista, nada se da će
se to vrlo brzo dogoditi i to je ono što većina gradonačelnika pogotovo uz more i očekuje.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao vezano za plaže kao da ju je g. gradonačelnik
napravio za sebe i za gospodina Vidovića da će se njihova djeca kupati. Upitao je
gradonačelnika s obzirom da su lani dobili informaciju da nisu zadovoljni s izvedenim
radovima za postavljanje kamena i da se neće taj kamen platiti, da će izvođač to sve
morati napraviti po onim standardima koji su trebali biti, te da li su to platili, što će se
napraviti i da li će se napraviti taj kamen ponovo. Ima informaciju da je taj kamen prije
izvedenih radova bio kod njih na njihovom stolu, ne zna, niti može to potvrditi. Zašto
nije bila kontrola koja je to mogla prije spriječiti, nego što se to sada desilo.
Drugo pitanje vezano je za školu na Vidicima. Autobus staje iznad škole, te se
djeca spuštaju niz skale. Od tih skala do škole iman nekih 35 koraka to je sve voda
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uništila, pa ga zanima kolika je mogućnost da se to malo uredi kako se ne bi djeca
ozljedila.
Gradonačelnik dr. Ante Županović je kazao što se tiče pločnika, on nije plačen.
Neće biti plačen dok se ne dovede u ono stanje koje je bilo dogovoreno. Uzorak je bio,
ali očito ne kamena koji je stavljen. U sakom slučaju stav nadzora je da se to mora
promijeniti na teret izvođača. Očito je riječo lošoj kvaliteti bloka i to je ono što ne može
ostati. U proteklim razgovorima sa izvođačem bilo je zaključeno da će oni to napraviti.
Dok se to ne napravi neće se platiti.
Josip Živković je kazao kako zna o čemu g. Gašperov govori. Upućen je iz
Gradske četvrti Vidici na taj problem, pogledao je o čemu se radi. Problem je imovinskopravnih odnosa. Staza prolazi preko skala od zgrade, improviziran je prolaz. Dok se ne
promijeni Zakon o komunalnom gospodarstvu ne može potrošiti novac na nešto što nije
javna površina. Da se njega pita rado bi to popravio, jer je činjenica da djeca koriste taj
prolaz.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao vezano za plažu Banj kako je g. Vidović
rekao da nema onečišćenja. Analiza koja je rađena od Instituta Ruđer Bošković je to
pokazala, mora biti pokazana javnosti i volio bi da se objavi na stranicama Grada
Šibenika. Posjeduje analize iz 2004. godine i 2007. godine koje kažu da je morska voda
analizirana na parametar teških metala, može se zaključiti da ne postoje onečišćenja
morske vode. Rezultati analize su pokazali da onečićenost morskog sedimenta postoji
oko podmrskog ispusta. Analiza iz 2007. godine kaže da onečišćenje morske vode ne
postoji. Međutim, analiza morskog sedimenta rađena je na dva uzorka na različitim
lokacijama, bilo bi dobo da ta stdija bude dostupna javnosti. Da li je Grad Šibenik
ishodio potvrdu glavnog projekta za plažu Banj, po njegovim informacijama misli da te
potvrde nema. Gradonačelnik je potpisao ugovor i odabran je izvođač. Misli da u
Proračunu ne postoji stavka koja je izlicitirana natječajem. Znači tu je Zakon o fiskalnoj
odgovrnosti, da li špostoje temeljni dokumenti kojim je raspisan natječaj za izvođača
radova od potvrde glavnog projekta i svega ostalog.
Drugo pitanje se odnosi na javni gradski prijevoz. Građani Meteriza i drugih
gradskih četvrti koji putuju u jednom pravcu s Meteriza na Ražine plačaju dvije vozne
karte iz Meteriza do grada i tada za Ražine idu sa drugim linjskim prijevoznikom, znači
plaćaju dvije karte. Da li postoji mogućnost da se Grad Šibenik s koncesionarom
dogovori da bude jedna takozvana prijelazna karta u jednom pravcu sjever-jug ili istokzapad. Poslodavci im priznaju samo jedan trošak jedne gradske vožnje.
Vezano za prvo pitanje, ako nemaju odgovor moli da mu se dostvai
dokumentacija.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je projekt Banj projekt
koji su u potpunosti podržali građani. Ima svu dokumentaciju, potvrda glavnog projekta
je upravo u tijeku. Što se tiče studije nema nikakvih problema, u više navrata su bile
studije istraživanja morske vode. Misli da je Ruđer Bošković dovoljno jako ime u
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Hrvatskoj. Hravtski zavod za javno zdravstvo je dovoljno stručan da bi ispitao kakvoču
vode. Što se tiče objave studije, nema problema može se sve staviti na internet, nema
nikakvih tajni što se toga tiče. Jedino mu je žao što projekt koji ima potporu građana
nema njihovu potporu. Projekt Banja ide do kraja, čvrsto stoje iza njega i on ima sve što
treba imati i sve dokaze da nema nikakvog onečišćenja, kancerogenih tvari, niti bilo čega
drugog. Nažalost nema psa, ali bi svog psa pustio da se kupa tu.
Što se tiče javnog gradskog prijevoza, g. Ljubičić tu situaciju možda zna i bolje
od njega. Situacija koju su ostavili u nasljeđe, tijekom vremena došlo je do neslaganja
među njima. S jedne strane Autotransport sa svim njegovim problemima, s druge strane
privatne koncesionare. Za svu sreću ugovor istječe vrlo brzo, 2013. godine i anda se da će
bilo oni ili bilo neka druga gradska vlast imati i više osječaja prema građanima i za sav
javni prijevoz, nego što je imala vlast koja je raspisivala taj natječaj. To što je tad
napravljeno nije bilo dobro.
Vijećnica Anita Škugor Kodžoman je kazala kako će danas samo malo
precizirati pitanja. Prva stvar se odnosi na jednu plažu koja nije dobro riješina i ima se
mngo raditi na njoj. Zanima je što se desilo na plaži Rezalište koja je u jednom djelu
asfaltirana, a ostalo je ostalo nedovršeno. U vrlo lošem stanju je pristupni prilaz nije
očišćeno ide predsezona, usuđuje se reći da je poslije Jadrije to najveća plaža na području
naše Županije i zaslužuje malo ozbiljniji i precizniji pristup.
Na ovom Gradskom vijeću su aktualizirali problematiku državnih firmi i svi su
bili kao jedno za to da se da se to to prije vrati, naši ljudi ne mogu putovati u druga
središta, posebno prema Zadru ili Splitu. Misli da je g. guberina načeo tu temu.Precizirat
će pitanje. Što je napravljeno da se vrate one nadležnosti koje je imala Fina u našem
gradu. Što je napravljeno vezano za poštu, to pita dogradonačelnike koji su u dvojnoj
ulozi dogradonačelnci i saborski zastupnici. Moli konkretan odgovor, što, kad i kako.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je na pitanja teško
odgovarati što, kad i kako. Što se tiče prvog pitanja o plaži Rezalište nisu zadovoljni
situacijom koja jest na plaži Rezalište. Vjeruje da će kolega Baranović koji se bavi tim
djelom posla o tome voditi brigu. Plaža Rezalište ima niz problema od imovinskopravnih odnosa, pomorsko dobro koje su pokrenuli da se napokon riješi to jest, a što nije.
Inače misli da bi pravi put za tu plažu bio da se jednim dijelom da u koncesiju,
nomeđutim ovog momenta to nije slučaj. Što se tiče samog uređenja znaju za to
parkiralište i put koji nije asfaltiran, ali zbog imvinsko-pravnih odnosa tu su im
poprilično vezane ruke.
Što se tiče drugog pitanja nisu si bili «za», kad su donosili zaključke onda HDZ
nije bio za te zaključke. Gradonačelnik je rekao stav koji je i njegov stav. Da li će ga
uspjeti progurati to je nekakva druga priča. Šibenik je mjesto gdje se rodio i gdje želi
živjeti, mjesto koje je odabrao za život. Zagreb jest glavni grad, jest središte gdje trenutno
prima plaću, ali on nije njegv rezervni grad.
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Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao vezano za plažu Rezalište
kak je njego kolega rekao prilično iscrpno situaciju koja je tamo. Projektna
dokumentacija i dozvola koja se izdaje za takve zahvate dok se ne riješe određeni odnosi
mogu redovito održavati plažu Rezalište,čistom i primjerenom za kupanje, sigurnom za
kupanje uz neke određene dodatke koji su mandatnog tipa, a koji će poboljšati uslugu i
proširiti sadržaje. Međutim drugo pitanje je nešto interesantnije konkretno je kao
zastupnik poduzeo u pismenoj formi jednu stvar, a to je pitanje Trgovačkog suda u
Šibeniku i zadržavanje te funkcije u gradu koja nam je potrebna. Tako da nemaju krivi
dojam ili da su zaboravili ono za to su se svojedobno kao pojedinci ili kao političke
stranke zalagali. Dopala ga je uloga biti članom Nacionalnog vijeća za provođenje
decentralizacije oko reformi lokalne i regionalne samouprave. Rad tog tijela treba
kordinrati donošenje bitnih zakona kao primjerice i Zakon o gospodarenju pomorskim
dobrom i dodjele određenih ingerencija jedinicama lokalne samouprave velikim
gradovima potrudit će se da se decentralizacija provede do samoga kraja, ali i da grad
Šibenik koji ima status velikog grada zadrži sve one funkcije koje ga čine takvim, koje su
potrebne i vjeruje da ih svi u dvorani žele zadržati.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako ima dva pitanja. Kao članica odbora
jedne od osnovnih škola kjih je na našem području osam, zanima je da od 2016 učenika
od petog do osmog razreda od 1571 učenika od prvog do četvrtog razreda do danas nije
napravljena jedna sveobuhvatna analiza na koju je ukazivala 27. prosinca 2011. godine.
Naime, da je škola postala mučilica, a ne učilica dokazuju roditelji koji svakodnevno
svoju djecu šalju na repeticije iz pojedinih predmeta iz fizike, kemije, engleskog,
hrvatskog, pa i iz tehničkog odgoja. Iznijela je podatke koji su bili egzaktni, a koje su joj
dali pojedini školski odbori da u većiniškola ima preko 3000 neopravdanih satova, oko
6000 opravdanih satova. Člani školskih odbora, među kojima su i članovi roditelja željeli
su ukazati na činjenicu da se zaista treba vditi briga o osnovno-školskom obrazovanju na
način da bude jednaka zastupljenost za sve. Da li je na ovaj način napravljena analiza
malih Roma, da li će oni u Šibensko-kninskoj županiji uspjeti završiti svoje osnovno
obrazovanje, da li će se napraviti sveobuhvatna analiza na način da se zaista kaže zbog
čega djeca bježe sa satova, zbog čega roditelji daju strahovito puno sredstava da bi djeca
mogla dobiti poztivnu ocjenu iz pojedinih predmeta i podržava ministra Jovanovića koji
je rekao da je škola znanje, a ne ocjena. Neka to bude uvedeno. Imaju primjer Osjeka koji
je uveo produženu nastavu za predmete od kojih djecu boli glava, a boli i roditelje jer to
dodatno opterećuje njihv budžet.
Drugo pitanje, Šibenik grad brand, koji ima velikane povijesti. Svakodnevno
prođe kraj ulice Kralja Zvonimira u kojem se krije blago, blago Sime Matavulja. Jeda od
njenih rograma bio je uvođenje Muzeja Simo Matavulj, moždaim je nepoznata činjenica,
mnogima sigurno jeste da nekog ne povrijedi. Obitelj Sime Matavulja doselila je u
Šibenik u 17. stoljeću. Njihova majka započela je s prozvodnjom šibenske kape koja je
tada bila crvena i s izradom šibenske težačke nošnje. Da li postoji mogućnost, a čula je da
postoji da se osnuje Muzej u kojem bi zaista etno zbirka imala značaja, u kojem bi zaista
profitirao grad, a i Turistička zajednica.
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Za kraj molila bi, jer je uputila Tajnici Grada, a na početku se to nije pročitalo
radi javnosti i radi novinara da se točno pročita tko su nezavisni vijećnici, tko više ne
pripada pojedinim strankama, tko pripada nekim nvim strankama, a sebe nazivaju
nezavisnim vijećnicima i tko pripada pojedinim klubovima.
Predsjednik Vijeća je vezano za zadnje pitanje kazao kako vode računa o dopisu
Tajništvu i obrazložit će ga na kraju aktualnog sata.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je gospođa Jagoda
Sablić otvorila pitanje kije ima nacionalnu težinu, školstvo je manje-više u svim
krajevima Hrvatske jednako. To su pitanja koja su interesantna i koja su zapravo pitanja
za Sabor i za Vladu Republike Hrvatske. Osobno će se pobrinuti kao jedan od njihovih
zastupnika da ove probleme proslijedi pismeno premo ministru Željku Jovanoviću, da se
skrene pozornost iz grada Šibenika na probleme koje treba žurno rješavati.
Što se tiče pitanja za ostavštinu Matavulja svi su oni svjesni njene vrijednosti i
značenja obitelji Matavulj i naravno da će ju u skladu sa mogućnostima razmatrati i o
tome će se povesti računa i u komunkaciji sa resornim minstarstvom i ono što im donese
mogućnost to će svakako iskoristiti.
Predsjednik Vijeća je prije zaključenja aktualnog sata kazao kako će informirati
da su klubovi vijećnika Gradskog vijeća Grada Šibenika: Klub vijećnika HDZ-a i HSS-a,
Klub vijećnika HSP-a i NL Zlatka Štrbinića, Klub vijećnika SDP-a, Klub vijećnika HNSa i Nezavisni vijećnik Boris Dragutin i Klub nezavisnih vijećnika. U klubovima nisu
vijećnici Ante Gaćina, kao nezavisni vijećnik, Jagoda Sablić kao nezavisna vijećnica, i
Mirko Radak, HSU. Šire o svim vijećnicima ako bude potrebe može uzeti u Tajništvu
popis svih vijećnika po klubovima ako netkome nije poznato tko je gdje.
Zaključio je aktualni sat.
Predsjednik Vijeća je kazao kako prelaze na utvrđivanje dnevnog reda. Dnevni
red je dostavljen uz materijale koje su dobili do 15. točke dnevnog reda. Upitao je da li
netko od ovlaštenih predlagatelja ima prijedlog za dopunu dnevnog reda.
Gradonačelnik dr. Ante Županović je kazao kako bi prije nadopune dnevnog
reda povukao jednu točku jer su se izmijenile okolnosti, naime radi se o Zaključku o
utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju Gradskih
parkirališta. Jučer su dobili ponudu za izradu dokumentacije za garažu na Poljani cijena
je 23 miljuna i 200 tisuća, ona je znatno ispod onoga što je bilo predviđeno. Određene
okolnosti su se promijenile tako da postoje razlozi da se ta odluka preispita u jednom
dijelu i iz tog razloga povlače navedenu točku s dnevnog reda. Istovremeno predlaže da
se na dnevni red uvrsti:
- Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja POS Meterize
- Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog
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plana uređenja Grada Šibenika
- Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
- Prijedlog odluke o sudjelovanju u postupku preoblikovanja Hrvatskog nogometnog
kluba Šibenik iz športskog kluba udruge za natjecanje u športsko-dioničko društvo
- Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje
Grada Šibenika
Predsjednik Vijeća je upitao da li ima još prijedloga dopuna za dnevni red. Kako
nije bilo prijedloga konstatirao je kako je za dopunu dnevnog reda ispred predlagatelja
Grada Šibenika, gradonačelnik predložio pet točaka dnevnog reda. Kao je jedna
točkadnevnog reda skinuta predložio je da dopuna budu točkeod 14 do 19.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao u vezi materijala koje su dobili na klupe u
pravli je protiv toga da se materijali dobivaju zadnji tren. Ako se radi o nekim formalnim
stvarima u redu. Dok je bio aktualni sat proučavao je Zakon o športu kojeg mu je dao
kolega Živković.U vezi preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba zamolio bi ako je
moguće da se ona stavi kao jedna od prvih točaka jer će morati malo ranije napustiti
sjednicu. Ima prijedlog dopune te odluke koji je sukladan zakonu.
Predsjednik Vijeća je predložio da - Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog
plana uređenja POS Meterize bude 16. točka dnevnog reda.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženo.
Nadalje je predložio da se - Prijedlog odluke o sudjelovanju u postupku
preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik iz športskog kluba udruge za
natjecanje u športsko-dioničko društvo uvrsti kao točka 2. dnevnog reda.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženo.
Predložio je - Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika bude točka 17. dnevnog reda.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženo.
Zatim je predložio da - Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra postane
točka 18. dnevnog reda.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženo.
Predsjednik Vijeća je dalje predložio da - Prijedlog zaključka o utvrđivanju
prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Šibenika postane točka 19.
dnevnog reda, što je Vijeće također jednoglasno prihvatilo.
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DNEVNI RED
1. Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Meterize
2. Prijedlog odluke o sudjelovanju u postupku preoblikovanja Hrvatskog
nogometnog kluba Šibenik iz športskog kluba udruge za natjecanje u športskodioničko društvo
3. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice «Juraj Šižgorić»
Šibenik
4. Prijedlog rješenja o imenovanju područja zapadno od Šibenskog mosta
5. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda Grada Šibenika
6. Prijedlog pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Šibenika
7. Prijedlog odluke o promjeni granice Grada Šibenika i Općine Primorski Dolac
8. Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu osoba
9. Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Šibenika
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
11. Prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga Gradskih vrtića Šibenik
12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Pučkog otvorenog
učilišta Šibenik
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog
učilišta Šibenik
14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu
Muzeja Grada Šibenika
15. Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za:
a)mjesec siječanj 2012. godine; b) mjesec veljaču 2012. godine
16. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja POS Meterize
17. Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Šibenika
18. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
19. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za
područje Grada Šibenika
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Točka 1.
Predsjednik Vijeća je zamolio za obrazloženje Prijedloga odluke o osnivanju
Osnovne škole Meterize.
Živana Podrug je kazala kako je Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole
Meterize akt koji po Zakonu o ustanovama i Zakonu o osnovnoj i srednjoj školi mora se
donjeti u postupku osnivanja škole. Grad Šibenik je osnivač osnovnih škola koje se
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nalaze na području grada. Osnovna škola Meterize trebala bi biti deveta škola u gradu
Šibeniku. Ono što su po zakonu do sada napravili pribaili su prethodno pozitivno
mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o opravdanosti osnivanja navedene
školske ustanove, a istodobno je Vlada RH svojom odlukom o mreži osnovnih škola
uvrstila i Osnovnu školu Meterize kao novu šklsku ustanovu. Riječ je o Gradskoj četvrti
u kojoj nema osnovne škole, ima oko 400 djece osnovno-školskog uzrasta, sva ta djeca
sada pohađaju školu Petar Krešimir IV i pješaće oko 3 km do škole. Dakle, djeca s
područja Meteriza bit će upisana u Osnovnu školu Meterize. Ono što sada slijedi je
donošenje novog akta o osnivanju Osnovne škole Meterize, na koju Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i športa mora izdati rješenje o tome da je sukladna sa Zakonom o
odgoju, obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Akt sadrži sve ono što jedna školska
ustanova mora imati. Građevinski radovi idu svojim tijekom i ovim aktom se za
privremenu ravnateljicu predlaže imenovanje gospođe Jagode Mišura, prof. engleskog i
talijanskog jezika. Ona će voditi sve poslove do početka rada školske godine, a očekuju
da će to biti u rujnu napočetku školske godine 2012/2013.
Predsjednik Vijeća je kazao kako se vijećnici HSP-a javljaju kako bi dali
amandman.
Kazao je kako je amandman na Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Meterize
slijedeći: «Sukladno članku 37. i članku 43. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika
dostavljaju amandman kojim se predlaže da se prijedlog odluke u naslovu izmjeni i glasi:
«Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Vinko Nikolić», isto tako predlažese da se
članak 1. promijeni i da dosadašnji članak 1. glasi: «Ovom odlukom osniva se javna
ustanova pod nazivom Osnovna škola Vinko Nikolić, skraćeni naziv je Osnovna škola
Vinko Nikolići sjedište škole je u Šibeniku ulica Put kroz Meterize broj 48. Drže da nije
rihvatljivo da se pri osnivanju škole ovaj naziv odredi isključivo inercijom samo najužeg
područja na kojem se ta škola nalazi. Posebice ako se uzme u obzir i samo značenje
pojma Meterize kao oklop, odnosno kao ograđeno, ograditi drže da je to neprikladno za
jednu osnovnu školu bez obzira na naziv uskog područja grada u kojem se nalazi. Naziv
škole bi nas više asocirao na ukopavanje, zatvaranje, oklopljavanje, zagrađivanje. Dapače
svaka škola jest suprotno svemu tome. Osim toga jasno je da se škola osniva
neograničeno, pa nije prihvatljivo da se takousko determinira. Milsi da mora imati naziv
bilo od lokalno, nacionalnog značaja. Kako je Šibenik 2. ožujka 2012. godine obilježio
100 obljetnicu rođenja velikog šibenskog sina Vinka Nikolića koji je značajan ne samo za
grad Šibenik već i za Hrvatsku općenito. Nebi šire obrazlagao svoj prijedlog, nego će to u
pisanom obliku ostaviti u Tajništvu. Poziva vijećnike da svi podrže takav prijedlog kako
bi ta škola imala jedan primjeren naziv značajan za Hrvatsku i za grad Šibenik.
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Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako misli da bi trebali biti oprezni i imena škola su
prije dvadeset godina napravili u euforiji stvaranja države mnogo grešaka. Imaju mladog
dolačanina Matu Bujasa koji je kriv samo zato što je bio u antifašizmu i poginuo od 20
godina. Skinuli su ime školi u Crnici koja se zvala Mate Bujas. Ovdje predlažu da daju
ime školi isto dolačanina kojeg je osobno upoznao, kojega u početku cijeli svoj život nije
cjenio jer je bio ministar u ustaškoj vlasti nezavisne države Hrvatske zločinačke
organizacije. Nikolić mu je osobno rekao da je želio svim svojim bićem tu Hrvatsku
državu do 10. travnja stvaranja zločinačke NDH, a da se 11.razočarao. To cijeni, ali
neosporna je činjenica da je bio ministar u ustaškoj vlasti. Pohvalio je i HDZ koji je
napadao 20 godina i Ivu Sanadera, bio je ljutna pokojnog Ivicu Račana, preuzbuđen je da
bi mogao prihvatiti ove prijedloge. Kazao je da razmisle dobro jer to ne vodi ničemu.
Sanader ono što Ivica Račan nije napravio protiv njegova istupa u Saboru deset puta, dao
je naredbu i sve su ulice Mile Budaka nestale. HDZ je skinuo Milu Budaka. Smatra da o
nazivu moraju razmisliti, a prijedlog je da to bude škola Mate Bujasa.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako s obzirom da je Gradska četvrt Meterize
četvrt sa najvećim brojem mladih ljudi, najvećim brojem stradalnika Domovinskog rata,
ljudi koji su pod zapovjedanjem vrhovnog zapovjednika stvarali Hrvatsku državu njegov
prijedlog bi bio da se škola zove Osnovna škola dr. Franje Tuđmana prvog Hrvatskog
predsjednika. Vezano za ulicu dogovor je bio za brojeve koje su postavili broj 1. je bio
Župni ured, a broj 3. škola, dakle Trg Sv. Jeronima broj 3, trebao bi biti sjedište škole.Te
brojeve je Gradska uprava izradila i taj broj je u prostorijama Gradske četvrti.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako se svi mogu složiti oko današnjeg zaključka
o utvrđivanju dnevnog reda Prijedloga odluke o osnivanju Osnovne škole Meterize da se
otvara škola koja je rađena punih osam godina i da se radi o jednom hvale vrijednom
projektu za građane grada Šibenika, odnosno za djecu Gradske četvrti Meterize. Mogu se
sjetiti kako je krenuo dugotrajni postupak osnivanja škole, već dugi niz godina, od kupnje
zemljišta, izrade prostornih planova, osiguranja sredstava, zadnje dvije godine u gradnji
škole. Želio bi se nadovezati na riječi pročelnice Živane Podrug kad je rekla kako će ju u
školu ići djeca Meteriza, djeca koja idu u školu Petar Krešimir IV, međutim u mreži
osnovnih škola volio bi da se detaljno razradi što će biti sa djecom Dubrave, Lozovca,
Bilica koja putuju u školu na Šubićevcui u školu Jurja Dalmatinca, a s obzirom da je ova
škola bliže tim gradskim četvrtima da li bi bilo dobro da ta škola obuhvati i djecu tih
gradskih četvrti, ali i Bilica koji nije u sastavu grada Šibenika, ali znaju da djeca iz Bilica
idu u školu Jurja Dalmatinca u Crnici. Bilo bi dobro razmisliti što s tim. Što se tiče imena
svakako podržava da se ta škola na Meterizama zove po imenu prvog Hrvatskog
predsjednika dr. Franje Tuđmana i da rasprave ako ne danas da o tome rasprave na
Odboru za izbor i imenovanje i ad svi dadu svoje prijedloge i donesu kvalitetnu odluku.
Međutim, Odbor za izbor i imenovanja ne radi u sastavu oporbe, nego vlast čini Odbor za
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izbor i imenovanje i pozicija u Gradskom vijeću, pa predlaže kad se taj Odbor sazove
zbog važnosti navedene teme da se uključi i Klub Hrvatske demokratske zajednice i još
neke vijećnike koji možda žele raditi u tome tako da tu odluku donesu u interesu Grada.
Ovo je najbolji projekt u gradu Šibeniku koji se i napraio zadnjih osam godina, po
njegovom osobnom sudu radi se i velika sportska dvorana, predivna škola koja će itekako
služiti toj gradskoj četvrti. I to je primjer kako sve vlasti u gradu Šibeniku moraju
nastavljati kontinuitet koji je započela prethodna vlast.
Vijećnik Mirko Radak je kazao kako mora priznati da je malo zatečen prijedlogom
predsjednika Gradskog vijeća. Nije dobro vrijeme, nije dobar trenutak da ponovo
izazivaju politička, emotivna i druga iskrenja u šibenskoj, a rekao bi i u široj Hrvatskoj
javnosti. Hrvatski ustav jasno definira da ova država počiva na antifašizmu i apsolutno
prihvaća ono što g. Ninić kaže da ne bi bilo dobro i primjereno da prionu odluci koju su
predložili. Cjeni njihova razmišljanja i njihovo pravo. U vrijeme kad su većjednom ngom
zakoračili u Europsku uniju misli da nam to nije potrebno. Stoga poziva u zajedničko ime
ovog Gradskog vijeća, ali i u ime toga da ne dijele građane grada Šibenika, njihove
potomke na partizane, ustaše, dombrane ili sve druge vojske koje su bile u 2. svjetskom
ratu da predsjednik povuće prijedlog. Za ovo ne može glasovati.
Predsjednik Vijeća je kazao kako će se replicirati na navedeno. Goran Grguričin
nema veze sa ustašama i odbija svakakve insiunacije, konotacije i sve ostalo. U
Šibenskom kazalištu je 2.ožujka bila velika manifestacija na kojoj su nazočili svi
značajni, ugledni građani ovog grada, obilježili velikog šibenskog sina i njegovu
književnost i to je poanta i crta na koju je navedeni prijedlog. Sve drugo u konotacijama i
insiunacijama ustaštva, partizanštine, i svega ostalog odbija.Nema nikog svog ni tamo ni
ovamo, branitelj je Domovinskog rata tako da ne prihvaća prijedlog da povuće prijedlog.
Misli da je prijedlog konstruktivan da ga ima pravo reći, a da li će biti usvojen njegov ili
neki drugi ili će ju ostati na Osnovnoj školi Meterize, ap u nekom drugom vremenu
raspravljati na nekim odborima i ostalo vidjet će ju. U svakom slučaju odbija mogućnost
da mu netko spočitava ustaštvo.
Vijećnik Mirko Radak je kazao kako ni u primisli nije to rekao.
Vijećnik Milorad Mišković je kazao kako kad danas razgovaraju o školi Meterize
koja je započela sa gradnjom prije osam godina, njih s Meteriza to posebno veseli i to je
za njih jedan veliki događaj. Zahvaljuje onima koji su prepoznali ideju, inicijativu
građana sa Meteriza da udovolje da se tamo sagradi osnovna škola. To prepisuju sebi
jedna vlast, druga, treća, ali u oom slučaju mora zahvaliti upravo onoj vlasti koja je bila
na vlasti 2002. godine koja je započela gradnju škole, prepoznala tako nešto, pokrenula
od zemljišta, pa do slaganja ideje do današnje realizacije. Nije mu jasna jedna stvar danas
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kad se ograđuju od Hrvatskog sina, našeg pjesnika, svi su nazočili na predstavljanju djela
Vinka Nikolića,nije pratio njegov rad, ali je bio izuzetno zatečen veličinom tog čovjeka
kojeg je imao prilike upoznati gledajući film koji se prikazivao 2. ožujka. Zatim događaj
u Kazalištu koji je posvećen isključivo Vinku Nikoliću, nikako mu nije jasno da upravo
oni šibenčani govore, ograđuju se od njega, govore da je ustaša, a još do jučera su mu
pljeskali i bili ponosni što se nalaze na jednoj takvoj prigodi. Drži da škola na
Meterizama mora imati nekakvo ime kao i sve ostale škole. Pozdravlja svaku ideju, svaki
prijedlog i drži da škola na Meterizama mora imati svoje ime. Bilo to dr.Franjo Tuđman,
Vinko Nikolić i tako dalje. Ako još netko daprijedlog predlaže da o tome glasuju, a ne da
osuđuju da li je Franjo Tuđman bio zločinac, Vinko Nikolić ustaša ili da je netko bio
partizan ili komunista. O tome će se odlučiti glasovanjem. I ne može podržati nikoga tko
danas traži od predsjednika Gradskog vijeća da povuće svoj prijedlog.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako kao stari desničar mora i on kad se počne
pričati o partizanima i ustašama nešto reči. Zapeli su na jedinom problemu, a to je ime
škole na Meterizama, nisu pitali da li će ta škola imati cjelodnevni boravak, zatimkakav
će nastavnički kadar dobiti. Kad su kod imena prvi je da se skine naziv Meterize, pojam
koji se daleko najviše upotrebljavao u Gradskom vijeću i više mu ga je dosta. Što se tiče
gospodina Vinka Nikolića, predsjednika Franje Tuđmana i ostalih predlaže ako je
moguće napraviti anketu na razini Grada da svatko ima pravo sa svog kompjutora jednom
dati glas, pa da to bude jedan demokratski izbor naših građana. Što se tiče spominjanja
ustaša i partizana sada imaju visokih časnika i dužnosnika krajine koji su pucali po nama
sada rade u državnim službama ove države, a mi bi još pet puta ubjali naše ljude zato to
je bio Hrvat. Predlaže da se u sljedećih mjesc dana provede jedna anketa gdje će ljudi i
građani grada Šibenika dati svoj prijedlog, pa da onda vide tko će proći.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako predlaže da sada prihvate naziv ovako
kako je, i da dalje ide u roceduru da se predloži komisiji za imenovanje prijedlozi da se to
isfiltrira, može i ovo što je vijećnik Gaćina rekao kroz anketu kako bi se čulo mišljenje
građana. Njegov stav je da škole ne bi trebale imati nikakve veze sa politikom, a ako će
ju dati ime trebalo bi dati ime pjesnika. Što se tiče pjesnika Vinka Nikolića imaju živućeg
pjesnika u Šibeniku koji je po njemu značajniji, a to je Ivo Brešan.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako su njegova razmišljanja vrlo slična
raspravi vijećnika Ivana Ninića. Ako žele izići iz ove situacije podržava prijedlog g.
Belamarića da se donese ova odluka, te da se kasnije odlučuje o nazivu. Vinko Nikolić je
vjerojatno odličan Hrvatski književnik, pjesnik, međutim ostaje činjenica da je on bio u
vladi NDH i ta činjenica će uvijek ostati. Može se on obilježavati kao pjesnik, književnik
i taj dio treba razlikovati od drugog. Možda mogu razmisliti i o imenu Vesna Parun.
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Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako nisu česte situacije kad
se on može složiti s uvaženim vijećnikom Tomislavom Ninićem, ali jutros je to slučaj.
Projekt koji bi trebao biti ponos grada Šibenika, nešto apsolutno pozitivno izvan
konteksta bilo kakvih tenzija, žučnih rasprava, nešto što bi trebalo sjediniti odista u
emocijama i osječaju zadovoljstva, čitav grad, sve političke opcije danas je opterečeno
raspravom koja nije bila potrebna. Sam termin Meterize njega osobno ni najmanje ne
smeta, nije to jedina škola koja nosi barem privremeno ime po lokalitetu na kojem se
nalazi, tako imamo OŠ Vrpolje, OŠ Vidici, OŠ Brodarica. Danas jedan formalni moraju
donjeti, pravnog usklađivanja i uspostavljanja te institucije. Ovu raspravu ne može
razumijeti. Prijedlog jedini i pravi je da vijećnici oporbe koji su do sada odbijali biti
članovi Odbora za imenovanja iskažu svoj interes, te prihvaćaju da se uključe u taj Odbor
imaju dovoljno vremena ime škole prije početka školske godine donjeti kao trajno i
pravo. OŠ Meterize u ovom aktu je radni naziv, u pravnom postupku koji prati postupak
koji rade izvođači radova i postupak gradske vlasti koja se stalno trudi pratiti dinamiku i
omogućiti ako je ikako moguće da ovu jesen započnu normalno ovu godinu. Moli i
apelira da zaključe sljedeće da se uspostavi na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća
Odbor koji je sukladno Statutu Grada Šibenika pozvan da raspravlja o imenima i da na
jednoj od sljedećih sjednica prije početka školske godine nakon što dobiju vrijeme da
ispitaju i bilo javnsti grada Šibenika donesu ime. Danas je to ishitreno, ne mogu
normalno funkcionirati kad je u pitanju taj problem. Apelira na sve političke opcije, pa i
na predlagatelja amandmana Hrvatsku stranku prava i uvaženog predsjednika koji ime
Hrvatske stranke prava iznosi ovaj prijedlog da funkcioniramo onako kako je
prihvatljivo, demokratski i primjereno. Da gradskoj javnosti i ovom Gradskom vijeću
ostave dovoljno vremena da u skladu sa pozitivnom praksom se donese i odluči o imenu
škole ukoliko odista postoje ambicije i potreba da se dade neko drugo ime, a da danas
konsenzusom donesu Odluku o osnivanju škole jer to će u svakom slučaju u mandatu
ovog Gradskog vijeća biti ako ne najpozitivnija onda sigurno jedna od najpozitivnijih
odluka koju su donjeli.
Predsjednik Vijeća je kazao kako će se ponovo replicirati na ovo izlaganje. Ovo je
demokratska procedura, da ne može biti više demokratska nego što jest. Svatko ima
pravo dati svoj prijedlog, u ovom slučaju ne vidi zašto se ukorava vijećnike da se
uključuju u raspravu, to je njihovo pravo i očekuje se da oni raspravljaju, isto tako vrlo je
jednostavan put i procedura za ovo kad dođe vrijeme završetka rasprave, pitat će se
predlagatelja da li prihvaća ili ne prihvaća i tako redom po svim prijedlozima.
To je sve sukladno Poslovniku. Odluka će danas sigurno biti donesena ovako ili onako i
bit će donesena jednoglasno s obzirom ako se ne usvoje amnadmani glasovat će se o
cjelovitosti donošenja odluke. Ne vidi problem osim što vrte temu.
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Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je išao u školu koja se
zvala Maršal Tito. Poslije kad je malo odrastao i o tome razmišljao zbog čega Maršal Tito
i zbog čega još neka druga imena. To je tad bio produkt jednog sustava razmišljanja i
jedne politike koja je nastojala prekriti sve segmente života u svemu sudjelovati i kreirati
što je najgore. I sad opet slušaju neke takve prijedloge u smislu neka se zove po Vinku
Nikoliću, Franji Tuđmanu, mišljenja je da bi se škola u prvom redu trebala zvati po
ljudima koji svojim djelovanjem u prošlosti jasno jesu bili uzor mladima. Takvih ljudi
ima i u Šibeniku. Nije prijedlog, ali će spomenuti jedno ime, a to je Dražen Petrović.
Zašto uvijek i svi pokušavaju u škole uvoditi demagogiju, zašto djecu obilježavati sa
imenima političara i zbog čega je bitno da iskazuju zbog čega se škola zove Vinko
Nikolić. Apsolutno je protiv toga, ne zbog Vinka Nikolića pisca, pjesnika nego zbog
Vinka Nikolića ustaše. Sudjelovao je u vladi NDH, bio je ministar, takav prijedlog ni
temeljem Ustava Republike Hrvatske ne može podržati i njegova ga stranka također neće
podržati. Što se tiče dr. Franje Tuđmana misli da ovoj prostoriji svi također znaju da je
dr. Franjo Tuđman također u svom ećem dijelu pozitivna ličnost, ali dr. Franjo Tuđman
kao i nekad davno Maršal Tito su imali i onih crnih točaka. Imaju ih oni svi, ali njihve su
ipak bile malo izraženije, odlučivali su o životima ljudi, misli da nije dobro da vraćaju
temu nazad u politiku kad su u pitanju djeca. Zbog toga misli da je prijedlog kolege
Baranovića dobar, da se za sada škola zove Meterize da to bude radni materijal. Što se
tiče učenika koji će ići u tu školu. Navedeno je da je jedna od točaka upravo taj dio da se
odluči odakle će sve učenici ići u školu i to je na privremenom ravnatelju kao i na
privremenom odboru da to riješi. Nema ogradu što se tiče Vinka Nikolića pisca, ali ima
itekako velike ograde prema Vinku Nikoliću dužnosniku NDH. Osobno ne bi volio da
njegovo dijete ide u školu koja se zove Vinko Nikolić. Svi skupa trebaju dobro razmisliti
da li takav prijedlog prihvatiti, da li je to dobar prijedlog i što će on na kraju krajeva sutra
značit Hrvatskoj. Podržava prijedlog kolege Baranovića da se kroz Odbor isfiltriraju
prijedlozi za ime. Nikad školi ne bi dao ime po Vinku Nikoliću, ma koliko bio zaslužan.
U školi je mjesto književnicima, piscima, sportašima nikako političarima.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako je prijedlog imena prvi predloio predsjednik
Gradskog vijeća nije mogao a da ne predloži svoj prijedlog. S obzirom da se tema razvila,
uključeno je dosta vijećnika također predlaže da predsjednik Gradskog vijeća sa službom
Tajništva sazove, odnosno da formiraju Odbor za izbor i imenovanje, te uključi sve
klubove vijećnika i da rasprave o imenima može i svih škola na području grada. Svoj
prijedlog povlači, otvorit e ga na sjednici Vijeća Gradske četvrti neka se napravi
konsenzus usuglasi sa svima i iznese na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. Neka za sada
ostane OŠ Meterize.
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Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako je po njemu najzaslužniji pokraj vojskovođa,
pjesnika 2002. godine kada je to pokrenuo g. Milan Arnautović, pa ne bi bilo loše da se
zove Osnovna škola Meterize- Milan Arnautović.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako misli da je rasprava išla u krivom smjeru i
smatra da je nepotrebno potrošeno vrijeme oko naziva i tako dalje. Predlaže da idu na
izglasavanje osnivanja Osnovne škole Meterize. Ono što je rekao g. Novica Ljubičić
misli da je to pravo rješenje da je povukao svoj prijedlog i da zaista Odbor i anketa koja
će biti među građanima, građanima Gradske četvrti Meterize dat će sigurno jedno
rješenje.
Vijećnik Mirko Radak je kazao kako sada nastupa kao predsjednik Odbora za izbor
i imenovanje. Apsolutno drži razumnim i prihvatljivim prijedlog g. Ljubičića da na
Odbor dođu sva mišljenja, prijedlozi, stavovi i tako dalje. Prihvaća u ime dbora da budu
prisutni i predstavnici stranaka koji će predlagati i da o tome rasprave, a onda će Odbor
na svojoj sjednici bez njih donjeti odluku. Poziva vijećnike sa svoje lijeve strane ili kad
se ulazi obrnuto s desne strane da prihvate, da sudjeluju u radnim tijelima Gradskog
vijeća, uključujući i Odbor za izbor i imenovanja. Na taj način će Gradsko vijeće u
cjelosti imati legimitet za donošenje svih odluka. Uvjek ostaje vijeti u zraku «donjela je
četvorka». Moli kolege iz HDZ-a da barem godinu dana prihvate i da rade u punom
sastavu. Kao predsjednik Odbora učinit će sve da se konsenzusom prihvati naziv
Osnovne škole Meterize.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Vijeća je stavio na glasanje:
1.

Amandman – vijećnika HSP-a da se Osnovna škola zove Vinko Nikolić,
izmjena u prvom stavku.

Predlagatelj nije prihvatio amandman. Prijedlog amandmana predsjednik Vijeća
stavio je na glasovanje.
Vijeće uz 2 glasa «ZA», 14 glasova «PROTIV» i 6 «SUZDRŽANIH» nije
prihvatilo amandman.
Vijećnik Ivan Ninić je povukao svoj amandman.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je vijećnik Novica Ljubičić povukao
amandman, ali je predložio da se uskladi adresa sa aktualnim spisima, u ovom trenu nema
saznanja da bi se to zvao Trg sv. Jeronima broj 3. Zamolio je predlagatelja da se izjasni o
prijedlogu.
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Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao ako je to zaista tako
prihvaća prijedlog.
Predsjednik Vijeća je kazao kako će konstatirati da je prihvaćeno s rezervom da
se u Katastru navedeno provjeri.
Vijećnik Ante Gašperov je također povukao svoj prijedlog da se škola zove
Milan Arnautović.
Predsjednik Vijeća je kazao kako s obzirom da je kroz raspravu i amandmane
definirano da Odluka ostane u formi i sadržaju kako je predložio predlagatelj sa
izmjenom u adresi ako ju je potrebno uskladiti. Stavio je na glasanje Prijedlog odluke o
osnivanju Osnovne škole Meterize.
Vijeće je jednoglasno donjelo Odluku o osnivanju Osnovne škole Meterize.
Odluka se prilaže zapisniku pod 1) i čini njegov sastani dio.

Točka 2.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja za obrazloženje Prijedloga odluke o
sudjelovanju u postupku preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik iz
športskog kluba udruge za natjecanje u športsko-dioničko društvo.
Ivica Živković je kazao kako prije samog izlaganja ima jednu zamolbu. Zna da je
dnevni red utvrđen, ali točka Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra je usko
vezana s točkom broj dva. Po pitanju statusa javnog dobra, puta koji prelazi preko
pomoćnog igrališta Nogometnog stadiona Šibenik i kao takva inzistira da bi u točki 2.
dali na korištenje nekretninu. Misli da je prethodno potrebno da Gradsko vijeće ukine
status javnog dobra kako bi to sve bilo kako treba, te bi zamolio predsjednika da
navedenu točku stavi ispred točke koja je sada na dnevnom redu.
Predsjednik Vijeća je kazao kako nije moguće jer su utvrdili dnevni red. To je
samo jedan primjer kako njihova neažurnost i manjkavost u predlaganju dnevnog reda
dovodi do problema ovog Gradskog vijeća. Međutim, s obzirom da se odluke na ovoj
sjednici ne broje iz minute u minutu, donijet će se odluka prije ili kasnije, ali one stupaju
na snagu osam dana od objave.
Ivica Živković je kazao kako što se tiče dostave prijedloga ako misle da je sretan
što ga je jutros dostavio u 8,00 sati, nije. Odluke su došle u ovo vrijeme iz razloga što
prijamni list Katastra, a koji se tiče parcelizacije djela puta koji prolazi preko stadiona
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Nogometnog igrališta nije bio gotov. Bilo je krajnje neozbiljno dok nije provedeno u
zemljišnim knjigama prijedlog poslati Gradskom vijeću, pa su ga stoga poslali dva dana
prije. Što se tiče zaključka o utvrđivanju prijedloga odluke o sudjelovanju u postupku
preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik iz športskog kluba udruge za
natjecanje u športsko-dioničko društvo, također je od strane Povjerenstva za
profesionalne športske klubove na adresu Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik došla
uputa o postupanju u kojoj se od Nogometnog kluba traži da dana 30. travnja provede sve
potrebne radnje u cilju preoblikovanja športskog kluba jer Šibenskom nogometnom klubu
prijeti stečaj. Sastanak sa predstavnicima Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik održan je
jučer u podne, te su zamolili gradonačelnika da uputi navedeni prijedlog kako Hrvatski
nogometni klub Šibenik ne bi došao u situaciju da ode u stečaj. To je razlog zašto su
odluke došle sada i zbog čega su nesavršena i zbog čega stoji što je g.Lambaša rekao da
spriječe da Hrvastki nogometni klub Šibenik ode u stečaj. Što se tiče same odluke vidjeli
su da Gradsko vijeće Grada Šibenika je suglasno da Grad Šibenik sudjeluju u postupku
preoblikovanja Kluba sukladno Zakonu o športu i to na način da se Hravtskom
nogometnom klubu Šibenik daju na korištenje nekretnine, u sastavu stadiona na
Šubićevcu, to su nekretnine od kojih će biti formirana buduća čestica stadiona, temeljem
našeg odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju. Tu su i športski
objekti u Crnici. U tpčki 4. gradonačelnik pri sklapanju ovih ugovora o korištenju mora
voditi računa o zaštiti interesa kako Grada Šibenika tako i drugih športskih klubova. Ovo
se posebice odnosi na Crnicu, Nogometno igralište Ljubica kao i na zgradu u kojoj se
nalazi teretana. Intencija Grada je da se dopusti korištenje tih objekata Nogometnom
klubu Šibenik, ali nikako na način da se ugrožava korištenje športskih objekata od strane
već postojećih klubova i svih građana grada Šibenika. Ova odluka je predviđena da
gradonačelniku da jednu određenu slobodu da on zavisno o situacije na terenu i dosta
složene pravne situacije što se tiče imovinsko-pravnih odnosa i određenih postupaka
povrata koji se vode na ovim nekretninama da taj ugovor posloži na najbolji mogući
način štiteći interese grada i njegovih građana.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako je njegov prijedlog da u točci 1. ove
odluke na kraju piše bez naknade, odnosno na rok od 30 godina, njegov rijedlog je da se
briše «bez naknade» i da se iza riječi 30 godina upiše:» kao ulog u temeljni kapital
športskog-dioničkog društva nastalog preoblikovanjem Hrvatskg nogometnog kluba
Šibenik, za što Grad Šibenik ima pravo preuzeti odgovarajuću vrijednost u dionicama
športskog-dioničkog društva.» Dao je obrazloženje. Ovdje stoji da Grad Šibenik ima
pravo, znači ako mu odgovara on će preuzeti te dionice, ako mu zbog situacije u
Nogometnom klubu ne bude odgovaralo onda ih neće uzeti, neće stvoriti nikakvu obvezu
za građane.

21

Gradonačelnik dr. Ante Županović je kazao kako misli da je g. Lambaša čitao
Zakon o športu koji će se mjenjati. Intencija između ostalog je da Klub dođe u ruke
Grada. Znaju da svi ti klubovi imaju jako velika dugovanja prema državi, ta dugovanja se
pretvaraju u dugovanja prema Gradu i po toj osnovi Grad postaje apsolutni vlasnik
Nogometnog kluba Šibenik. Ne vidi uopće razloga to stavljati, ako se to ne dogodi onda
se neće dogoditi ni priča oko preoblikovanja. Ideja ove pretvorbe je u tom smislu. Grad
postaje vlasnik. U šprancama tih ugovora koji se rade odnosno pretvorbe stoji to, 30
godina. Očito će se ovaj zakon do kraja godine mjenjati, doživjeti određene izmjene. Sve
pretvorbe od Istre do Cibalie su na isti način, tekstovi su na isti način slagani u dogovoru
s povjerenstvom. Može se i uvažiti, ali misli da pišu nešto što je u stvari evidentno. Grad
Šibenik kroz pretvorbu postaje vlasnik i to u vrlo značajnom postotku. Ova pretvorba
označava i da se neki drugi dioničari uključe da otkupe dionice, da uđu s određenim
sredstvima. Što u konačnici predstavlja upitnost za konačno dovršenje posla.
Vijećnik Draško Lamaša je kazao kako s obzirom na stav gradonačelnika
inzistira na amandmanu jer u Zakonu o športu stoji da će revizor utvrditi vrijednost prava
korištenja športskih građevina koje mogu biti ulog u temeljni kapital, mogu i ne moraju.
U prvom krugu pretvorbe jedinice lokalne samouprave će da mogu sudjelovati u
pretvorbi na način da se dionice mogu uplatiti u novcu ili u pravu korištenja športske
građevine. Ako ostave da je to bez naknade onda je upitno hoće li Grad Šibenik dobiti
protuvrijednost dionica za dato pravo korištenja objekata. Odluka nije dobro
pripremljena, bez obzira na iskustva Nogometnog kluba Hajduk, čitao je ugovor koji bi
trebao biti nakon odluke. Ugovor je druga stvar, ali misli da Grad štiti svoje interese na
način da daje pravo korištenja, ali se štiti da će dobiti odgovarajuću vrijednost dionica.
Ako to bude htio s obzirom na stanje u Klubu. Ovo su ozbiljni prijedlozi i zato zaslužuju
pripremu. Misli da Grad ništa ne može izgubiti dapače samo dobiva s predloženom
dopunom.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao pošto je on predsjednik jednog nogometnog
kluba, nije mu jasno koliko Grad ustvari ima vlasništva nad prostorima igrališta i
svlačionica, što pripada sportskom objektu Šubićevac. Koliko Nogometni klub Šibenik
ima dugovanja koji su sadašnji, odnosno nekakakva tužba koja se može dogoditi. Što
Grad Šibenik dobiva od privatizacije, odnosno koliki teret dugovanja on prima na sebe,
onda u jednom trenu dođe do čiste logike da bi bilo najbolje da ide pod stečaj. Da u četiri
ili tri godine ide u četvrtu ligu, ne daj Bože, ali će se dogoditi da sada ide u drugu ligu
primjerice da sec sredi stanje tog sportskog objekta sa tim ljudima koji sebi daju za pravo
da je to njihovo. Nogometni stadion, Nogometnog kluba Šibenik je vlasništvo Grada i
kad je on u vlasništvu Grada onda Grad može dati njega u najam u koncesiju. Ako Grad
dobije Klub i dobije dugovanja na koji način će oni podmiriti te troškove koje će dobiti.
Koliko misle da od prodaje dionica mogu izvući novac kako bi mogli pokriti te troškove.
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Gradonačelnik dr. Ante Županović je kazao kako Grad ne dobiva nikakve
dugove niti preuzima na sebe bilo kakve dugove. Osim što država kao to su svi
Nogometni klubovi dužni tako i Nogometni klub Šibenik ta dugovanja pretvara u
određeni postotak vlasništva tog budućeg dioničkog društva. Pretvara se iz udruge jer to
zakon nalaže, a taj dio dugovanja klubova prema državi, država daje Gradu da Grad po
toj osnovi postaje većinski vlasnik. Nema nikakvih dugovanja, ono što se događa tu, ti
objekti su za tu svrhu i uvijek će služiti za tu svrhu. Samo što se klub na neki način
preoblikuje. U ovom slučaju se osiguravaju sa riječima koje je g. Lambaša spominjao,
sam sebe osigurava od sebe. Grad će biti vlasnik preko 80-85%. Koliko će budućih
dioničara ući u Klub? To je velika stvar. Zbog tog modela, te takozvane pretvorbe
klubova predstoji u prvom slučaju tijekom ove godine, po onome što je čuo i u razgovoru
sa ministrom novi zakon primjeren hrvatskim prilikama, jer očito ni ovaj zakon nije
dobar. Međutim, sada ono što se događa visi mač nad glavom Nogometnog kluba
Šibenik, jer tako Nogometni savez nalaže da do 30-og treba predati određenu
dokumentaciju u smislu pretvorbe. Upitno je da li će se ona dovesti do kraja. Idu iz
udruge u dioničko društvo s tim da je u konačnici udio Grada Šibenika, dugove prenosi
država. Dugovi po osnovi poreza, raznoraznih doprinosa. Taj dio je znatan. Prema nekom
njegovom izračunu to je preko 80%. Nije pravnik, da li ovo treba ubaciti, logika mu kaže
da u ovom slučaju da se osiguravaju od samog sebe, jer će Grad u konačnici biti vlasnik
svega toga.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako se do sada suzdržavao
da govori o nogometu, izbjegavao je tu temu. Postoji Zakon o športu i osim toga ono što
je vrlo bitno, misli da je vijećnik to i spomenuo stečaj. Ne spašavaju oni Nogometni klub
Šibenik, prvu ekipu, spašavaju 800 djece u svakoj generaciji koji prolaze kroz NK
Šibenik i neki od vijećnika su prolazili kroz NK Šibenik. I ovog momenta s ovim aktom
ne daju Hrvatskom nogometnom klubu Šibenik neograničeno pravo nad posjedom
građana Šibenika, nego mogućnost korištenja. To ne mogu otuđiti i to ne može biti
predmet nekakve hipoteke šta god. To se daje u točnu određenu svrhu, a daje se u tu
svrhu da bi Nogometni klub Šibenik mogao izvršiti ovo preoblikovanje. Jasno da nije
zadaća lokalne samouprave da se bavi Nogometnim klubom ili sa bilo kakvim
klubovima. Posebice ne sa prvim ekipama. Sa djecom da, ali ne sa prvim ekipama.
Upravo taj zakon omogućava da se prebaci, preoblikuje klub i nakon toga da se nađu
zainteresirani investitori. Drugog puta nema. To je ono što se može po Hrvatskim
propisima. Ono što je predložio cjenjeni kolega Draško Lambaša također je u redu, ali od
koga se štite. Grad nešto daje i Grad jest po tome većinski vlasnik i to uopće nije upitno
po zakonu, a onda se osiguraju sami od sebe. Taj prijedlog neće ništa otežati, ali i ne
dopridonosi ničemu. Što se tiče NK nije neki ljubitelj nogometa, draži su mu vodeni
sportovi, ali misli da se ode radi u prvom redu, ako dopuste da klub ide u stečaj mogu
zaboraviti pomladak, sve generacije i generacijekoje su kroz taj klub prolazile, nestat će
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cijela jedna povijest, onda nakon deset nakon pet godina će nam biti situacija kao sa TEFom. Sad nam je žao. Ovaj put odlučuju o tome hoće li nam za pet, sedam, deset godina
biti žao. On nije za to da nam bude žao, stoga će njegova stranka podržati ovakav
prijedlog. Vjeruje da ovaj prijedlog u okviru zakona koji je takav kakav jest, ne misli da
je zakon sjajan, ne misli ni da će onaj idući koji donese ovaj Sabor biti presjajan, jer
jednostavno ne može biti. Što se tiče dugovanja NK Šibenik to je predmet nekakve druge
rasprave, nemaju baš detaljan odgvor na to pitanje i ne sudjeluju u upravljačkom sustavu
kluba ovog momenta, mogu baratati sa ciframa s kojima barata ulica.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako bi rekao vezano za školu nogometa,
roditelji plaćaju 200 kuna mjesečne članarine, a ta djeca igraju izvan gola, na betonskom
igralištu na Šubićevcu,nemaju nikakve uvjete. Kad putuju na turnire ti treneri po
njihovim izjavama nisu plaćeni, umjetna trava koja se obečala nikad nije riješena. Nije
dobro da se ide u stečaj.
Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako izražava žaljenje što problematika koja se
trebala dobro proučiti i pripremiti da o njoj danas glasuju ovako, dobili su je na klupe i
moraju je riješiti. Nažalost ovdje nije u pitanju samo Zakon o športu, nego i Zakon o
trgovačkim društvima i upravo oni sutra kao dioničari Grad Šibenik, pitanje je kad se
otvori u javnoj nabavi koliko će budućih dioničara sa privatnim kapitalom ući. Da bi
Grad Šibenik zaštitio sutra ovaj dio da športskim objektima Ljubica, ovi ostali klubovi
mogu raspolagati sa tim. Dobro je da u ovom ulagačkom djelu u ovim dionicama osim
što će mu država vezano za doprinos koji sadašnja udruga Nogometnog kluba Šibenik
ima, vjerojatno će ovo dioničko društvo preuzeti poslovanje udruge, bilo bi dobro da
imaju brutto bilancu da znaju koliki je potencijalni dug te udruge. Budući dioničko
društvo sa ovim našim prijedlogom odluke ili ovom dopunom bi sebi osigurao mogućnost
da kasnije u samom tom licitiranju poveća naš udio u kapitalu kao dioničko društvo, svoj
glasački dio. Kasnije će to dioničko društvo sa tim kapitalom unutra moći opstati ili ne,
ali ne znači da to dioničko društvo ako su dugovanja ogromna potencijalni potraživači
tog dugovanja se ne odreknu kao što će se i država odreči ne znači da to dioničko društvo
neće vrlo brzo otići u stečaj, likvidaciju ako nema kapitala koji će vezano za taj dio
potraživanja, spominje se 15,20, 30 milijuna ne bi sad htio licitirati, ali nažalost u
obrazloženju kad se već ide iz udruge i kad Grad s odlukom daje svoj dio športskih
objekata što je najnormalnije za buduće dioničko društvo kao takvo služi svrsi kojoj je i
dosada služilo. Mogu prihvatiti ovo što je g. Lambaša predložio da sa tim sebi daju
mogućnost da kasnije u tom kapitalu budu sa većim učeščem nego sa manjim, ovisno
koliko će se javiti privatnih. Ako sadašnji potraživači duga ne odustanu i ako se ne dođe
do kapitala novog ovaj će klub otići pod stečaj.
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Gradonačelnik dr. Ante Županović je kazao kako svi dugovi, osim što država
to daje Gradu, svi ostali dugovi po toj pretvorbi se pretvaraju u dionice. Oni kojima je
Grad Šibenik dužan oni to pretvaraju u dionice. Mogu prihvatiti i tu formulaciju da ne
duže. Ispričao se jer su jučer dogovarali te stvari, rok je takav da se neke stavri moraju
donjeti.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako je mislio podržati ono što je
gradonačelnik prvo rekao, odluku ovakva kakva je iz razloga što nitko neće ulagati u
Nogometni klub ako ne može koristiti igralište. Predlaže da ostanu na odluci ovakvoj
kakva je iz razloga što u točki 4. kaže da se ovlašćuje gradonačelnik Grada Šibenika i
vjeruju gradonačelniku da će poduzeti se radnje koje su u interesu Grada kako ne bi došli
u nekakav problem jer vjerojatno sjednice Gradskog vijeća neće biti u idućih 15 dana i
tada će ju imati veliki problem i oni će biti ti koji će dovesti Nogometni klub u stečaj,
zato on predlaže da podrže prijedlog kakav je jer misli da je gradonačelnik i zamjenik
odlično elaborirao. Više od 80% će Grad biti vlasnik i nema razloga štititi sebe. Predlaže
da ostane ovako kako je i da gradonačelnik poduzme sve daljnje radnje koje će biti
potrebne za preoblikovanje Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako se slaže s ovim što je rekao Novica.
Vezano za Draškov prijedlog sada u postojećoj odluci Grad je i dalje vlasnik sportskih
objekata samo ih daje na besplatno korištenje budućem dioničkom društvu. Ako Grad u
dionicama uzme udio na račun tih sportskih objekata po njemu ti sportski objekti ulaze u
vlasništvo dioničkog društva, a sutra se može promijeniti struktura i može biti nešto
drugo. Zato misli da je normalniji prijedlog osnovni bez nadopuna.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako radničko nogometni klub takvo je ime bile
kad se osnovao, star je 80 godina, pozdravlja zadnje vrijeme pored svih grešaka koje su
bile, lako je kritizirati, bilo je teško voditi klub u to vrijeme u zadnje vrijeme 2-3 mjeseca
od kada su počeli igrati mladi je dobro. Pozdravlja odluku, prvo da igraju mladi i da ih se
treba podržati. Predlaže svima da podrže, ali da vode računa da ne daju novac za strane
igrače, skupe trenere, imamo svoje pa neka budemo onda u četvrtoj ligi, ali ne dozvoliti
da idemo u stečaj.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako je malo u tom sportu, pa u principu zna
neke stvari. Kad klubovima u Hrvatskoj voda dođe do grla ide u privatizaciju, praktički
se dugovi pretvaraju u dionice, nešto se prebaci na lokalnu vlast i tako dalje Razni
financijski timovi će utvrditi koliki je dug, prema igračima, prema državi i tako
daljeNetko mora i nove novce stvoriti, znači što bi rekle radnice Revije, mogli su i njih
kupiti. Privatizira se firma koja je nagomilala dugove, a istovremeno ne zna da li može
proizvoditi novac, da li će Grad kad uzme jedan dio formirati upravu sa svoje strane,
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Grad ili Gradsko vijeće da li će se pokrenuti ispitivanje zakonitosti poslovanja i o tome bi
trebalo voditi računa. Volio bi da sve to skupa izađe na dobro.
Vijećnik Boris Dragutin je kazao da ne bi ispalo da amandman nešto umanjuje,
on kaže da Grad može, ima pravo u svakom momentu ovisno o dionicama, da dadu
mogućnost jedan privatnik koji će ući preko 51% u društvo. Automatski sa 51% ono
odlučuje vezano za Ljubicu. Zaštita bi trebala biti. Amandman daje da odluka bude bez
učešća. Sebe su doveli pred gotov čin da je već sada to bez naknade. Zašto bi za 1%
odluku donosio netko treći ako mogu oni kao Grad.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je gradonačelnik
kazao kako u principu prihvaća amandman, s druge strane ovdje se radi o pravu
korištenja sa jasnom namjenom, nema vlasništva čak ni nekakve koncesije u tom smislu.
Dakle, ne može onaj tko uđe u klub promijeniti namjenu i napraviti pjevačko društvo, to
nije predmet. Ovo Gradsko vijeće kao što daje pravo korištenja tako ga sutra može i
uskratiti. Može izazvati raskid ugovora. Jedine posljedice će osjetiti NK, a ne Grad.
Nemaju ništa protiv toga da prihvate amandman ako misle da štitu Grad od samog sebe,
onda ga prihvaćaju.
Predsjednik Vijeća je zaključio raspravu. Iz rasprave je proizašao amandman
Draška Lambaše za koji je nejasno zaključio da li je prihvaćen ili nije prihvaćen.
Predlagatelj je prihvatio amandman.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog odluke o sudjelovanju u
postupku preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik iz športskog kluba udruge
za natjecanje u športsko-dioničko društvo s amandmanom Draška Lambaše.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o sudjelovanju u postupku preoblikovanja
Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik iz športskog kluba udruge za natjecanje u športskodioničko društvo. Odluka se prilaže zapisniku pod 2) i čini njegov sastavni dio.

Točka 3.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Rješenje o imenovanju ravnatelja
Gradske knjižnice «Juraj Žižgorić» Šibenik. Rješenje se prilaže zapisniku pod 3) i čini
njegov sastavni dio.
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Točka 4.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Rješenje o imenovanju područja
zapadno od Šibenskog mosta. Rješenje se prilaže zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni
dio.
Točka 5.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Šibenika. Rješenje se
prilaže zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlog pravilnika o ocjenjivanju
službenika i namještenika Grada Šibenika.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako smatra da ovaj Pravilnik koji je trebao
stupiti na snagu 2008. godine nije stupio na snagu iz poznatih razloga, uvijek političke
strukture determiniraju ocjenjivanje namještenika. Na nacionalnoj razini pokazatelji su
bili da se ocjenjuju na razini ministarstava službenici i namještenici od ocjene odličan,
vrlo dobar, dobar, dovoljan i nije zadovoljio. Žao joj je što ne funkcionira Odbor za
suradnju sa gradovima i općinama, što je opet jedna paskica Tajništvu Grada jer nisu
dobivali nikakve materijale. S obzirom na angažiranost i želju da zaista rade u odborima
mogli napraviti cjelokupnu analizu kako su to riješili drugi gradovi i općine. Primjerice
Grad Vukovar, Split, Zadar, Dubrovnik i tako dalje. S obzirom na ocjenjivanje koje nije
provedeno 2008. godine za vladavine prijašnje garniture vlasti, prošle su čak četiri
godine za ocjenjivanje, neki su ljudi u međuvremenu otišli u mirovinu. Osobno smatra da
bi trebalo napraviti analizu kako funkcioniraju drugi gradovi, jer se može desiti i
manipuliranje sa ocjenama, a i u isto vrijeme smatra da je to jedna ustavna kategorija koja
je u situaciji da gradonačelnik ocjenjuje pročelnike, pročelnici svoje voditelje, a voditelji
druge djelatnike. Smatra da je to subjektivna ocjena, svaka lokalna samouprava treba
imati svoj sindikat koji će se izboriti za svoja prava i smatra da je ovo trebalo rješavati
postepeno u koracima još od 2008. godine do danas i zašto to nije napravljeno ranije.
Smeta joj ta subjektivna ocjena po kojoj netko tko ima simpatije ili antipatije, ili ako se
radi o stranačkim podobnim ili nepodobnim osobama mogu dobiti ocjenu odličan. U isto
vrijeme po tom pravilniku se vrednuje samostalnost u radu, kreativnost u radu, a u isto
vrijeme se traži timski rad. Bez obzira na nacionalnu razinu ovo je trebalo doći još ranije
na klupe i da je trebalo s obzirom na 2008. godinu kad je trebalo to provesti zaista imati
nekakva mjerila i nekakve analize.
Tajnica Grada, Valentina Mejić je kazala kako Zakon o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi je propisao donošenje
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ovog Pravilnika, Zakon je propisao kako se vrši ocjenjivanje od nedovoljan do
odličan. Koliko je razumjela ono što vijećnicu naviše zanima je pravna zaštita. O svakoj
ocjeni se donosi rješenje, protiv rješenja nezadovoljan službenik odnosno namještenik
ima pravo podnijeti žalbu protiv drugostupanjskog rješenja i ima pravo pokrenuti upravni
spor. Pročelnike ocjenjuje gradonačelnik, ostale službenike i namještenike pročelnik.
Vijećnica Jagoda Sablić je upitala zašto se nije provodilo 2008. godine.
Tajnica Grada, Valentina Mejić je kazala kako ne zna zašto se nije provodilo
2008. godine.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog pravilnika o ocjenjivanju
službenika i namještenika Grada Šibenika.
Vijeće je uz 1 glas „SUZDRŽAN“ donijelo Pravilnik o ocjenjivanju službenika i
namještenika Grada Šibenika. Pravilnik se prilaže zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni
dio.
Točka 7.
Vijeće je bez rasprave sa 23 glasa „ZA“ donijelo Odluku o promjeni granice
Grada Šibenika i Općine Primorski Dolac. Odluka se prilaže zapisniku pod 7) i čini
njegov sastavni dio.
Točka 8.
Predsjednik Vijeća je zamolio za obrazloženje Prijedloga odluke o autotaksi
prijevozu osoba.
Petar Mišura je kazao kako se odluka donosi zbog promjene Zakona o prijevozu
u cestovnom prometu kojim se ukidaju dosadašnje koncesije, definira se dozvola i što je
obuhvaćeno dozvolom i broj dozvola. Najzanimljivija stavka je koliko je Grad Šibenik
odlučio dati dozvola za obavljanje autotaksi djelatnosti. Broj dozvola za područje grada
Šibenika utvrđuje se na svaki 1500 broj stanovnika jedna dozvola. Prema zadnjem popisu
stanovnika to bi bile 32 dozvole. Smatraju da je taj broj optimalan u odnosu na sadašnje
stanje gdje imamo 20 koncesija koje su već izdane i četiri nova zahtjeva tako da se u
dogledno vrijeme omogući ljudima koji su zainteresirani za autotaksi djelatnost
mogućnost da i oni dobiju dozvolu. Utvrđena je naknada od 2000kn za rok od pet godina.
Također je utvrđeno koje standarde automobili trebaju imati, te jedinstveni cjenik na
području grada Šibenika koji je utvrđen na način da se početak vožnje i prvih pet
kilometara naplaćuje po jednoj cijeni, a nakon toga svaki kilometar posebno. Taj cjenik je
donesen kao što ga ima grad Zadar i mnogi manji gradovi, dok veći gradovi imaju sat
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vožnje na svaki sljedeći kilometar. Odluku o najvećim cijenama donosi gradonačelnik,
tako je utvrđeno i u svim ostalim gradovima koji su donijeli odluku o autotaksi djelatnosti
da se zaštite potrošači, gradonačelnik ima pravo donijeti odluku koja najviša cijena može
biti. Kad odluka bude usvojena gradonačelnik će sa svojim aktom donijeti odluku o
najveće utvrđenim cijenama. Gradonačelnik će također na zahtjev sadašnjih taksista
utvrditi posebna obilježja koja će imati taksi koji ima dozvolu na području grada Šibenika
koja će se nalaziti na vratima taksija zbog toga što je zabilježen slučaj nelegalnog
taksiranja taksista iz ostalih jedinica i u Šibensko-kninskoj županiji i van nje. Na
području grada Šibenika imaju samo pravo na dovoz gostiju, a nakon toga ih nemaju
pravo ovdje voziti. Što se tiče bitnih obilježja utvrđeno je ovom odlukom da dozvola
ostaje na snazi kad prijevoznik promijeni automobil ili cjenik jer se iz drugih gradova
pokazalo da se time komplicira postupak. S odlukom se dosta čekalo zato što se htjelo
imati konzultacije s udrugom autotaksi djelatnika koja nije bile osnovana do početka
ovog mjeseca.
Vijećnik Milorad Mišković je upitao jer je prije nekoliko dana razgovarao s
taksistima gdje su oni iskazali svoje nezadovoljstvo. Kažu da ih sada ima 26 i devet
parkirnih mjesta. Znaju da zakon to tako propisuje, ako se netko od taksista parkira na
mjesto koje nije predviđeno za taksi platit će globu. Oni zapravo od Grada traže da se
njima adekvatno njihovom broju odrede njihova taksi stajališta. Imaju problem i na
željezničkom kolodvoru gdje zapravo više nemaju taksi stajalište, na autobusnom Grad je
dao koncesiju za kafić, u svakom slučaju želi iskazati njihovo nezadovoljstvo, jer oni
traže da dobiju veći broj autotaksi stajališta.
Petar Mišura je kazao kako ga čudi navedeno s obzirom da je bio na sastanku
prije nepunih petnaest dana s predstavnicima taksista i tada su dogovorili buduće lokacije
taksi stajališta kod željezničkog kolodvora, tržnice, Dalmare centar i utvrđeno je da će
broj biti adekvatan broju dozvola. Čudi ga istup s obzirom da je na sastanku dogovoreno
da će Grad proširiti broj taksi stajališta. Ovom odlukom se ne propisuje broj ni mjesta
gdje će se nalaziti taksi stajališta. Što se tiče Željezničkog kolodvora tu su obećali
ukoliko po Zakonu o cestovnom prijevozu se može a površini koju oni žele osigurati taksi
stajalište onda će biti osigurano, gdje se ne može ili Hrvatske željeznice ne daju
suglasnost da se na njihovom da u tom slučaju prva lokacija je parkiralište kod
Željezničkog kolodvora gdje Grad ima svoju ingerenciju.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o autotaksi prijevozu osoba. Odluka se
prilaže zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio.
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Točka 9.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na
području grada Šibenika. Odluka se prilaže zapisniku pod 8) i čini njegov sastavni dio.

Točka 10.
Predsjednik Vijeća je zamolio za obrazloženje Prijedloga odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako su do danas na
Poduzetničkoj zoni Podi imali ukoliko netko radi proizvodni pogon gdje znamo da je
oslobođen komunalnog doprinosa, ali smo mu naplaćivali komunalni doprinos za dio koji
se tiče kancelarija koje su vezane usko uz taj proizvodni pogon, odnosno u istom su
prostoru. Željeli su to promijeniti i da omoguće davanje na rate otplate komunalnog
doprinosa, ali isključivo uz bankarsku garanciju. To je dovoljna garancija da će Grad
Šibenik sebe naplatiti na kraju.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu. Odluka se prilaže zapisniku pod 9) i čini njegov sastavni dio.

Točka 11.
Predsjednik Vijeća je zamolio za obrazloženje Prijedloga odluke o mjerilima za
naplatu usluga Gradskih vrtića Šibenik.
Živana Podrug je kazala kako je riječ o odluci koju do sada nisu imali. Zadnja
promjena cijena bila je prije 12 godina, dakle 2000. godine. I tada je samo bila dana
suglasnost, misli da je to bilo u nadležnosti Gradskog poglavarstva. Grad Šibenik je
primio zahtjev od ustanove Gradski vrtići Šibenik za povećanjem cijena i sukladno
Zakonu o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi i Zakonu o predškolskom odgoju i
naobrazbi predlažu donošenje navedene odluke. U članku 2. Odluke navode se svi
programi koji danas postoje u ustanovi Gradski vrtići Šibenik u jasličkim i vrtićkim
grupama, a u članku 6. su predložene nove cijene tih programa odnosno vrtićkih
ustanova. Radi bolje usporedbe predlaže da pogledaju zahtjev za povećanje cijene
boravka djece u Gradskim vrtićima Šibenik za 2012/2013 godinu imaju dosadašnje cijene
i sadašnje cijene usluga u Gradskim vrtićima Šibenik predložene nove cijene, ali i cijene
vrtićkih programa u pojedinim drugim gradovima i općinama na području Šibenskokninske županije te u drugim susjednim gradovima. 9,5 satni boravak u vrtiću cijena je
dosada bila 400 kn, a predložena nova cijena 500 kn. navela je usporedbe u Vodicama,
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Primoštenu, Kninu, Drnišu, Zadru i Splitu. 9,5 satni program u jaslicama je 420 kn, a
predložena nova cijena 520 kn. 5,5 satni boravak 230 kn, a predložena nova cijena je 250.
Učenje stranog jezika 700 kuna dosadašnja cijena, predložena nova cijena je 700 kuna i
9,5 satni boravak dramsko-scenski program dosadašnja cijena je 430 kuna, a nova
predložena je 500 kuna. Skuplji je smjenski boravak 550 kuna se predlaže s obzirom na
povećane troškove dolaska i odlaska djece, obroka i svega ostalog. U obrazloženju mogu
pročitati da je ustanova Gradski vrtići Šibenik zatražila ovo povećanje nakon 12 godina.
Došlo je u pitanje provođenje pedagoških standarda jedini način da budu u skladu sa svim
standardima, normativima i svim ostalim je povećanje cijena.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako je istina da Gradski vrtići Grada Šibenika
nisu povećavali svoju cijenu već punih 12 godina, međutim kroz ovu godinu su u
trenutcima vala poskupljenja od PDV-a koji je išao gore 25%, pa taj PDV vuče sva
ostala poskupljenja, narasla je cijena benzina za 1 kunu, standard građana se na neki
način pogoršao i u trenutcima kada je naglo opterećen budžet i potrošačka košarica
građana RH, pa tako i građana grada Šibenika sada u ovom trenu idu i s poskupljenjem
cijene za 100 kuna. Što će reći privatni vrtići kada se poveća cijena Gradskim vrtićima za
100 kuna koji iz Proračuna Grada Šibenika dobivaju više od 21 milijun kuna, privatni
vrtići oko 3 milijuna kuna. Kao gradskog vijećnika opsjedaju ga vlasnici privatnih vrtića
da izađe, izbori se za njih, potrebna im je još veća gradska subvencija. Ne mogu povećati
cijenu vrtića građanima grada Šibenika, jer građani već previše plaćaju. Gradski vrtići
imaju 1200 djece, a privatni oko 560 djece. Na koliko će oni povećati cijenu vrtića i kako
to reći roditeljima djece. Neka pokušaju pronaći neki drugi način da prežive do kraja ove
godine i sljedeću godinu pokušaju razmišljati o povećanju cijene vrtića s obzirom na sav
val poskupljenja koji je zahvatio građane grada Šibenika i ostale građane RH. 100 kuna s
obzirom na sva poskupljenja nije malo pronaći za građane grada Šibenika da plate
povećanje cijena. Neka pokušaju pronaći neki drugi alternativni način da pomognu
gradskim vrtićima. Što se tiče branda grada Šibenika čini se da od tog projekta nema
ništa, već 2-3 godine provlači se kroz Proračun grada Šibenika i da li postoji mogućnost
da sredstva od branda grada Šibenika prenamjene, te da se na sljedećoj sjednici Gradskog
vijeća napravi rebalans proračuna i ta sredstva prebace Gradskim vrtićima i da od tih
sredstava Gradski vrtići pokušaju investirati u didaktičku opremu koju traže i održavanje
objekata. Tako da pokušaju 5-6 mjeseci preživjeti jer i sam ministar Čačić je rekao da
ćemo u 4 mjesecu doživjeti dno, a od četvrtog mjeseca ćemo se početi dizati. Ako je on
vjesnik dobrih vijesti onda tih šest mjeseci preživimo sa cijenom koja je i onda sljedeće
godine ako se popravi standard građana što je vlada nagovijestila dignuti cijenu. Dok
tonemo nemojmo dizati cijenu vrtića i ići na uštrb građana grada Šibenika i još više
otežavati njihov dosta težak položaj.
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Vijećnica Anita Škugor Kodžoman je kazala kako će reći svoje razloge zašto je
protiv povećanja cijena vrtića. Govori se o podacima koji su egzaktni, a odnosi se na
posao koji radi. 13 godina je na čelu Zavoda i tamo se rješavaju pravo majki na rodiljine
naknade. Ono što je bitno je da je ukupni broj djece u periodu od kada je ona tamo se
prepolovio od 1600 djece godišnje, na nekih 840. U tom smislu smatra da je ova
kategorija iznimno osjetljiva i da je jedna od temeljnih nadležnosti grada podržavajući
sve objektivne stvari povezujući i njih gradske vijećnike da vide koje su to unutarnje
razlike, da se nadomjesti to što vrtićima treba. Dobro je da Grad participira koliko god je
to moguće.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako Grad Šibenik jest
socijalno osjetljiv i svjedoci su da u protekle tri godine nisu dirali socijalna prava, pa čak
ni onih koji nisu socijalnog tipa, prijevoz umirovljenika, već su ih nastojali zadržati.
Usprkos svemu što se događa oko nas ovdje se radi o jednostavnoj priči Ne povećava se
cijena vrtića zato što to treba proračunu Grada Šibenika. Radi se o tome ukoliko žele
zadržati dosegnuti pedagoški standard u vrtićima onda jednostavno to odnekud moraju
financirati. Kolega Ninić je kazao kako ga vlasnici privatnih vrtića potežu, potežu i njega,
ali radi se ono što se može. Nije za nikakvo povećanje cijena, ali su nakon 12 godina
došli u situaciju da se to više ne može izbjeći. Sve vlasti su izbjegavale koliko su mogle.
Grozi se demagogije. Nije sadašnja vlast dizala PDV zato što im se diže PDV, za sve
postoje uzroci i posljedice. Dizanje cijene vrtića je posljedica, a uzroke treba tražiti
negdje drugdje. Jednostavno ne mogu pratiti situaciju koja jest ukoliko roditelji ne
participiraju u cijeni vrtića. Ne trebaju se razbacivati sa izjavama, mi smo protiv
povećanja cijena, i on je protiv, svi su oni protiv, ali postoji ono što nam život nameće.
Vijećnik Emil Guberina je kazao kako su rekli svoj stav za navedenu točku
dnevnog reda, ništa novog nisu čuli. Nemaju potrebna saznanja da li je ovo povećanje
opravdano ili ne. Po konvenciji o pravima djeteta i po Ustavu RH ne smije biti
diskriminacije u odgoju i obrazovanju djece. Nisu ni danas dobili odgovor osim da je u
gradu ovom toliko, onom onoliko i da smo mi nešto niže. Nema saznanja u odnosu na
druge gradove koliko se izdvaja iz proračuna grada. U proračunu za ovu godinu odredili
su 24 milijuna 580 tisuća kuna za predškolski odgoj. 21 milijun se odvaja za Gradske
vrtiće, a ostalo za privatne vrtiće. Ispada da je to 2100 kuna po djetetu kad se podijeli za
Gradske vrtiće, Kako nisu dobili odgovor ne mogu nešto podržavati.
Vijećnik Milorad Mišković je kazao kako želi iznijeti stav HSP-a na navedenu
točku dnevnog reda. Uvijek ga rastuže, otkazi, plaće. Ima roditelja koji vode svoju djecu
u vrtić s plaćama oko 2-3 tisuće kuna. To je za njih mnogo. Mnoga djeca koji su
prekrasni sportaši odustaju od sporta jer njihovi roditelji ne mogu plaćati. Ne može se
uvijek iznalaziti rješenje kad se ne može naplatiti uzet ćemo građanima, pa ako roditelji
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ne mogu slati dijete neka ga ispišu, a oni će zadržati kvalitetu. Stav HSP-a je da se ne
diže cijena, traži da pokušaju naći neko drugo rješenje. HSP neće dignuti ruku za ovo
povećanje.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako 12 godina nije poskupljenja to je točno s
obzirom da je svake godine povećana subvencija od strane Grada. Lani je Grad Šibenik
za subvencije dao 21 milijun kuna da bi još dodali u 11 mjesecu i dobili 200 tisuća i kada
se doda stan 800 tisuća kuna, dođe se blizu 23 milijuna kuna. Ove godine ako je dobro
razumio vijećnika Guberinu iz Proračuna su izdvojena 24 milijuna kuna. To znači
povećanje od 3 milijuna u odnosu na prošlu godinu. S obzirom da je privatnim vrtićima
dano 500 kuna po djetetu. Da li se Grad ikada upitao kako ti ljudi, da li pružaju kvalitetnu
uslugu toj djeci za taj iznos, ako u protivnom Gradski vrtići sa 1400, 1500 u prosjeku,
plus 400 kuna ne mogu izaći. Da li postoji zakonska odredba koji je omjer subvencija?
Da li gradska vlast kontrolira privatne vrtiće, da li oni imaju kvalitetu? Odlukom su dali
da oni to rade umjesto njih. Bilo bi najnormalnije da se dio vrtića dade u privatno, zadrži
broj radnika, isto dade 500 kuna, znači kad bi u privatno prebacili 500 djece mi bi trebali
dati 3 milijuna, ostalo bi 13 milijuna kuna koje slobodno mogu dati u socijalne svrhe i da
roditelji ne plaćaju ništa.
Gradonačelnik dr. Ante Županović je kazao kako će početi s tim da je jučer bio
na jednom predavanju koja jedne zemlje služi primjer pogotovo tranzicijskim zemljama.
Održana je lekcija što je demokracija, demagogija i tako dalje. Bilo je određenih pitanja u
tom smislu kako se ponašaju vlasti, građani. Jedno su lijepe želje, a drugo su mogućnosti.
Cijena je ona koja ide prema građanima, ako netko u 12 godina hoće baratati sa
određenim brojkama pogotovo ljudi iz te struke, onda moraju vidjeti što je sve otišlo u 12
godina, sve ono što ulazi u poslovanje kao trošak. Neće govoriti o privatnim vrtićima, taj
dio je u određeno vrijeme bio formula da se što više korisnika, te djece i njihovih
roditelja na neki način može zadovoljiti. Vremena su teška i potrebe koje Gradski vrtići
imaju se na neki način prelamaju kroz gradski proračun i kroz to se traže određena
rješenja. Međutim, to više nije moguće. Nisu dirali milijune za socijalu, više se ne može.
Na njima je određena odluka za koju već duže vremena imaju inicijativu iz Gradskih
vrtića u tom smislu. U protivnom ne zna što se može dogoditi, može se smanjiti broj
mjesta ili standardi ili da se zapitaju kad su otvoreni vrtići, u kakvom su stanju. Ima niz
problema i uz sve to može vrlo kompetentno reći da ti vrtići vrlo kvalitetno rade svoj
posao i uz velike napore. Dođe vrijeme kad se više ne može. Treba teret u određenom
smislu podnijeti da bi ta djeca imala adekvatnu njegu za vrijeme dok borave u vrtiću.
Vijećnik Mirko Radak je kazao kako su u Gradskom vijeću raspravljali o vodi i
korekciji koja je utjecala na ukupnu cijenu toga, a i vode u cjelini. Svako povećanje koje
se događa u ovim teškim vremenima je bolno i teško, pogađa dvije najugroženije
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kategorije kojima je potrebna pomoć umirovljenici i djeca. Imaju dužnost i obvezu, a oni
pravo da od nas očekuju da ih po najvišim pedagoškim standardima, u skladu sa onim što
čini zapadna europa brinu za taj život. Hoće ad unuk uči strani jezik, da ima
kompjutersko obrazovanje, četiri obroka, izvrsnu tetu, da ima najsuvremenija didaktičkometodička sredstva kojima njegova teta sve to može predočiti i kazati. Činjenica je ad se
cijene 12 godina nisu povećavale sama o sebi sve govori. Osnovno i krucijalno pitanje
koje se postavlja je što oni uzimaju od pedagoškog standarda i kako pripremaju našu
djecu za budući život. Žele imati zemlju i ljude znanja, a bez ulaganja nema. Dignut će
ruku za ovu odluku, a ne da mu njegova mama za deset godina priča kako nije htio
dignuti ruku. Zamolio je da dignu ruku „za“.
Živana Podrug je kazala kako su za neke kategorije korisnike cijene umanjene u
svim programima za 25%, to su samohrani zaposleni roditelji i roditelji koji imaju dvoje
ili više djece u vrtiću, pa je od 1080 djece u prošloj pedagoškoj godini 30% djece bilo
obuhvaćeno tim umanjenim cijenama.
Predsjednik Vijeća je na glasovanje stavio Prijedlog odluke o mjerilima za
naplatu usluga Gradskih vrtića Šibenik.
Vijeće je uz 9 glasova „ZA“ 8 glasova „PROTIV“ donijelo Odluku o mjerilima za
naplatu usluga Gradskih vrtića Šibenik.
Kao su neki vijećnici došli u pola glasanja predsjednik Vijeća zamolio je Tajnicu
da utvrdi kvorum.
Sjednici je nazočno 18 vijećnika.
Vijeće je uz 10 glasova „ZA“ , 6 glasova „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“
donijelo Odluku o mjerilima za naplatu usluga Gradskih vrtića Šibenik. Odluka se prilaže
zapisniku pod 10) i čini njegov sastavni dio.
Točka 12.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o
ustrojstvu Pučkog otvorenog učilišta Šibenik. Odluka se prilaže zapisniku pod 12) i čini
njegov sastavni dio.
Točka 13.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Šibenik. Zaključak se prilaže zapisniku
pod 13) i čini njegov sastavni dio.
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Točka 14.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Muzeja Grada Šibenika.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako je potrebno izvršiti izmjenu umjesto
matičnog broja staviti OIB.
Tajnica Grada, Valentina Mejić je kazala kako se prihvaća, mada Zakon o
ustanovama traži samo sjedište.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o statusu,
djelatnostima i ustrojstvu Muzeja Grada Šibenika. Odluka se prilaže zapisniku pod 14) i
čini njegov sastavni dio.

Točka 15.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec siječanj 2012.
Godine i mjesec veljaču 2012. Godine. Zaključci se prilažu zapisniku pod 15I i čine
njegov sastavni dio.
Točka 16.
Predsjednik Vijeća je zamolio za obrazloženje
Urbanističkog plana uređenja POS Meterize.

Prijedloga odluke o izradi

Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako se radi samo o
ubrzavanju procedure kako se ne bi čekalo sa UPU-om dodatno.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja POS
Meterize. Odluka se prilaže zapisniku pod 16) i čini njegov sastavni dio.

Točka 17.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o
izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika. Odluka se prilaže
zapisniku pod 17) i čini njegov sastavni dio.
Točka 18.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog
dobra. Odluka se prilaže zapisniku pod 18) i čini njegov sastavni dio.
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Točka 19.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Zaključak o utvrđivanju prijedloga za
imenovanje mrtvozornika za područje Grada Šibenika. Zaključak se prilaže zapisniku
pod 19) i čini njegov sastavni dio.

Predsjednik Vijeća je utvrdio da je rasprava završena, te je u 13,05 sati zaključio
sjednicu.
ZAPISNIČAR
Mira Vudrag Kulić

PREDSJEDNIK
mr.sc. Goran Grguričin
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