ZAPISNIK
16. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika
Sjednica je održana 17. prosinca 2010. godine u Gradskoj vijećnici na Trgu Republike
Hrvatske s početkom u 9,10 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 25 vijećnika i kako
postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Osim vijećnika sjednici su bili nazočni i: dr. Ante Županović, gradonačelnik Grada
Šibenika, 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,
Krešimir Petković, pročelnik u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
Ljiljana Giljanović, pročelnica u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i gradnju, Ivica Živković, pročelnik u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom
imovinom, Josip Živković, v.d. pročelnik u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i
gospodarstvo i Ksenija Slavica, pročelnica u Upravnom odjelu za financije.
Predsjednik Vijeća je priopćio kako je u materijalima za sjednicu, radi potvrde
dostavljen zapisnik sa 15. sjednice.
Otvorio je raspravu o zapisniku s 15. sjednice.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako ima prigovor na prvi dio zapisnika, a konkretno
gdje je istupao kao vijećnik osobno. Drugom dijelu gdje se govorilo o staroj gradskoj jezgri
do riječi je napisano na 25 stranica, a njegova diskusija je stavljena u dvije – tri rečenice.
Upitao je tko je odgovoran za zapisnik. Kazao je kako se u zapisniku ne govori ništa o onome
što je on govorio, te da kao vijećnik ima pravo predložiti nadopunu dnevnog reda i statutom i
zakonom obrazložiti svoj prijedlog kako bi vijećnici mogli glasati za ili protiv, što se iz
zapisnika ne vidi. Vidi se samo da je rekao da ima fakultet jedan i drugi, a ne govori se u
kojem kontekstu je rekao. Kolegi predsjedniku je rekao da ima njegov fakultet i po tom
fakultetu da ništa ne zna pravo, ali ima i drugi. Upitao je da li je to namjerno izostavljeno, ako
se 25 stranica može od riječi do riječi napisati. Ako se nema nešto za snimiti, od svoje
naknade vijećničke daje da se kupi za 100 kuna nešto kako bi se moglo prenijeti na papir.
Traži odgovornost Tajnice Gradskog vijeća koja je zadužena za zapisnik, ali i za tumačenje
zakona. Oni vijećnici ne moraju znati zakon i statut, ali Tajnica mora tumačiti zašto, Ivan
Ninić je sto posto bio u pravu kao pravnik u tumačenju da ima pravo i da mora obrazložiti
prijedlog, nije mu se dozvolilo. Tajnica treba izići i reći službeno tumačenje da li je on u

pravu po Statutu Grada Šibenika, a ima četiri članka koja to govore. Ovlašteni predlagatelj je
vijećnik, klub vijećnika i gradonačelnik. On ima pravo kao vijećnik u ime kluba kojem
pripada u članku 37. da ima pet minuta do petnaest ako se radi o proračunu obrazložiti, što se
njemu nije dozvolilo i radi slušatelja grada Šibenika da ne misle da je po crnički došao praviti
nered, ali kao pravnik hoće da mu se obrazloži i da Tajnica izađe i reče da li vijećnik ima
pravo predlagati nadopunu dnevnog reda, da li to treba nadopuniti i da se vidi tko je u krivu i
da slijedeći zapisnik bude ako se može 25 stranica druga tema onda i ova sporna stranica se
mogla prenijeti onako kako je bilo.
Tajnica Grada Šibenika Valentina Mejić je kazala kako se ispričava zbog zapisnika
jer je bilo smetnji prilikom tonskog snimanja, a naravno da će se to uzeti u obzir i upotpuniti.
Što se tiče prava da predlaže i obrazlaže naravno da Poslovnikom ima to pravo.
Predsjednik Vijeća je kazao kako će on obrazložiti kao predsjednik Gradskog vijeća.
Vijećnik Ivan Ninić je krivo nastupio kada je tražio raspravu o dnevnom redu. Nadopuna
dnevnog reda se radi na način da se predloži nadopuna dnevnog reda i da se kratko obrazloži
prijedlog nadopune dnevnog reda. U Poslovniku piše da se o nadopuni ne raspravlja. Dakle,
ne vodi se sama rasprava o nadopuni dnevnog reda, nadopuna se radi na način da se reče kako
se zove točka koja se želi nadopuniti, da se obrazloži zbog čega se nadopunjava ta točka
dnevnog reda, a rasprave o nadopuni dnevnog reda nema. Članak 67. stavak 5. o izmjeni
dnevnog reda se glasa bez rasprave. Znači vijećnik izađe i reče da ima nadopunu dnevnog
reda zbog toga i toga i onda se glasa da li će se prihvatiti ili ne, a vijećnik je tražio raspravu 5
minuta ili više, a on je rekao da se neće raspravljati o tome nego da samo iznese nadopunu
dnevnog reda i tako je otprilike bilo. Što se tiče zapisnika očito je da je bilo tehničkih
problema i ne vjeruje ako je do sada sve doslovno sa snimke uneseno u zapisnik da ne bi i taj
dio snimke prenijeli na papir, a vijećnik može i osobno doći preslušati snimku, pa vidjeti da li
ima tehničkih smetnji na snimci i da li je to razlog zbog čega to nedostaje u zapisniku, a ako
je to onda nitko neće moći popraviti. Ako je netko namjerno nešto izbacio, tražit će
odgovornost. Upitao je vijećnika Ivana Ninića da li je zadovoljan njegovim odgovorom.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako nije zadovoljan odgovorom. Kazao je kako je
dobre volje, te neće reagirati burno. Mora utvrditi da li se manipulira sa njim, vijećnicima ili
građanima. U članku kojeg su usvojili koji je statut na osnovu zakona uvodno izlaganje i
dopunsko obrazloženje prijedloga ovlaštenog zastupnika vijećnika i tako dalje traje do pet
minuta, znači njegov prijedlog se obrazlaže, ali nema diskusije za njegov prijedlog.
Spriječeno mu je kao vijećniku da obrazloži prijedlog. Upitao je da li ih drže za imbecile. Da
će netko predložiti, netko će glasati, a nije obrazložio zbog čega što traži i zašto dopuna.
Tražio je zbog toga što je pet dana nakon toga uhapšen Sanader, a on je rekao da se radi o
korupciji i kriminalu i da su to kriminalci koje treba zatvoriti. Oni su ukrali 100 milijuna, naši
ne mogu ukrasti nego 6 ili 8. To je jednaka korupcija. Oni će dobiti 15-20 godina, a naši radi
korupcije godinu dana nakon prijave.
Predsjednik Vijeća je upitao koji je članak pročitao Poslovnika ili Statuta.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako je pročitao 41. članak pozivajući se na članak 37.
Poslovnika.
Predsjednik Vijeća je kazao kako čitajući isti taj članak koji kaže: „Uvodno izlaganje
i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže pet minuta, a za prijedlog
proračuna i prostornog plana 15 minuta. Odnosi se na obrazloženje prijedloga akta. To znači
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kad usvoje njegovu dopunu dnevnog reda i ta točka dođe na dnevni red onda obrazlažu
prijedlog akta i to traje pet minuta. Tako on to tumači.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako je ovo nemoguće.
Predsjednik Vijeća je kazao da on to tako tumači, držat će se Poslovnika i voditi
sjednicu na taj način. Dakle, članak 41. govori o uvodnom izlaganju i dopunskom
obrazloženju prijedloga akta koji može trajati pet minuta odnosno prijedlog proračuna i
prostornog plana 15 minuta. Kad se utvrđuje dnevni red da se prijedlog dnevnog reda, kratko
se obrazloži što se želi i zbog čega se želi to staviti na dnevni red i onda se glasuje. Kad to
dođe na dnevni red, radi se po dnevnom redu i kad dođe ta točka na dnevni red tada
predlagatelj izađe i primjenjuje članak 41. Tako on to tumači, možda je i u krivu.
Stavio je na glasanje zapisnik 15. sjednice s izmjenom vijećnika Ivana Ninića, koje će
stručne službe razmotriti i do slijedeće sjednice otkloniti.
Zapisnik 15. sjednice jednoglasno je prihvaćen.
Sukladno članku 67. stavku 1. i članku 54. Poslovnika slijedi postavljanje vijećničkih
pitanja.
● AKTUALNI SAT
Vijećnik Tomislav Ninić u ime Kluba vijećnika HDZ-a kazao kako je 15. rujna 2010.
godine uputio dopis Gradskoj upravi gdje na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup
informacijama moli da mu se u pisanom obliku odgovori s kim je Gradska uprava od 1. srpnja
2009. godine do 1. rujna 2010. godine znači od dolaska do danas i u kojem iznosu sklapala
poslove neposrednom pogodbom i potpisala ugovore o djelu. Moli za što precizniji odgovor.
Gradska uprava mu je odgovorila da na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama,
odnosno službenik za informiranje da ne posjeduje informacije koje navodi u tom zahtjevu da
bi se omogućio pristup traženoj informaciji, te da se točno navede koji podaci trebaju
isključivo, te su ponovo napisali i zatražili da na njihov dopis koji je zaprimljen u Gradskoj
pisarnici 15. rujna i postavili su vrlo jasno i konkretno pitanje na koje oni kao politička
stranka sa devet vijećnika u Gradskom vijeću Grada Šibenika traže jasan odgovor od
gradonačelnika i njegovih zamjenika, te ponovo naglašava pitanje i traži da se jasno odgovori.
Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama zanima ih s kim je Gradska uprava i u kojem
iznosu sklopila poslove neposrednom pogodbom i s kim je potpisala ugovore o djelu, te moli
da mu se navedu sve fizičke i pravne osobe u tom vremenu. Klub vijećnika HDZ-a ima pravo
znati što Grad radi i s kim sklapa ugovore aktualna Gradska vlast. Ako njihov službenik za
informacije ne posjeduje navedene informacije moli da mu pomognu u rješavanju tog
problema. Na adresu stranke Trg Andrije Hebranga stiže drugi dopis da jednostavno Gradska
vlast ne može otkriti s kim je ona to i to, prema Zakonu tom i tom. Klub vijećnika HDZ-a
zanima s kim je Gradska vlast sklapala ugovor o dijelu i moli da im se dostavi. Da znaju i da
imaju uvid kao stranka koja najviše participira s najvećim brojem vijećnika u Gradskom
vijeću da znaju imena i prezimena tih ljudi i u kojem iznosu i ništa drugo. Do 69,99 tisuća
kuna može se ići s neposrednom pogodbom, nije to ništa čudno, pa prema tome moli
gradonačelnika javno da mu u pismenom obliku na Trg Andrije Hebranga pošalje odgovor na
pitanje.
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Naime, građani ga mole za stupiće koji su postavljeni duž ulice Kralja Zvonimira, po
obali, znači novi stupići marke Benito su mali, nevidljivi, zauzeli su nogostup, 30-40 cm
širina nogostupa se smanjila, jednostavno je problem u hodanju. Na ovo pitanje prisilio ga je
njegov osobni udarac nogom u taj stupić na obali. Postoje svjedoci da se udario. Javljao se
čovjeku kad je na pumpi ulijevao gorivo i nije vidio stupić. Želio je ukazati Gradskoj upravi
ako se može promijeniti ili napraviti nešto slično, jer građani ih ne vide i sužen je nogostup.
Misli da su loši.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako ga vezano za prvo pitanje
upućuje na upravni postupak, bez obzira što su zatražili pismeni odgovor kojeg će dobiti.
Međutim, postoji mišljenje Ministarstva uprave o zaštiti osobnih podataka. Dakle, dalje
upućuje na upravni postupak.
Što se tiče samih stupića vidjeli su da Gradska uprava proteklih sedam – osam
mjeseci, a želeći poraditi na urbano-vizualnom identitetu grada, krenuli su sa postavljanjem
novih stupića. Dakle, ti stupići su zamijenili betonske polukugle kad je u pitanju ulica Kralja
Zvonimira. Golim okom je vidljivo da ti stupići zauzimaju manje mjesta nego što su
zauzimale betonske polukugle. A što se tiče udaranja nogom gospodinu vijećniku preporuča
da malo gleda ispred sebe. Stupići su potrebni da se automobili ne bi penjali na nogostup, a i
sami smo svjedoci da imamo velikih problema gdje su prije bile prostorije HDZ-a, nekad
Narodne tehnike, da su tamo neprekidno parkirani automobili, da se ima problema i da ih
pauk odvozi, ali je sve uzalud. Sa stupićima se mora ići jer je to realnost današnjeg života.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao da bar one u sredini ako se mogu da se nekako
zamijene ili da se nešto slično izvede jer su mali i nevidljivi.
Predsjednik Vijeća je zamolio da se rasprava vodi sukladno Poslovniku.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao da ima repliku na prvi odgovor jer vijećnici imaju
pravo znati do najsitnijeg detalja što se u Gradskoj upravi do pete razine događa. Nema
potreba natezanja niti suda, ne žele preko upravnih postupaka razgovarati sa Gradskom
upravom. Nego jednostavno žele vidjeti, pogotovo Franko Vidović dok je bio oporba
aktualnoj bivšoj gradskoj vlasti uvijek je govorio da Gradska uprava mora biti javna,
otvorena. Gospodin Štrbinić je isto govorio kao vijećnik otvoreno, javno, transparentno, pa
predlaže da budu otvoreni i transparentni da vide i da se uvjere što se točno događa.
Predsjednik Vijeća je kazao kako ima primjedbu na stručne službe, vijećnica Anita
Škugor Kodžoman je poslala upit prije dvije ili tri sjednice i nije dobila odgovor kao ni
vijećnik Ante Gaćina, pa moli da se to pokuša ispitati i vidjeti gdje je to.
Sukladno poslovnoj tajni članak 56. kaže: „ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje
predstavlja profesionalnu tajnu gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika ili pročelnik može
predložiti da se odgovor dade neposredno vijećniku na sjednici Gradskog vijeća bez
prisutnosti javnosti ili na zatvorenoj sjednici gdje je djelokrug rada u pitanju tog vijećničkog
pitanja“. Dakle, u tom kontekstu moli, vrlo je jasno da vijećnik mora dobiti odgovor. To je
bila njegova primjedba prema stručnim službama da dadu odgovore na vijećnička pitanja i da
ne troše njihovo dragocjeno vrijeme na takve stvari.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako ga očito nisu dobro
razumjeli u prvom dijelu. Dakle, dobili su mišljenje od Ministarstva uprave da te podatke u
principu ne smiju dati, jer time krše zakon. Vrlo jednostavna stvar, Zakon o zaštiti osobnog
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identiteta itd. Poziva ih u Gradsku upravu, pa će im to i predočiti. Jednostavno te podatke ne
smije dati. Ne mogu ih tjerati da krše zakon. I oni su legalisti za apsolutnu transparentnost i
otvorenost Gradske uprave o čemu je govorio prije svih, ali jednostavno ako krše zakon onda
neće ju napraviti ništa da bi taj zakon prekršili.
Predsjednik Vijeća je kazao kako će zamoliti stručne službe da daju odgovore
vijećnicima na način da ih formuliraju na način da ne krše zakon, a da ipak dobiju odgovor, da
iznađu i tu mogućnost, a mišljenje nije obveza. Vijećnička pitanja koja je posebno
apostrofirao jer ima takve upite od vijećnika, neka stručne službe pripreme do prve slijedeće
sjednice ili nastavka ove sjednice, jer je sjednica u dva dijela.
Vijećnica Anita Škugor Kodžoman je kazala kako naši sugrađani i sumještani kad
imaju određene probleme oni su iznimno logični, konkretni i životni i na tragu toga ona je kao
vijećnica dobila jedno pismo i jedan upit. Dozvolit će joj da pročita njihov upit, njihovu
logičnost koja proistječe iz njihovih problema. Dakle, Dolačani su joj poslali sadržaj teksta
koji je namijenjen svima njima, a tiče se poplave. Kaže, prodor mora u kuće, kafiće, vlaga,
ispucani asfalt, nemogućnost dolaska do brodova koji su vezani u mandroču, s vanjske strane
mandroča i prolaza kroz ulice nema bez gumenih čizama. Nažalost zbog poplave je došlo i do
smrtnog slučaja, poplave su već počele, pismo su poslali prije dva mjeseca, ali kako je zadnja
sjednica bila tematska, pa nije bilo vijećničkih pitanja ona sad iskorištava da kaže njihov stav.
Da li se problem poplave može svesti na globalno zatopljenje i povećanje razine mora ili je
izglednije to da je došlo do potonuća nasipa, pa tako i rive i mandroča koji su na istom
podignuti. Zadnji radovi na rivi u Docu su bili 1979. godine od tada kada je asfaltirano
parkiralište i prostor za vađenje brodova nikakvi novi radovi ili popravci postojećih nisu
rađeni. To je njihov problem kažu Dolačani. Izgradnjom šetnice sve je veći broj šetača koji
prolaze kroz Dolac, nogostupa nema od završetka stare ribarnice do Krke. U slučaju požara
vatrogasno vozilo ne bi moglo proći između parkiranih vozila. Oštećene su stepenice u
Srimskoj ulici i Martinskoj ulici. Zanima ih s obzirom da i gradonačelnik živi u tom dijelu
grada, s obzirom da je to njihova realnost i njihov svakodnevni problem zanima ih između
ostalog da li ima ikakvih mogućnosti da se pokrene, pošto se zna da postoje Detaljni planovi
uređenja luke Pekovac koji počinje od kvartira do bazena. Struka kaže da bi trebalo napraviti
drenažu, naravno da je projekt preskup i prevelik, trebali bi se uključiti i grad i županija i sve
moguće institucije. Na pragu svega toga što se misli napraviti da se poboljšaju uvjeti života
naših sugrađana u Docu.
Na sastanku sa Gradskom upravom su bili predstavnici Mjesnog odbora Brodarica i
tamo su dobili čvrsta obećanja da će se određene sitne stvari vezano za njihove probleme
riješiti, međutim ništa. Ljudi se drže za riječ, i izvršavaju svoja obećanja. Njih zanima zašto se
ne postave autobusne čekaonice na Brodarici prema obećanjima. Ako joj sad kažu bit će,
zanima je zbog njih kad će biti.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako je na neki način pozvan da kaže
nekoliko riječi s obzirom da živi u Docu i gdje je rođen i odrastao, prati na neki način
događanja u Docu. Ovo što se događa zadnjih godina, Dolac nikada nije plavio. Vjerojatno je
razlog u nekakvom globalnom zatopljenju, podizanju razine mora. Dobro je spomenuto da je
zadnji put riva rađena u vrijeme mediteranskih igara. Da je onda bilo kakvih naznaka o
plavljenju vjerojatno bi digli i ovaj dio rive. Zadnja prilika kad se radio kolektor, šteta što nije
napravljeno, to su prošla vremena i vjerojatno će se u budućnosti morati suočiti sa problemom
ne samo tog dijela rive. Bila su razmišljanja da se kolektor postavi u more, da se riva sanira
od mula Krke pa dalje. Vjerojatno će to doći u nekim drugim vremenima kad prođe kriza, kad
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se bude u mogućnosti da se puno više investira. Nisu bili gluhi niti imuni na događanja,
određene stvari tamo su već i napravili. Već ove godine, prije sezone su povezali Domald koji
nije bio priključen na kolektor. U međuvremenu su došli do spoznaje da ima još nekoliko
lokala koji nisu priključeni i to u narednom periodu Vodovod mora napraviti i priključiti.
Međutim, postoji i drugi problem, a to su slivne i oborinske vode i more. Prema tome i tu su
ponudili određena rješenja u suradnji sa Vodovodom, da se rade klapne, ako se diže razina
mora onda da se to more ne pojavljuje na cesti ispred lokala. Drugi problem o kojem su
razgovarali to je razina cesta. Objekti su u razini zemlje, odnosno ispod razine rive i nažalost
to plavi kad se razina mora digne. Zadnji put su razgovarali o tome i bili su njegovi pročelnici
i zamjenici i dogovorili su određene radnje kako na najjednostavniji i najjeftiniji način riješiti
taj problem. Jedno kvalitetnije rješenje dogodit će se kroz određene investicije. Znaju, vidjeli
su u planovima za Vrnažu, određeni planovi i za Pekovac. U kontekstu uređenja od TEF-a do
Vrnaže određene stvari će se dogoditi. Zadnji put su isto razgovarali što se tiče Pekovca, sa
investitorima koji su zainteresirani za to. Međutim moraju pripremiti dokumentaciju. Odlučili
su da jednu kvalitetnu sanaciju rive, vidjet će što će idejni projekt pokazati kolika su sredstva,
jer tamo jest jedna depresija, međutim postoji unatrag prije 70-ih godina, jer je još ranije taj
dio rive saniran. Oni koji su njegovih godina, sjećaju se da tamo nije bilo rive, da je bila
drvena riva, da su pristajali brodovi koji donose pijesak. Nitko nije predvidio, da se diglo
barem 20-30 cm ili da je u razini onog dijela rive ispred sv. Dominica i katedrale onda se to
ne bi događalo. Postoje tehnička rješenja da eventualno voda ne izlazi kroz šahtove. Dali su
određene naloge. Sigurno da o tome razmišljaju i pokušavaju naći barem privremena rješenja,
a ona dugoročna kvalitetna, morat će razgovarati kroz određene investicije ili projekte koje
rade i koje će kandidirati kroz pristupne fondove prema Europskoj uniji.
Što se tiče Brodarice, bili su tamo i razgovarali o nizu problema. Kad su ceste u
pitanju ima određenih problema koje proizlaze iz određenih ingerencija, županijske,
nerazvrstane i tako dalje. Ne samo na Brodarici, misli da i u određenim dijelovima grada
pogotovo Ražine Donje i Gornje. Slijedeće godine se mora ići s natječajem. Bili su razgovori
sa firmom za oglašavanje, jer kroz ugovore sa njima oni su na određenim mjestima u gradu
postavili autobusne kućice koje su primjerene i na neki način moraju biti jednake. U što
skorije vrijeme će pokušati realizirati to na Brodarici i na području Ražina i na nekim drugim
mjestima. Jasna stvar da za tako nešto treba raspisati natječaj, od toga treba odvojiti drugi dio
koji će realizirati na isti način kao što je i dosada bilo. Danas ima i drugih stvari na kojima se
radi. Radi se UPU na onom dijelu gdje je veza između Brodarice i Krapnja. Razgovarali su o
tome što se može napraviti što prije, a što dugoročnije. Odnosno, da naprave određene
pretpostavke da se neke stvari i dogode. Na koncu, sve to ovisi i o sredstvima koja budu imali,
a u svakom slučaju uvijek postoje prioriteti koji će se rješavati početkom slijedeće godine,
odnosno u prvom polugodištu slijedeće godine.
Vijećnik Drago Skorić je kazao kako ima jedno pitanje i jedan prijedlog. Pitanje se
odnosi na gradonačelnika, a tiče se rasvjete. Kad gradonačelnik misli povući svoju odluku o
paljenju javne rasvjete? Bila je odluka da se gasi svaka druga. Pošto to nije dobro izvedeno,
htio bi znati kad misli povući tu odluku.
Njegov prijedlog se odnosi, pošto su u tijeku radovi na nogostupu kod bolnice, prema
sudu, a zna se da je ulica Stjepana Radića vrlo prometna i tu staju autobusi na desnoj strani, a
nema ugibališta. Da li postoji mogućnost da se u krug bolnice malo uđe da se napravi
autobusno ugibalište? Predložio bi da se o tome povede računa i da se napravi ugibalište za
stajanje autobusa.
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Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao što se tiče prvog dijela pitanja
oko javne rasvjete, ta je odluka već povućena. Dakle, nije dala efekte koje su očekivali.
Ukoliko sad ne radi neka lampa onda se radi o tome da je ona u kvaru.
Što se tiče drugog dijela pitanja i autobusnog stajališta na prostoru od početka bolnice,
pa do kraja ulice Stjepana Radića. Prije neki dan je dobio idejno rješenje koje još uvijek
razmatraju i u pregovorima su sa bolnicom i Županijskom upravom za ceste. On predlaže
jedno rješenje koje po njima nije baš najbolje. Radi se naime o tome da bi se to autobusno
stajalište trebalo dogoditi u gornjem dijelu bolnice prema Baldekinu, iza raskrižja kad se
dolazi od Robne kuće. S druge strane oni bi željeli da se to stajalište dogodi na mjestu gdje je
sad, ali nažalost kako tvrde iz Županijske uprave za ceste zbog blizine križanja jednog i
drugog to je praktički neizvedivo. Vidjet će što će napraviti jer je uzalud da naprave
autobusno stajalište, a koje na kraju građani neće koristiti. Bolje je da ostane ovakvo rješenje
kakvo je nego da se potroši novac, a svi budu nezadovoljni s tim.
Vijećnik Petar Mišura je kazao kako ima jedan prijedlog, jedno pitanje. Njegov
prijedlog je upućen Gradskom vijeću u čijoj nadležnosti je imenovanje i promjena naziva
ulica i trgova, pa predlaže da se na jednoj od slijedećih sjednica osnuje Odbor za razvoj
mjesne samouprave da bi se nekim značajnim građanima poput naše pjesnikinje Vesne Parun
odalo poštivanje i u gradu Šibeniku dodijelila jedna ulica.
Njegovo drugo pitanje se nastavlja na jednu već poznatu diskusiju koja traje već
godinu dana, a počeo ju je on s pitanjem u Gradskom vijeću o ukidanju sjedišta Hrvatske
pošte, zatim se nastavilo s gotovinskim centrom FINE, Trgovački sud. Jučer je doznao da je
ukinuta redakcija Vjesnika, također poduzeća u 100% državnom vlasništvu, pa stoga moli
komentar i način na koji će reagirati izvršna vlast.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako prijedlog vijećnika Petra
Mišure smatra primjerenim, ako oko nečega postoji konsenzus u dvorani to je apsolutno da je
Vesna Parun svojim radom, svojim dijelom zadužila ovaj kraj.
Vezano za pitanje vijećnika kazao je da se nažalost pokazuje da su deklarativno
iskazane namjere svih u hrvatskoj politici da se provede decentralizacija jedno, a da se u
realnosti događa potpuno suprotno. Teško je reći da bilo tko u ovoj Sali, pa i gradska vlast
mogu učiniti nešto bitno što bi moglo promijeniti odluku uprave Vjesnika, da ugasi svoje
dopisništvo ne samo u Šibeniku, nego i u nekim drugim gradovima poput Zadra i Dubrovnika.
Preostaje jedino da Gradska uprava poštivajući princip da se bori proti centralizacije, protiv
oduzimanja atributa grada pošalje i sastavi jedan dopis, građanski i ljudski prosvjed prema
upravi Vjesnika da iskaže mišljenje da takva politika Vjesniku kao novini, a ni njima kao
sredini ne ide u prilog i da je to pogrešno postavljanje stvari. Mogu se obvezati da će jednim
pismom izraziti prosvjed Šibenika kao sredine protiv takvih poteza.
Vijećnik Davor Petković je kazao kako ima kratko pitanje, a želi opširan odgovor.
Pitanje se odnosi na petlju Rokići.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako ne treba previše o ovome govoriti i
sama slika bez obzira na određene stvari koje su se dogodile, nije važno da li su se dogodile
prije nego što su oni došli ili ne. Ali u svakom slučaju treba biti hladne glave i treba voditi
računa o svojoj sredini i ako su napravili određene greške treba ih i priznati. Dobro je da se
one uoče na vrijeme i poprave. Njegova reakcija kad je vidio taj projekt bila je jedno strašno
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zaprepaštenje, jer je vidio da projekt petlje devastira 33 tisuće kvadrata još rijetko velike
borove šume. I sami znaju da je u nekoliko navrata oko Šibenika gorilo. Ono što nam je ostalo
na Šubićevcu i oko dvije tvrđave i dio u Rokićima, neće govoriti o tome koliko su šibenčani
između ostalog vezani za Rokiće. Ne zna koliko im je poznato da tamo i postoje neki objekti,
čak u svoje vrijeme bivša Skupština općine darovala tu zemljište ondašnjem vrtiću i
napravljen je projekt jednog centralnog gradskog vrtića do nivoa građevinskog projekta, znači
izvedbenog. Misli da je još uvijek moguće i daleko je manja šteta napraviti preprojektiranje s
tim da se zaštiti taj dio, da se uđe u jedan posao koji je težak 25 milijuna kuna u ovo vrijeme i
da se na taj način devastira 33 tisuće kvadrata zelene površine, misli da na to nemaju pravo i
bez obzira tko je u tome pogriješio da onaj tko je napravio projekt o tome nije vodio računa.
Koliko mu je poznato šibenska struka ni onda nije davala zeleno svijetlo tome. Bili su
svjedoci da se u tisku i predsjednik društva arhitekata očitovao o svemu tome. Neke druge
priče što neki govore da je to izuzetno kritična točka da ljudi ginu ne stoji. Prema policijskom
izvješću to nije toliko kritična točka. Jest da tamo treba riješiti lijevo skretanje i misli da je u
tom smislu trebalo misliti o okolini i dati jedno rješenje. Kako mu kažu ljudi od struke za 25
milijuna bi mogli napraviti dvije petlje. Trebalo bi napraviti javnu raspravu na razini struke ne
samo za petlju Rokići, nego i neke druge petlje koje su se isto tako zapetljale. Kao na
Meterizama gdje je nekad bio kružni tok sad je opet jedan manji kružni tok, zatim slijedeća
petlja je planirana kod Kave, a još jedna, odnosno spoj buduće obilaznice jer ne smiju
zaboraviti da dio magistrale od Morinjskog mosta do Šibenskog mosta otprilike da će biti još
jedna petlja, da to postaje gradska prometnica. Problem treba riješiti i oni jesu za to, ali treba
preprojektirati to i napraviti jedno rješenje koje je daleko primjerenije i za promet i za nas
građane. Na tome će ustrajati. Nadalje je kazao kako se taj monstrum dok je on gradonačelnik
neće dogoditi. Misli da treba sjesti za stol da se nađe jedno rješenje koje će biti itekako
stručno opravdano i bit će stručno fundirano i zaštiti će ju jednu od preostalih zelenih oaza.
Špekulacije koje neki govore da su to neke druge radnje iza toga u GUP-u je zelena površina
iza toga. Misli da ono što je malo ostalo od pluća grada Šibenika na neki način treba zaštititi.
Ne zna da li su zadovoljni njegovim odgovorom, ali treba sjesti za stol i naći jedno drugo
rješenje. Priče da se zaustavi investicija od 25 milijuna kuna su priče za malu djecu. Treba se
voditi računa gdje se radi, kako se radi i što ostavljaju iza sebe.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako ima dva pitanja. Prvo pitanje je od građana
ulice Put Gvozdenova od stambene zgrade na broju 339 i broju 441 takozvane talijanske
zgrade koja je 2007. godine dobila rješenje o uporabi. Investitor je napravio prilazni put i
tamo je sada katastrofalno stanje. Mora se javno zahvaliti dogradonačelniku Petru Baranoviću
koji je prije tri večeri kad su ga nazvali došao na Meterize i obišao taj prostor. Građani mole
što se može napraviti po tom dijelu puta, odnosno oni imaju problem odvoza smeća, pa
zamolio g. Baranovića nakon jučerašnjeg obilaska i svog zaključka kada građani tih dviju
zgrada mogu očekivati kontejnere za smeće, misli da to nije problem i očekuje da će se u
jednom razumnom roku riješiti prilazni put.
Drugo pitanje, prije dvije-tri sjednice Gradskog vijeća kad se donosio Detaljni plan za
Šibenski most postavio je pitanje da prema njegovim informacijama nema suglasnost
Hrvatskih cesta na taj detaljni plan i obrazloženo mu je da nema tu problema i Detaljni plan je
donesen. Danas je investitor podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, a svi smo
željni investicija da ih ima što više u gradu i ima problem jer se opet traži suglasnost
Hrvatskih cesta koji oni neće dati. Upućena su pisma na adresu predsjednika Republike,
predsjednice Vlade i predsjednika uprave Hrvatskih cesta. Moli odgovor što je s tim, odnosno
što se može učiniti što prije da se čovjeku riješi taj problem da krene investicija koju svi žele
u ovome gradu.
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Nije mislio postavljati pitanje vezano za petlju Rokići, ali mora reći da mu je jučer
došao ugledni građanin ovoga grada, čovjek struke, u mirovini i član SDP-a i zamolio ga da
postavi pitanje i donio mu letak koji je dijelila mladež SDP-a i kaže da je u godinama i da ne
želi ići sa svojima se prepirati, piše da je zelena površina i da žele da tako ostane, a tu je u
planu izgradnja dječjeg vrtića i u novinama je pisalo da će se tu graditi škola, odnosno
srednjoškolski centar. Postavlja pitanje, ako ne žele uništiti šume kako je gradonačelnik rekao,
kako će graditi vrtiće, škole, odnosno što mu je gospodin rekao tko potpisuje rješenje petlje,
koji arhitekt je to potpisao i da li to košta 69 tisuća kuna. Koji je projektni biro to potpisao, da
li je to moguće izvesti i da li je moguće zadovoljiti stanare na vrh Rokića gdje će se cesta
spustiti za 6-8 metara. Molio bi da mu se kaže tko je izdao rješenje i koliko to košta.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je neodgovorno od
vijećnika doći i tvrditi da ga je neki SDP-ovac molio, dakle naglasio je da je SDP-ovac.
Jedno 50 HDZ-ovaca mu je reklo da je to poprilično neodgovoran projekt, s tim projektom se
dobivaju praktički nasipi od 5-15m na zelenoj površini ne veličine 1000 kvadrata što neki
govore, nego veličine 33 tisuće kvadrata, na tom području se nalaze 100-ljetni borovi, nalazi
se i nekadašnji ljetnikovac kuće Iljadica. Sve to u momentu građenja petlje kako je predložila
Županijska uprava za ceste sa svojim idejnim i glavnim projektom, a vrlo dobro znaju da na
taj idejni projekt nije sadašnja vlast dala suglasnost, nego ga je dala bivša vlast mimo
tadašnjeg GUP-a što odgovorno tvrdi i prema tome to rješenje nije u GUP-u. Koliko košta
idejno rješenje, ne košta ništa, to je samo prepiska iz GUP-a.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako će kratko odgovoriti na
pitanje vijećnika Novice Ljubičića, što se tiče kontejnera. To su stvari koje se rješavaju
operativno nema nikakvih problema. Intervenirat će prema Čistoći, ako je odista situacija
takva da građani nemaju mogućnost zbrinjavanja komunalnog otpada kao i u ostalim
dijelovima grada onda će komunalno poduzeće to ispraviti.
Što se tiče stanja prometnica u Gradskoj četvrti Meterize, obišao je Meterize na poziv
vijećnika i drugih vijećnika koji stanuje na Meterizama. Običaj je u Gradskoj upravi da su
otvoreni za takve vrste problema po mjesnim četvrtima. Postoji par ulica, između ostalog i
ona koju su spomenuli, koje su u lošem stanju, odnosno uopće nisu formirane. Da bi
kvalitetno riješili pitanje prometnica na Meterizama, Gradska uprava je izgradila jedan dio
dokumentacije koji sagledava taj problem u cjelini i koji bi trebao kvalitetno riješiti mrežu
prometnica na Meterizama. Nažalost, dio ulica je formiran onako kako ga je formirao život i
vrijeme dok se ne riješi kvalitetno prema projektima. Neke prometnice koje bi trebale riješiti
tu stvar za dulje vrijeme i na ispravan način intervenirat će i dovesti ih u stanje da ih građani
mogu koristiti i u tom pogledu su sa stručnim ljudima iz naših službi obišli. Iza Nove godine u
idućem kvartalu građani mogu očekivati da će grad poduzeti zahvate kako bi postojeće
prometnice bez obzira koji je njihov status trenutni mogle normalno koristiti.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako je zaključak da petlja Rokići koju je donijela
Županijska uprava za ceste ne ide, to znači da slijedi spor između Županijske uprave i Grada
za potraživanje troškovnika te petlje, negdje oko 500-600 tisuća kuna. Da li je to tako ili nema
tu spora?
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je na repliku vijećnika kazao kako je to
predmet koji je još uvijek u proceduri, tako da ne bi prejudicirao da li slijedi spor ili ne.
Uglavnom Grad Šibenik je vrlo otvoren za razgovore i gradska vlast. Voljni su razgovarati i
pristati na preprojektiranje u skladu s onim što traži od njih struka. Dakle, stvar je na
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Županijskoj upravi za ceste koliko će ih dobro čuti. Preprojektiranje, pretpostavlja ako je cijeli
projekt 500 tisuća kuna onda preprojektiranje ne može biti više od 100-150 tisuća kuna.
Dakle, radi se o tome hoće li Županijska uprava za ceste biti voljna prilagoditi svoje rješenje
njihovom prijedlogu.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako je g. Vidović javno izrekao da je lokacijska
dozvola za čvor Rokići dana mimo GUP-a, što znači da je njegov ured izdao nezakonitu
lokacijsku dozvolu. Da li su pokrenute kakve sankcije protiv koga ili nisu.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako su dužni vijećniku usred
rasprave odgovor na pitanje oko Mosta. Grad je sa svoje strane napravio sve što je mogao
napraviti da investitor u skladu sa postojećim sadašnjim DPU-om ostvari svoje interese. Više
od toga nažalost Grad ne može napraviti, jer više od toga ne bi bilo u skladu sa Zakonom.
Ljiljana Giljanović, pročelnica u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnju je kazala kako što se tiče rješenja o gradnji za lokaciju na
Mostu, pribavili su mišljenje Hrvatskih cesta u ponovljenom postupku i g. Slavica će dobiti
rješenje sa uvjetima građenja za građenje i rekonstrukciju predmetnog objekta.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako ga smeta velika briga za boriće. 20 godina se i
prije zalagao u svom bivšem sustavu kao šef policije da ciljano zapale sve boriće oko
Šibenika i dadu da se besplatno sade masline, jer borići koliko on zna uvijek su pravili paniku
da se zapali grad. Znači apelira da se napravi petlja Rokići, iskoriste državu, ostave se
međusobnog prepucavanja da li je to županija ili grad. Šibeniku treba, ta petlja, ona je
neophodna. Ide svaki dan tri puta preko Rokića to je užas. Čak radi i prekršaj, jer kad izađe iz
grada trebao bi ići preko Njivica, Crnice za doći. Kazao je da ne plaću za borićima, on će ići
na radne akcije kad ih budu palili.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako je na jednoj od sjednica pohvalio Zvonu
Zaninovića kako su brzo odradili dva posla, ali izgleda treći posao kako je vidio Zvone
Zaninović više neće biti tu, pa bi zamolio ako ostane da mu pomogne odraditi posao na
Vidicima oko zgrade M i O vezano za skale. Ako ode tako da g. Živković i oni koji ga
naslijede ne zaborave slijedeće godine.
Drugo pitanje postavlja gradonačelniku. Zanima ga da li je upoznat da Udruga
umirovljenika naplaćuje 30 kuna za upisninu umirovljenika koji žele koristiti povlastice koje
je gradonačelnik odobrio, 2 milijuna iz gradskog proračuna. Da li je upoznat da spisak u
Udruzi umirovljenika i u Autotransportu nije isti. Da li su upoznati da je g. Mirko Radak
osobno izdao povlasticu osobi koja živi u inozemstvu, ima puno ime i prezime, zaposlena u
stranoj zemlji, što je jedan od primjera da se može pokazati loš. Ne bi želio da se sada radi
revizija nego smatra da gradonačelnik kojeg je izabrao grad da stane u obranu građana da on
kao gradonačelnik sklopi ugovor sa Autotransportom, s onim tko daje uslugu kako bi se
mogle izbjeći bilo kakve transakcije da ne bi dolazilo do ovakvih slučajeva. Bio je na
razgovoru sa Autotransportom u gradskoj upravi, gdje svi malo „stiskaju ramena“. Ako to ne
naprave smatrat će ih suodgovornim za onih trideset kuna koje građani moraju platiti jer
umirovljenici, većina njih nije zadovoljna i ne želi to plaćati. Ono što su umirovljenici odlazili
u Teslić, gdje se taj novac gdje je Gradska uprava od 30% dala za to, a čudi ga kad bi djeca
koja su trebala ići u Europski parlament kad im je trebala pomoć dvojici za 2-3 tisuće kuna
onda su iz Gradske uprave dobili odgovor da to nije u Gradskom proračunu.
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Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako se iz proračuna može pročitati da
Grad sve svoje obveze prema umirovljenicima i određenim kategorijama stanovnika,
pogotovo prema najmlađima i najstarijima ispunjava i ispunjavati će ih. To je ona zadnja
linija obrane proračuna u kriznim godinama koju će dirati. I ranije je bilo riječi o toj naknadi,
međutim ta naknada se više ne naplaćuje i to je dogovoreno. Administrativne troškove koji iz
toga proizlaze riješit će Grad. Po njegovim spoznajama ta naknada se više ne naplaćuje. O
nekim drugim eventualnim, ne ulazi u to nema nikakvu spoznaju i misli da se Gradska uprava
ne može baviti s tim i misli da je dobro da Udruga umirovljenika skrbi o tome i na neki način
jer oni imaju ispis umirovljenika i uopće ne sumnja da taj dio Udruga umirovljenika ne radi
kako treba. Ovo što se radi kad su u pitanju umirovljenici to je u redu. Sve benefite koje su
imali umirovljenici i djeca kao što znaju u svojim programima su popratili i dalje i čak su
neke stvari bez obzira na krizne godine popratili kvalitetnije. Što se tiče zahtjeva razno raznih
ima ih jako puno i u pravilu intervenira se i maksimalno se pokušava bez obzira na krizu izaći
u susret razno raznim udrugama. Najžalosnije je što u ovakvim trenutcima kada dolaze
blagdani najugroženije skupine ljudi trebaju pomoć i mole za pomoć i u svemu tome
pokušavaju iznaći neka rješenja, jest da su to određene male pomoći. Ako imaju, onda itekako
interveniraju. To je to što se tiče naknade i o tome je svojevrsno bilo riječi na Gradskom
vijeću. Ta naknada po njegovim spoznajama više ne postoji, jer će se ti administrativni
troškovi financirati na drugi način.
Predsjednik Vijeća je kazao kako ne bi dopustio raspravu na ovu temu.
Vijećnik Mirko Radak je kazao kako Udruga umirovljenika ne naplaćuje naknadu
već sedam mjeseci. Kazao je kako ima repliku. Da li bi oni ako imaju kakvu uslugu i traže
javnim ponudama koristili onu koja je najskuplja ili onu koja je najjeftinija. Ako im Švedska
ponudi da će umirovljenike ugostiti deset dana sa punim pansionom i švedskim stolovima,
svim pregledima i terapijama besplatnim vodit će ih tamo. Ići će tamo i dalje gdje idu i sada,
jer dobivaju dvostruko jeftiniju cijenu, bez liječničke uputnice i bez plaćanja i jedne lipe za
bilo kakvu terapiju i pregled. Čak ukoliko se umirovljenik i razboli liječe ga o svom trošku i
tako dalje. Udruga umirovljenika ima pohranjene spiskove i matičnu evidenciju i nije upisala,
barem koliko on zna onoga tko na to nije imao pravo. No međutim da je bilo onih koji upravo
zahvaljujući dvostrukom ključu upisa i Udruga umirovljenika i Autotransport na šalteru
koristili pravo koje nisu imali. To sasvim sigurno da je bilo. Udruga umirovljenika to nije
radila. Dali su pisano pravilo u šest točaka i Autotransportu prema odluci gradonačelnika
kako će se i tko upisivati za besplatnu vožnju. Bili bi sretni da to radi Grad, ali ih uvjerava da
Grad to ne može raditi, a ukoliko će raditi Autotransport oni za to nemaju snaga. U prvom
mjesecu imaju po dvjesto ljudi dnevno i u tom smislu njima je to jedno strašno veliko
opterećenje. U udruzi umirovljenika svi, baš svi od njega pa dalje rade volonterski bez ijedne
kune naknade.
Predsjednik Vijeća je kazao ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom, može tražiti
pisani odgovor od Gradske uprave.
Vijećnik Emil Guberina je kazao kako je prije nešto više od mjesec dana Vlada
donijela Odluku o prodaji nekih subjekata u svom vlasništvu. Što gradonačelnik kani poduzeti
da bi spriječili ovu i svaku drugu nekontroliranu prodaju objekata na kojima je Grad planirao
sadržaje od javnog interesa za grad Šibenik.
Vezano za drugo pitanje kazao je kako je lani negdje u ovo vrijeme ispred Šibenskog
građanskog foruma iznio jedan problem kojeg su već u to vrijeme vidjeli da će biti vjerojatno
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veći od onog što je trenutno. Radi se o prostoru TEF-a. U to vrijeme govorilo se o troski.
Međutim, vidjeli su da je mnogo veći problem pitanje duga kojeg TEF ima prema državi, a
pogotovo prema INI i MOL-u. Radi se o nekih 47 milijuna kuna. U prvom redu su se obratili i
saborskim zastupnicima neovisno o tome kojim strankama pripadaju, jer se ovdje radi
prvenstveno o interesu ovog grada. Objavili su i otvoreno pismo na koje nisu dobili odgovor o
mogućnosti koja je u to vrijeme vjerojatno postojala, a sada ne zna o mogućem prebijanju
duga između države, INE i MOL-a. To je isto ušlo u zaključak, međutim nikad odgovor nije
dobiven. Ponovo bi apelirao, naročito što se zadnjih dana odvija prava bitka i pokušaj
neprijateljskog upletanja INE. Što gradonačelnik kani i može poduzeti da bi se ovo pitanje
čim prije postavilo pred Vladu, jer se radi o vrlo ozbiljnom problemu. Imat ćemo čist teren, a
Grad neće moći gospodariti nad tim terenom.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako što se tiče vojarni na tu temu su prije
desetak dana razgovarali dvanaest načelnika. Jedna od tema je bilo i to i od predsjednika su
tražili pomoć što se tiče toga. Radi se o respektativnim vojarnama koje su u ingerenciji
Vlade. Svojevremeno su razgovarali i u Državnoj agenciji za gospodarenje nekretninama i
točno znaju naše stavove po pitanju bivših vojarni i oni točno znaju naše namjere. Prema tome
ako ne postoji uvažavanje i određeni dijalog, a to je minimum jer se radi o nekretninama na
području lokalne samouprave. Kad su donesene odluke nitko nije konzultirao lokalnu
samoupravu. Pogotovo što lokalna samouprava ima mogućnosti i ono što je zakon dao, a to je
da ona određuje namjenu prostora. Prema tome odavno je poznato da su određeni prostori
namijenjeni u određene svrhe. Kad se govori očito se misli na vojarnu Gomljak u Ražinama,
točno se zna i nije istina i u korespondenciji s predsjednikom i Udruga zadrugara je isto
protestirala prije više od godinu i pol dana do dvije. Imaju dokumentaciju što se tiče toga i što
će se tamo napraviti. Oni su to također podržali i prema tome radi se o društvenim sadržajima.
Isto tako kao što se radi o društvenim sadržajima u dosadašnjim planovima što se tiče
Palacine i određeni projekti koji su se tamo trebali realizirati nalaze se i u sadašnjim
planovima. Istina ovog puta će točno definirati da se samo to tu može napraviti. Ne bi imao
ništa protiv i da privatnik tu napravi određeni sadržaj o javno-privatnom partnerstvu koji
može biti u interesu građana Šibenika. One mogućnosti koje imaju koristiti će maksimalno i
prema potrebama grada će se definirati određeni prostor, a koliko država, odnosno Vlada bude
imala sluha u svemu tome i ukoliko s njima bude razgovarala ravnopravno onda će očito naći
rješenja ili će čekati neka druga rješenja neke nove Vlade koja će ih uvažavati.
Što se tiče drugog pitanja koje se odnosi na TEF to jest nepravda koja je napravljena
Šibeniku. Neće ulaziti u ono o oslobođenoj energiji, sredstva koja su mogla pozlatiti Šibenik.
Bivša država je to radila kad su lokalne sredine gasile specijalne potrošače jer oni su radili
energetske objekte i onda se ta sredina obeščašćivala. Šibenik se nije obeštetio ni po osnovi
TEF-a niti po osnovi TLM-a. Ono što je Šibeniku ostalo to je otpad i zagađeni teren. To je
država trebala, jer čisti neke druge destinacije kao što je Obrovac na teret države. I to je
država trebala napraviti. Prema tome kad je počela priča sa TEF-om, misli da su određena
gospoda bila u poziciji da to otpočetka naprave kako treba. Ono što on namjerava, o tome je
razgovarao sa bivšim ravnateljem Agencije za zaštitu okoliša. Nažalost zna se gdje je sada taj
gospodin, prema tome nije moguće uspostaviti nikakav dijalog sada, ali su razgovarali o tome
i sigurno da će inzistirati na tome da se taj dug i ta nepravda riješe. Slijedeći korak je da se
razgovara sa Vladom da se taj dio očisti i napravi ne na teret hipoteka koje su tamo
napravljene. Na prvom razgovoru sa g. Mladineom on je rekao da nema problema da će ju
promijeniti ugovor, pa će se ići 60 kao i za druge projekte koje su kandidirali. Ići će se 60%,
40%. 60% Grad, a 40% Agencija državna. Jasna stvar je da Grad nema tih 60%. To je nekih
13-14 milijuna kuna, ali dužnost je države da to napravi. To je ono za što će se on zalagati,
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nada se da će naći sugovornika, nažalost dosada ga nije našao, ali to su stvari koje je trebalo
daleko ranije riješiti. Pokušat će ju se izboriti da to ne ide na teret Proračuna Grada Šibenika i
na teret hipoteka koje su tamo uknjižene, a upisala ih je država. Ne misli da će doći u strane
ruke, misli da će INA ostati u našim rukama. To je slijedeći korak u svemu tome.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je aktualni sat završio. Ostali su vijećnici Ivan
Ninić, Jagoda Sablić, Milorad Mišković, Tonći Radnić i Draško Lambaša, pa mogu pisano
postaviti pitanja koja su namjeravali postaviti.
Dao je pauzu od 10 minuta.
Predsjednik vijeća je kazao kako pristupaju utvrđivanju dnevnog reda sukladno
Poslovniku članak 67. Dnevni red je dostavljen uz materijale, podijeljen je u dva dijela. Prvi
dio koji se odnosi na 17. 12. 2010. je do točke 15. i drugi dio od točke 16. koji se odnosi na
21. 12. 2010. Dakle, nastavak iste sjednice u utorak u 9,00 sati. U međuvremenu su od
predlagatelja dobili materijale za dopunu dnevnog reda i to: Polugodišnje izvješće o radu
gradonačelnika Grada Šibenika koje je planirao uvrstiti kao 15. točku dnevnog reda, pa tako
da 15. postane 16. i dalje sve redom za jedan broj više. Otvorena je mogućnost da se naprave
prijedlozi za dopunu dnevnog reda i da se nešto izostavi s dnevnog reda, odnosno ako ima
kakvih drugih prijedloga koji bi se mogli uvrstiti u dnevni red po hitnom postupku. Otvorio je
raspravu o utvrđivanju dnevnog reda.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao ako je dobro razumio glasaju za dnevni red i za
danas i za utorak. Dakle to je jedna sjednica koja će se zbog svog obima održati u dva dijela.
Na aktualnom satu su vidjeli da je aktualni sat trajao duže nego što su planirali, sat i pol i da
neki vijećnici koji su se javili da postave vijećnička pitanja nisu mogli doći na red. Istina je da
u našem gradu ima dosta problema i ovo je mjesto gdje o tim pitanjima treba raspravljati, pa
predlaže da u utorak također 16. točka dnevnog reda bude aktualni sat iako nije predviđena.
Tako da aktualne teme i sve ono što se ima, a ima se dosta toga jer neki vijećnici nisu ni stigli
postaviti pitanja danas. Predlaže da i u utorak bude aktualni sat.
Predsjednik Vijeća je rekao da će se očitovati na slijedeći način. Prvo aktualni sat
nije trajao sat i pol, nego je trajao od 9,21 do 10,30, što znači da su ga probili za devet minuta.
Točka dnevnog reda kao aktualni sat prije bi impliciralo da jedna sjednica ima dva aktualna
sata, zbog toga bi neki vijećnici mogli predložiti da slijedeći put bude 3, 4 i 5 točaka dnevnog
reda aktualni sat. Ne vidi da bi to bilo sukladno Poslovniku niti vidi takvu mogućnost. Kao što
je ranije kazao sami vijećnici kreiraju koliko će koristiti aktualni sat. Da li će razgovarati, a
matematički se točno može utvrditi po dva pitanja za svakog vijećnika po dvije minute,
odnosno za svaki klub tri minute, a odgovori mogu biti do pet minuta. Nema štopericu da on
kao predsjednik Gradskog vijeća to mjeri, pa da mu zamjere da je netko probio tri minute, to
je njegov grijeh, pa će drugi put nastojati biti izuzetno precizan i strog pa će mjeriti vrijeme.
Tomislavu Niniću je kazao kako je to prijedlog koji je dao i on će ga dati na glasanje, ali to je
protivno Poslovniku. Samo je aktualni sat na jednoj sjednici. Sada se utvrđuje dnevni red.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako će pročitati ono što je predsjednik rekao o
utvrđivanju dnevnog reda. Priliko utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća i
ovlašteni predlagatelj, vijećnici mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini
predmeti izostave s dnevnog reda i da se to obrazloži. To ponavlja, jer mu je zadnji put bilo
onemogućeno. Nigdje u Poslovniku nije našao da se zakazuje sjednica dnevnog reda i kaže se
jedna će biti 17., a druga 21. Koliko vidi dnevni red danas će se završiti do 12, a sve
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dosadašnje sjednice su trajale do dva sata, zbog čega u dva puta. Kad bi bio zločest opet bi
suflirao jednog od kolega novinara koji su rekli vjerojatno da se izbjegne kako je rekla
kolegica Jagoda Sablić aktualni sat. Čemu to? Kazao je da on i Jagoda sazovu tiskovnu
konferenciju, a oni neka govore, on će biti tu samo radi ukrasa. Zbog aktualne situacije
predlaže da se na ovoj sjednici nadopuni, govori kao pravnik da je normalno da u utorak
imaju novu sjednicu. Čemu je ista sjednica sazvana opet za četiri dana. Traži nadopunu
dnevnog reda i koristi vijećničko pravo da obrazloži kratko. Pošto je podignuta kaznena
prijava protiv Sanadera, a kako njegov kolega Čače voli reći mi nemamo Sanadera, malih
sitnih sanaderića je puna, pa možda i ova dvorana. To treba raščistiti jer je to goruće pitanje,
ulazimo u Europu i to je pitanje za sve građane Hrvatske. Kolega sudac Općinskog suda ga je
nazvao i rekao Niniću neka si dugogodišnji pravnik u krivu si. Rekao je da za ovo malo što su
uzeli ode 6 tisuća kuna, ima onih koji radi korupcije dobiju 6 tisuća kuna nezasluženih. Nisu
stručnjaci da bi dobivali to. Nije do godinu dana zatvora, nego do pet za korupciju po novom
kaznenom zakonu. Koristi pet minuta da obrazloži zbog čega ta korupcija, jer dok se ne
raščisti korupcija ne može se ići dalje i rješavati probleme zbog kojih su ih građani Šibenika
izabrali da u njihovo ime rade. Nemaju moralno pravo tražiti da grad ide naprijed, da građani
bolje žive ako se oni ne ponašaju u skladu onoga što traže građani, a ne može nitko od njih
tko je opterećen da je postao predsjednik, na primjer TEF-a, ne zna tko je predsjednik TEF-a,
misli da je to predsjednik Gradskog vijeća ili u Nadzornom odboru Čistoće i Gradsko vijeće
ima jedno 6 tisuća kuna, kako će moralno nastupati u ime građana kad zna da će dobiti 250
tisuća kuna zbog korupcije.
Predsjednik Vijeća je upozorio vijećnika Ivana Ninića i upitao ga kako će glasiti
nadopuna dnevnog reda.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako će obrazložiti nadopunu pet minuta.
Predsjednik Vijeća je kazao kako pet minuta nije rasprava.
Vijećnik Ivan Ninić je rekao da će dati obrazloženje i da predsjednik opet ne zna.
Predsjednik Vijeća je kazao kako mu je protumačio.
Vijećnik Ivan Ninić je zamolio Tajnicu da protumači ili će podnijeti kaznenu prijavu i
da rastumači koliko ima pravo govoriti.
Predsjednik Vijeća je kazao kako sada utvrđuju dnevni red kad dođe ta točka ako je
prihvate onda će je protumačiti.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako pored korupcije proziva od svih prvo da se počne
od njih, pa onda sve u Upravi.
Predsjednik Vijeća je kazao kako sukladno Poslovniku daje opomenu.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao da se ne sramote. Nadopuna će se zvati: Korupcija u
upravi, Gradskom vijeću i u Gradu Šibeniku. Traži odgovornost od predsjednika Vijeća i od
Tajnice. Jedan od vijećnika koji je izborom slučaja sa Nezavisne liste Ivana Ninića udario je
pečat i napisao da je ušao sa Nezavisne liste Borisa Dragutina. Dobije vijećničku naknadu tri
mjeseca 5 tisuća kuna, a u zakonu piše ukoliko je ne koristi za rad Nezavisne liste da treba biti
kažnjen 50 do 500 tisuća kuna. On ga sada prijavljuje i moli pročelnicu financija gdje su se
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trošila sredstva koja su dobivena za rad Nezavisne liste, jer njegovi sa liste njih 25, 15 ih pita,
financirali su listu, platili, a Dragutin nije dao ni kunu, a koristi za osobne svrhe.
Predsjednik Vijeća je dao još jedno upozorenje. Ako njegova točka bude uvrštena u
dnevni red, vodit će tu raspravu. Oduzeo je riječ vijećniku Ivanu Niniću.
Vijećnik Ivan Ninić je predsjedniku Vijeća kazao kako je opet nervozan, kako su bili
milicionari i očito ništa nije naučio. Stavlja ovu točku dnevnog reda ako ne danas, onda u
utorak.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je vijećnik Ivan Ninić predložio dopunu i to:
Korupcija u Gradskom vijeću i Gradu Šibeniku. Prije nego što dalje da prijedlog za
dopunu podsjetio je vijećnika koji vrlo dobro pozna Poslovnik, članak 67. ako se predlaže
dopuna dnevnog reda uz prijedlog za dopunu daje se i materijal za predloženu dopunu, pa
poziva vijećnika da u međuvremenu pripremi materijal za eventualnu dopunu točke dnevnog
reda. Upitao je da li ima još dopune dnevnog reda.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako će biti ista dopuna kao gradonačelnikov prijedlog
bez papira, on ga nije ni vidio.
Predsjednik Vijeća kazao je kako se gradonačelnikova dopuna dnevnog reda nalazi
na klupama vijećnika. Ponovo je upitao da li ima dopune dnevnog reda.
Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako bi zamolio da prijedlog g. Ivana Ninića
prihvate i da konačno kroz jednu točku dnevnog reda to riješe, jer g.Ivan Ninić se sa dva
fakulteta ponaša kao da ne zna pročitati jednu zakonsku odredbu, pa bi bilo dobro da mu u
raspravi Tajništvo, a i oni kažu što je to vijećnička naknada, odnosno, djelatnost vijećnika
Nezavisne liste. Predlaže da se navedena točka stavi na dnevni red bilo danas, bilo u utorak.
Predsjednik Vijeća je kazao kako će to dati na prijedlog tek ako bude imao materijale
za dopunu te točke sukladno Poslovniku, ako ne bude imao materijale neće je uopće
predlagati.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako se ne radi o vijećničkoj naknadi, nego o naknadi
koja se dobiva kao predstavnik stranke političke ili Nezavisne liste.
Predsjednik Vijeća je upitao da li ima još dopune dnevnog reda. Kazao je kako je
dosta strpljiv i od vijećnika očekuje da su ozbiljni ljudi. Sada slijedi utvrđivanje dnevnog
reda, što sukladno članku 67. podrazumijeva, neka ga pročitaju, da li ima dopune, da li se
nešto ima izostaviti ili da li se nešto mora uvrstiti po hitnom postupku.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako bi samo upitao predsjednika Vijeća zašto s
odustalo od e - maila kojeg je poslao da će se sjednica održavati svakog desetog u mjesecu,
pa onda ne bi dolazilo do ovakvih problema kao sada.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je bio napravio koncept plana kako bi se održavale
sjednice, međutim s obzirom na materijale koji pristižu, sjednica se ne može održati ako
predlagatelj ne pošalje materijale. Kad se skupi materijal za sjednicu on je sazove.
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Konstatirao je i utvrdio da su za dopunu dnevnog reda dobili točku predlagatelja
Grada Šibenika koju je predložio da bude točka 15. Izvješće o radu gradonačelnika kao i
dopunu dnevnog reda koju je predložio Ivan Ninić – Korupcija u Gradskom vijeću i Gradu
Šibeniku. S obzirom da nema materijala neće staviti na dnevni red da se glasa o tome.
Konstatirao je slijedeće i to da utvrđuje slijedeći prijedlog dnevnog reda onako kako je
dostavljen u materijalima. Za dan 17. 12.2010. g. od točke 1. do 15. s tim da točka 15. postaje
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Šibenika. Točka 15. postaje dosadašnja točka 16., a sve
ostale točke se za jedan broj podižu dalje. Sjednica je zbog obimnog dnevnog reda planirana u
dva dana i traje dok se dnevni red ne iscrpi. To znači da može dva dana trajati i tri. Njegova je
procjena da se organizira u dva dana i tako je odlučio predsjednik koji odlučuje o sjednici.
Stavio je na glasanje predloženi dnevni red i upitao tko je za.
Vijećnik Tomislav Ninić je upitao da li na slijedećoj sjednici točka dnevnog reda
može biti aktualni sat.
Predsjednik Vijeća je vijećniku Tomislavu Niniću kazao kako između točaka ne
može biti aktualni sat.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako Klub vijećnika Hrvatske demokratske
zajednice predlaže, odnosno to je njihov stav da se 16. sjednica podijeli u dvije sjednice tako
da se danas raspravlja o točkama koje su predviđene za danas, a 17. 12. da se počne sa novom
17. sjednicom Gradskog vijeća tako da ima sav onaj sadržaj koji sjednica Gradskog vijeća
treba imati. U tome se ništa loše ne može dogoditi da se još sat vremena raspravlja više, jer to
je samo dobro, postavljaju se pitanja koja su korektna i gradonačelniku ono što čuju na ulici,
mišljenja sugrađana za govornicom prenesu. Ako ne žele slušati mišljenja naših sugrađana u
tijelu u koje ih građani biraju onda to nije poštenje i demokracija.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je sjednica sazvana po protokolu i Poslovniku i
misli da takva intervencija nije sukladna Poslovniku. Kazao je kako će se držati svog plana
kako je isplanirao sjednicu, a oni mogu prihvatiti dnevni red ili ga ne prihvatiti. Dakle, upitao
je ponovo tko je za predloženi dnevni red.
Vijeće je uz 16 glasova «ZA», 5 glasova «PROTIV» i 3 glasa «SUZDRŽANA»
prihvatilo dnevni red, te je utvrdio je da su odsutna dva vijećnika Ivica Poljičak i Željko Čoga.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao da je netko falio. Jasno su konstatirali da je 13 «ZA»
kako sad «16». Prolazi se i sa 13, zašto 16.
Predsjednik Vijeća je kazao kako vijećnik Ivan Ninić ima primjedbu pa će ju
ponoviti glasanje. Upitao je tko je za.
Konstatirao je sukladno Poslovniku članku 67. stavak 7. da je utvrđen dnevni red
upravo onako kako ga je prethodno predložio.
Vijeće je prihvatilo slijedeći
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DNEVNI RED
17. 12. 2010. (petak) u 09.00 sati
1) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2010. godinu
2) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2010.
godinu
3) Prijedlog izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Šibenika u 2010. godini
4) Prijedlog izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010.
godini
5) Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2010. godinu
6) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Šibenika za
2010.godinu
7) Prijedlog odluke o izmjeni Programa pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim
osobama Grada Šibenika za 2010. godinu
8) Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude za kupnju građevinskog zemljišta FEKU d.o.o.
Maribor
9) Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude za kupnju građevinskog zemljišta ZAGREB –
MONTAŽA d.o.o. Zagreb
10) Prijedlog odluke o usvajanju Odluke o privremenom uključivanju parkirališta Ulica
Petra Preradovića u 2. parkirališnu zonu
11) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta
12) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“
13) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Gradske knjižnice „Juraj
Šižgorić“ Šibenik
14) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Galerije
likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik
15) Izvješće o radu gradonačelnika Grada Šibenika za razdoblje lipanj – prosinac 2010.
godine
16) Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec
(a) rujan 2010. godine
(b) listopada 2010. godine
21. 12. 2010. (utorak) u 9.00 sati
17) Prijedlog Proračuna Grada Šibenika za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu
18) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2011. godinu
19) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u
2011. godini
20) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
21) Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2011. godinu
22) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada
Šibenika za 2011. godinu
23) Prijedlog programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim
osobama Grada Šibenika u 2011. godinu
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24) Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća
mjesnih odbora
25) Prijedlog odluke o naknadi za razvoj odvodnje na vodoopskrbnom području Grada
Šibenika
26) Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima
stipendiranja studenata Grada Šibenika
27) Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog ravnatelja Galerije likovnih
umjetnosti Svetog Krševana Šibenik
28) Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Galerije
likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik
29) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja HNK u Šibeniku
30) Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja HNK u Šibeniku
31) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta
u Šibeniku
32) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Festivalskog vijeća
33) Prijedlog zaključka o utvrđivanju programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog
kazališta Šibenik za razdoblje od 2011. do 2014. godine
34) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika
35) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni i
dopuni Statuta Osnovne škole:
(a) Jurja Dalmatinca, Šibenik
(b) Petra Krešimira IV Šibenik
(c) Jurja Šižgorića Šibenik
(d) Fausta Vrančića Šibenik
(e) Tina Ujevića Šibenik
(f) Vidici Šibenik
(g) Vrpolje
(h) Brodarica
36) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Tina Ujevića
Šibenik
RASPRAVA I ODLUČIVANJE
Točka 1.
Predsjednik Vijeća je zamolio izvjestitelja da dade kratki osvrt na Prijedlog izmjena i
dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2010. godinu, nakon čega otvara raspravu.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako će dati kratko obrazloženje o
rebalansu. Znači smanjenje Proračuna za 2010. godinu. Kazao je kako su stigli do kraja još
jedne proračunske godine, pred njima na klupama je rebalans Proračuna kao rezultat rada
Gradske uprave i svih onih koji se financiraju iz Proračuna. Kad su donosili Proračun za 2010.
godinu u isto vrijeme prošle godine procijenili su i planirali manjak prihoda iz 2009. godine
od 20 milijuna kuna. On je toliki bio po završnom računu za 2009. godinu, pa nije bilo
potrebe da ranije predlaže izmjene i dopune Proračuna za 2010. godinu. Kako nas je kriza
pratila kroz cijelu 2010. godinu. Zadržali su lineralno smanjenje zakupnine, najamnine za
10%, nisu realizirali očekivane prihode iz Državnog proračuna za otočke programe zbog
pada broja zaposlenih u gospodarstvu i velikih povrata poreza iz dohotka po godišnjim
prijavama. Taj prihod nije se ostvario, pa su sveukupno morali predložiti u izmjenama
smanjenje proračuna za 6 milijuna i 272 tisuće kuna. U prethodnim raspravama je govorio da
je i njih ove godine između ostalog iznenadio povrat poreza građanima. On je bio skoro
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dvostruko veći nego godinu dana prije. Kao što i sami mogu vidjeti u rashodovnoj strani koja
se isto sveukupno smanjuje za 6 milijuna i 272 tisuće kuna jedino se odustalo od uređenja
okoliša OŠ Tina Ujevića, uređenja javne površine spomenika na Šubićevcu i izgradnje
vodovodne mreže u Boraji. Projekti su planirani u 2011. godini, a svi ostali ostvaruju se sa
stvarnim utroškom u 2010 godini. Kazao je kako ne bi previše govorio o rebalansu Proračuna
pošto je svaka stavka obrazložena u materijalima koje su dobili. Očekuje pozitivan rezultat
poslovanja u 2010. godini što se vidi iz Prijedloga proračuna Grada Šibenika za 2011. godinu,
jer nisu planirali manjak prihoda iz prethodne godine. Na sva ostala pitanja koja budu imali
po pitanju rebalansa odgovorit će ljudi iz pojedinih resora koji su za to zaduženi. Kazao je
kako su relativno odgovorno planirali proračun u ovoj godini. On se smanjuje sa 195 na 190
milijuna kuna. Malo je iznenađen što se tiče drugih sredina koji imaju daleko većih problema
sa proračunom i da su uprihodovili ono što su očekivali bio bi više nego zadovoljan. Kao što
se vidi iz materijala sve je transparentno. Nema nenamjenskog trošenja sredstava, ako je nešto
nenamjensko onda je to ono što su u nekim stvarima morali pokriti, a to je kao što znaju što se
tiče osiguranja, vezano za probleme o kojima su ovdje govorili i kredite koje grad nije trebao
otplaćivati, a otplaćuje i za neke druge stvari. Uglavnom iz materijala se vidi da su se
odgovorno ponašali i ono što su na početku rekli da se žele pokriti s onoliko koliko mogu što
su u ovom slučaju i radili. Nisu trošili ono što nemaju i neće ju trošiti ono što nemaju.
Vjerojatno će biti pitanja i vrlo rado će odgovoriti na svako pitanje. Rad Gradske uprave i svih
resora je transparentan i što se tiče toga nema nikakvih problema, sve je vrlo razvidno gdje je
bilo koja kuna.
Vijećnica Anita Škugor Kođoman je na tragu izjave gradonačelnika o
transparentnosti rada Gradske uprave kazala kako bi postavila neka pitanja na koja moli i
neke odgovore. Pridružuje se onome što je rekao predsjednik na početku, a to je da je upravo
sa ove govornice u dva navrata u zadnjih pola godine tražila upravo zbog transparentnosti i
zbog jasnih kriterija koje naši sugrađani moraju imati da znaju na što su utrošeni njihovi
novci, jer to su njihovi i naši zajednički novci. Na što, a gradski vijećnici to imaju pravo znati
i nije istina ono što je g. Vidović rekao da se ne mogu dati određeni podaci vezano za petu
razinu proračuna, to jako dobro zna i pročelnica koja će to i potvrditi. Na što i po kojim
kriterijima su se trošili novci, po treći put pita sa pozicije uređenje plaža i obale. Tražila je u
ime svih njih da se vidi u što su novci utrošeni. Na stranici 22. stoji znatno povećanje te
proračunske stavke, pa ne treba sada jer ne mogu dobiti detaljno izvješće koje je traženo u tri
navrata, nego moli da im se reče po kojim kriterijima i na što je utrošeno tri milijuna i skoro
430 tisuća kuna.
Slijedeća stvar koja je zanima je da joj se kaže, nešto je rastužuje kad se gleda stranica
17. to su uglavnom planovi višega reda i urbanistički planovi, gdje se vidi znatno smanjenje
proračunskih stavki koje pokazuje da će se na neke projekte još uvijek čekati. Da li je barem u
pripremi, to je nešto što je jako interesantno za naše građane, nešto što ih itekako zanima. Na
petoj razini ne mogu dobiti odgovor na ono što traže. Neka im se reče kako stvari stoje i zašto
je došlo do značajnog smanjenja.
Nadalje je zanima, između ostalog se vidi kroz proračunske stavke kapitalna ulaganja
u školama.Vidi se dodatno povećanje ulaganja u građevinskim objektima. Koja su to dodatna
ulaganja? Kad su stavke općenite, općenito govoreći o bilo kojem proračunu, pa tako i o
ovome ostali, razno, dodatno, to ipak otvara jedan prostor nejasnoća. Voljela bi da ubuduće
budu puno jasniji, transparentniji, to im je svima zajedničko i nada se da će se u tome
usuglasiti, a ujedno je itekako u interesu javnosti.
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Slijedeća stavka koja je zanima vezano za ovaj proračun, došlo je do značajnih
povećanja određenih stavki u dijelu Upravnog odjela za društvene djelatnosti i općenito
značajnog povećanja i probijanja, vidjet će se i u kasnijim raspravama kroz programe potreba.
Što je to što su naši sugrađani na najkvalitetniji način mogli vidjeti?
Onda ima povećanje na stranici 8. povećanje za rad na terenu i odvojeni život, jeli
moguće da je zbog povećanja uposlenika došlo do značajnog povećanja sredstava u odnosu na
planirano.
Vidi se da je došlo do značajnog povećanja stavke - ulaganje u računalne programe.
Da li su se barem opremili, kako i u tom dijelu stoje?
Zatim blagdanska dekoracija grada. Lijepo je što imamo male borove, lijepo je što su
na našim ulicama. Da li je moguće da je to koštalo 64 tisuće kuna. To pita u ime svih njih.
Na stranici broj 6. imamo isto tako značajno povećanje intelektualnih i osobnih usluga
od čak jedan milijun kuna. Zanima je što su tako lijepoga napravili, što je tako kapitalno i
prekrasno u intelektualnom smislu da će nam svima već sutra biti bolje.
Vidi se nova stavka, tamo je bila jedna, pa ponovo računalne usluge. Stavka ostalo je
jedan značajan broj proračunskih sredstava, precizan izraz je da se to ne vidi. Želi da se to
malo obrazloži.
Ksenija Slavica je kazala za informaciju, a možda su i primijetili da zakon nalaže, a
smjernice proračuna za 2011. godinu treću razinu. Tako da dogodine ne zna kako će izaći sa
rebalansom proračuna jer ništa se ne vidi. Ode se još nešto vidi na četvrtoj razini, ali strogo im
je zabranjeno na četvrtoj razini prikazivati pozicije i stavke proračuna. Ona je tu pa će
obrazlagati. Po redu bi da idu od stranice 6. Prošlu godinu kad su donosili Proračun za 2010.
godinu malo su izmijenili odluku o izvršenju proračuna. U Odluci o izvršenju Proračuna za
2010. godinu su stavili da sve donacije, sponzorstva, tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i
županijskog proračuna koje su dobivali naši proračunski korisnici prijašnjih godina ili su
njihovi vlastiti prihodi, u 2010. godini postaju prihodi Proračuna. Zbog toga su tako velika
odstupanja i povećanja ukupnih sredstava u društvenim djelatnostima, jer sad se i u
prihodovnoj strani vidi da su tekuće i kapitalne donacije znatno porasle, a kad su donosili
Proračun za 2010. godinu u rashodovnoj strani nisu predvidjeli te troškove. Novce su dobili i
ovo su troškovi za programe koje je financirala Županija i država iz svojih proračuna, razni
sponzori i donatori u kulturi. Zato su ta sredstva u rashodovnoj strani porasla, ali su porasla i u
prihodovnoj. Na strani 6. bilo je pitanje za intelektualne usluge zašto su porasle. 150 tisuća
kuna rješenje odvjetnika Paška Višića koji je zastupao Grad u slučaju Vukorepa i Veslo gdje
je Grad dobio spor, taj trošak se mora naplatiti od onoga tko je izgubio spor. Taj tko je
izgubio spor ima samo starog Juga kojega će sada pokušati prodati. Na stranici 8. bilo je
pitanje za računalne usluge i veća ulaganja u računalne programe. Kako su sad uključili sve
proračunske korisnike u riznicu ovo je trošak licenci za sve proračunske korisnike. Trošak
licenci je negdje oko 10 tisuća kuna i zato su morali povećati sredstva. Na slijedeću sjednicu u
utorak donijet će karticu s te pozicije gdje će ju točno dobiti i vidjeti u što su se potrošila ta
sredstva po zaključku gradonačelnika. Dobit će i zaključak. Ta sredstva se troše iz strogo
namjenskih prihoda. Kako su koncesijska odobrenja narasla u 2010. godini tako su morali
povećati rashode i ta sredstva su namjenski potrošena. Vezano za društvene djelatnosti sve su
to tekuće i kapitalne donacije iz državnog proračuna. Što se tiče proračunskih ulaganja u
građevinske objekte, Grad sufinancira izgradnju tehničke škole kroz tri godine po 500 tisuća
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kuna, 2008., 2009. i 2010. godina. U 2009. nije bilo troška i trošak iz 2009. je prebačen u
2010. godinu i zato su se morala povećati ta sredstva.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako će imati priliku da ponavlja stvari i da ih maltretira
da su sve izgovorili onda bi pročelnica odgovorila svima. Od kada ima višestranačja on je
vijećnik gradski i županijski. Zadnjih pet godina postavlja pitanje i traži da se što je moguće
više povećaju troškovi za prostornu regulativu, jer dok kao ozbiljna Gradska uprava ne
naprave plan i dobiju građevinsku dozvolu ne mogu dobiti novce iz Europe niti iz države. Za
kolektor koji je dosada značajno izgrađen dobili su 100 milijuna kuna bespovratno nije bilo
povećanja vode niti ičega. Kad je zatražen prijedlog to je 6 milijardi, bio je u Saboru, a bilo je
milijardu i 200 za podijeliti. Direktor Vodovoda ima je lijepo prezime imao je od koga naučiti
jer mu je brat, dao je projekt, Ksenija to zna, ali je 6 milijardi Šibenik dobio bespovratno.
Zašto? Jer nije bilo potrošeno ni milijardu sredstava, nitko nije imao prostora niti motiva.
Dakle nije kontra Šibenika nego većine gradova. Sada opet predlaže da se potroši što je
moguće više novca u prostornu regulativu, jer da su napravili za Bikarac prije šest godina za
bivše vlasti već bi ga napravili, tako i sve drugo. Primjer prostorne regulative, zahvaljuje se
konačno, ne zna tko je radio pet puta je tražio 500 tisuća kuna za projekt odvodnje Ražina i
Brodarice. Vidi da je skinuto samo 100 tisuća kuna, pa pretpostavlja da je za 400 bilo
dovoljno. Pet puta je skinuto, nije se moglo raditi. Sad je izgleda napravljeno jer se ne bi
skinulo 100 nego sve. Ono što je već rečeno za intelektualne usluge njemu to ne smeta ako je
u interesu grada, ali to će se obrazložiti. Rashodi od milijun i 400 tisuća kuna za Obonjan. To
je značajna stavka sa milijun i pol na tri milijuna. Što se tu dešava? I blagdanska dekoracija
nije 64 tisuće kuna nego je sa 150 povećano za 64 tisuće kuna, pa dobro kad loše živimo malo
da se veselimo.To mu nije krivo. Ima nešto što kao stanovnik Brodarice mora reći, predviđeno
je 200 tisuća kuna i to je dugo bilo za brod i sada je skinuto 69 tisuća kuna. Pitanje glasi da li
je tih smanjenih na 131 tisuću kuna dovoljno ili se smanjuje pa će se ukinuti brodske linije
Ako će se ukinuti protestira, ako je dovoljno nema što nadodati niti prigovoriti. Školstvo od
25 milijuna skida se 7 milijuna očito je neka dinamika u pitanju, ne može biti sedam da
nedostaje. Pohvaljuje kao bivši sportaš klubna djelatnost, sportski klubovi sa 4 dodaje se
milijun kuna, pa govori ono što je govorio prije puno godina kad je bio aktivan u sportu, ne da
niti kune on kao vijećnik niti kao građanin za profesionalce, neka se snalaze od gledaoca i
sponzora. Predlaže sve novce ako može da se stave za mladost i za mlade za razvoj i
održavanje objekata, to je posebna stavka. Znači sve za mlade, kadete, bio to nogomet,
vaterpolo ili rukomet, a profesionalci koji smatraju da su puno vrjedniji nego što jesu neka
zarade od gledatelja i sponzora, pa će sponzori osjetiti da li su kvalitetni. To je njegov
prijedlog i to je uvijek govorio da ne misle da to sada izmišlja. Većina građana koji i danas
vode ovaj sport isto su sportaši bili, pa da će to razumjeti i podržati. Za Brodaricu je rekao i da
je na kraju prihvaćeno. Sportska luka Pekovac nema ništa za ovu godinu, znači odgođeno je,
nije se radilo i nije se moglo predvidjeti, ima još 15-ak dana. Znači skinuto je, 465 tisuća
kuna. Da li nismo našli izvođače i da li je to bio samo projekt ili izvođenje. Studija utjecaja na
okoliš nije se napravila, jasno neće se raditi Pekovac, opet će se kasniti godinu dana, jer
umjesto 500 tisuća kuna potrošeno je samo 44 tisuće kuna, a vijećnici su odobrili 500 tisuća
kuna. Za POS-ove stanove predviđeno je ne ove godine, nego dogodine 500 tisuća kuna, ali
negdje je vidio 3, 5 milijuna kuna. Traži, vjeruje, možda je u krivu da Grad ima neke svoje
prostore. Očito nema, malo mu je čudno da se nekome daje 3,5 milijuna to su značajna
sredstva, kad bi bio zločest, a nije danas rekao bi da se pogoduje nekome tko ima terene, ali
ga čudi da Šibenik nema nigdje terene za POS - ove stanove. To je opet naša boljka, Jamnjak.
Netko je danas govorio za posebne potrebe za grad, a to su i POS-ovi stanovi, vatrogasci i
bolnica. Nije točno. Država bi za to novce dala.Očito su u bivšoj vlasti u kojoj je i on
sudjelovao zakasnili sa traženjem. Kakva je država, vojne objekte je dala za društvene
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interese za ono što su tražili. Ovdje su nešto zakasnili. I on je za to da se gradi, ali bi bilo
dobro da su izbjegli ta 4 milijuna. Smanjili su sufinanciranje zone Podi, vidi da će se ove
godine zaraditi sada od ova dva zadnja ugovora 7 milijuna, pa se vjerojatno ne može potrošiti,
ali će se potrošiti dogodine, vjerojatno je to razlog. Prije godinu dana je imao tiskovnu
konferenciju, novinari se sjećaju rekao je da će se ukinuti Policijska uprava, nije se ukinula ali
će se ukinuti uskoro. Neće biti u Šibeniku, bit će u Zadru. Vezano za Poštu došao je njegov
kolega poštar, pa je govorio divizija ova, divizija ona, on ga pita osnovno, neće da reče.
Glavna divizija je u Zadru, građevinska inspekcija je isto u Zadru, govorio je za Finu i
Trgovački sud, sve se desilo. Sad govori da izglasaju Proračun, svađaju se na ovoj snovi
njegov kolega milicionar, on i kolega Grguričin, a za interes Šibenika neka budu jedinstveni.
Trebali su zajedno 1.8. nastupati da se to ne izgubi. Sad kad smo to izgubili ništa nam ne
pomaže što ćemo napadati državu, neće nitko glasati niti ne glasati za neku političku opciju
radi toga, a Šibenik je ipak ostao bez svega toga. Ministar mu je rekao da će načelnik biti u
Zadru. Platio je Croatia osiguranje, došlo mu je iz Podružnice Split, račun je platio u
Šibeniku.
Predsjednik Vijeća je kazao vezano za obraćanje predsjedniku kao milicionaru da se
ponosi što je bio milicionar, branio je Republiku Hrvatsku za razliku od nekih i da ga osobno
ne vrijeđa, a što je bio milicionar ili policajac to ga uopće ne vrijeđa jer je branio ovu državu.
Moli vijećnike da vode računa o članku 74. da njihova rasprava traje do pet minuta, ako
smatraju da bi to trebalo biti duže onda bi mogli sukladno poslovniku dogovoriti se i glasati
da to traje duže.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako s obzirom da je vijećnik
Ivan Ninić postavio više pitanja, pa će krenuti od prostornih planova koji su vrlo upitni.
Prostorni planovi su skinuti jer je situacija na terenu takva, kao na primjer na određenim
područjima kao što je Grebaštica da ne nabraja, jer ne želi nabrajati. Jednostavno postoji
divlja gradnja. Tu divlju gradnju jasna stvar pretpostavlja, nitko od njih ne želi ljudima rušiti
kuće. Bilo je, prošlo i što sada. Tu divlju gradnju praktički žele legalizirati. Međutim, da bi tu
divlju gradnju legalizirali moraju promijeniti prostorni plan grada Šibenika. Dakle, ne mogu
donijeti te planove, postoji dio planova koji je čak napravljen još od prije tipa, Urbanistički
plan uređenja Grebaštice. Međutim, on ne rješava problem tih ljudi, jer ako oni misle da njima
svima skupa trebaju planovi, a koji su neprovedivi, odnosno oni koji će izazvati ono što nitko
ne želi onda se može ići s tim. Osobno je protiv takvog razmišljanja. Za to je da idu u
promjenu Prostornog plana, ako pogledaju Proračun iz 2011. vidjet će da je tamo predložena
izmjena prostornog plana Grada Šibenika. I onda se nakon toga može ići s planovima nižeg
reda. Jednostavno Prostorni plan ovog momenta dok se ne donese onemogućava navedene
planove. Onda nema svrhe da ih idu izrađivati, ako ih ne mogu provesti na terenu. Što se tiče
ostale Prostorno-planske dokumentacije itekako su na njoj radili. Sv. Mihovili i još niz stvari,
nastali su na temelju Prostorno-planske dokumentacije.
Što se tiče POS-ovih stanova i kupnje zemljišta za POS stanogradnju. Pokušali su još
prije godinu dana kao Gradska uprava govoriti o pokretanju POS stanogradnje. Imali su
sastanke sa APN-om. Jednostavno na prostoru užeg područja grada, kad kaže uže područje
onda misli na područje od Vidika, pa do Njivica i Meteriza. Na prostoru užeg područja grada,
Grad Šibenik nema na žalost teren koji je adekvatan za stanogradnju. Nema parcele od 3 do 3
i pol tisuće kvadrata. To je potrebno i prisiljeni su ići u kupnju. Međutim, da otklone sve
zablude novac od te kupnje, u POS stanogradnji ništa nije besplatno. Novac od te kupnje se
po zaključenju ugovora sa potencijalnim kupcima vraća nazad Gradu Šibeniku. Ni komunalna
infrastruktura, dakle, komunalni doprinos se također uredno naplaćuje. Poanta POS
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stanogradnje jest u njenoj masovnosti, a ne u tome da netko daje nešto mukti. Grad Šibenik
neće biti nimalo oštećen, praktički će izvršiti transfer, ali Grad Šibenik neće biti oštećen u niti
jednom segmentu. Limitiraju cijene, ne smije prijeći 1040 ili 1070 kuna po kvadratu. Dakle,
to je sve strogo kontrolirano, informiran je od kolega i ovih dana će biti otvaranje tog
natječaja i to javno pred novinarima i tu žele apsolutnu transparentnost. Ne žele pogodovati
apsolutno nikome niti im je to na kraj pameti. Osim ljudima koji su se prijavili za POS
stanogradnju, njima se želi pogodovati, žele napraviti te stanove.
Što se tiče sufinanciranja zone Podi o tome su nešto manje govorili kroz ovo vrijeme,
ali je činjenica da je u ovoj godini napravljen javni natječaj za izgradnju infrastrukture da se
trenutno na Podima izgrađuje, a to mogu otići poziva ih sve da odu do tamo pa da se uvjere u
vlastite oči da se trenutno na Podima izgrađuje 3,2 km cestovne, komunalne i ine
infrastrukture. Dakle, odbija to da nisu sufinancirali zonu Podi. Dapače, zna Podi je jedan od
najvrjednijih resora koji Grad Šibenik ovog momenta ima. Zbog toga idu u gradnju odvodnje
na Podima. Jednostavno ne zna odakle te tvrdnje. Grad Šibenik i ova Gradska uprava čvrsto
stoje uz to da je zona Podi jedan od najvrjednijih resursa Grada Šibenika. I dalje će ju u nju
ulagati i dalje će je nastojati podignuti.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je bilo pitanje vijećnika
Ivana Ninića vezano za brodsku liniju Brodarica – Krapanj. Manje sredstava je potrošeno jer
nije bilo potrebno potrošiti onoliko koliko je bilo predviđeno, obzirom na poznavanje
problematike nešto su više održavali brod nego prijašnjih godina. Što se tiče brodske linije ne
moraju se brinuti, Grad stoji čvrsto iza linije Brodarica – Krapanj. Ona će se održavati u
postojećem režimu i idućih godina i o tome se obavio razgovor sa državnim tajnikom
Borićem i on ga je osobno obavio i uz potvrdu Ministarstva, pomorstva, prometa i veza i
Grada Šibenika građani Krapnja i Brodarice će imati tu liniju na raspolaganju.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako se javio samo zato što je slušao g. Vidovića,
pa mu je palo na pamet zašto ne bi Gradska vlast kad se već radi o POS-ovim stanovima 3,5
milijuna koji se mogu iznaći ima se kvalitetna i prava parcela kod sadašnje Čistoće, a rekli su
da Podi i Bikarac rade, onda ne bi bilo loše da se Čistoća preseli na Bikarac, a taj prostor se
iskoristi za POS-ove stanove.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako cijeni prijedlog vijećnika,
a također ga može upoznati da osim parcele Čistoće postoji i parcela Vodovoda isto tako.
Međutim, cijena u POS stanogradnji je limitirana zemljišta. Radi se o 1040 ili 1070 kuna po
m2. Radi se o nekakvih 140 eura. Hoće ju li oni potpisati da zemljište koje je vrijedno 300
eura, a to jest zemljište Čistoće i Vodovoda. Da ga damo za POS stanogradnju, a da se ne ide
u kupnju zemljišta. Radi se jednostavno o različitom promišljanju. Žele POS stanogradnju s
jedne strane, ali s druge strane žele odgovorno raspolagati sa gradskim resursima.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako smo imali tematsku sjednicu vezano za Staru
gradsku jezgru koja je ujedno i brand grada. Za nju je potrošeno samo 150 tisuća i bilo je
predviđeno za uređenje fasada. Vezano za 2011. osvrnut će se u utorak, jer ja taj iznos
smanjen za čak 100 tisuća kuna. Upada joj u oči brandiranje grada. Zar oni sami vijećnici sa
svojim pitanjima i sa svojim nekakvim idejama nisu brandirali grad. Za taj projekt je
potrošeno 200 tisuća kuna. Zanima je kome i što je u ovom periodu brandirano, jer je za 2011.
godinu predviđeno 211 tisuća kuna. Također, u oči joj upada nešto što je strahovito smeta da
se veći iznos izdvaja za skidanje grafita i žvakica sa gradskih i javnih površina koje je iznosilo
oko 275 tisuća kuna, a u 2011. godini je identičan iznos. Međutim, njoj zaista smeta što je za
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oko 300% premašen rebalans. Zaista su je zasmetale intelektualne usluge, što se transparentno
ne vidi peta razina, valjda se ne može niti pokazati, putni troškovi kao i troškovi telefona.
Smatra da bi za iduću sjednicu trebali znati na koga i koliko su potrošeni putni troškovi, jer
ovih dana smo bili i sudionici nekakve njene političke hajke, pa je policija iako protiv nje nije
pokrenut nikakav kazneni postupak zaista ušla toliko u analizu, te provjeravala i račune od
100 kuna koje je trošila za izdavanje svojih knjiga na temelju novinskih natpisa, još do danas
nije proveden nikakav progon protiv nje, niti je protiv nje pokrenut postupak kazneni. Stoga
moli da joj se zaista za iduću sjednicu dade transparentno na koga su potrošeni i u kom iznosu
putni troškovi i intelektualne usluge koje se odnose i na osobne. Smatra i da je mali iznos i za
katedralu koji iznosi oko 150 tisuća kuna u rebalansu i u programu za 2011. godinu i da zaista
moramo štititi naša zdanja kao što je katedrala i zaista maksimalno moramo zaštititi Staru
gradsku jezgru. Stoga će se boriti da zaista neke stavke sa amandmanima preusmjere na Staru
gradsku jezgru.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je što se tiče povijesne jezgre kazao kako
bi bilo dobro nakon tematske sjednice da tu temu nekako privedu kraju. To jest tkivo koje
praktički neprekidno diše na kojem će trebati neprekidno raditi. Misli da smo mi svi ovdje
zajedno uključujući poziciju i opoziciju iskazali interes kad je u pitanju povijesna jezgra.
Povijesna jezgra se ne može gledati usko, jesmo gradili nismo gradili. Područje povijesne
jezgre se može gledati kroz više segmenata, kroz društveni život koji se u njoj odvija i kroz to
koliko su ulagali u taj dio i projekte popločenja o čemu su više puta ovdje govorili. Nije istina
da ova vlast ne vodi računa o povijesnoj jezgri, na kraju krajeva može se ogledati i u tome na
koji način Gradska uprava gospodari sa prostorima koji se nalaze na području povijesne
jezgre. Jedan je prostor u tijeku za najam, a ostali gradski prostori su u najmu što prije baš i
nije bio slučaj. Itekako odgovorno rade na tome, više puta se razgovaralo sa HEP-om, TCOM-om, sa Vodovodom i odvodnjom. Svi projekti su u tijeku što se tiče infrastrukture
povijesne jezgre, odnosno stavljanja infrastrukture pod zemlju kad su u pitanju HEP i TCOM. Isto tako rade se projekti popločenja i ovih dana su upravo u kontaktu s društvom
arhitekata u Šibeniku, ide se s projektom uređenja središnjeg gradskog trga Poljana i
izgradnjom garaže ispod nje. Misli da ne stoje stvari da ne vode dovoljno računa, ne kaže da
se ne može bolje voditi računa, ali u danim okolnostima i sa sredstvima koja imaju na
raspolaganju. Odgovorno tvrdi da rade sve što mogu da povijesna jezgra zaista dobije onaj
sjaj koji bi joj trebao pripadati.
Ksenija Slavica je kazala kako je bilo još par pitanja vijećnice Sablić vezano za putne
troškove, vjerojatno misli na službena putovanja. To nije samo putni trošak, to je trošak
noćenja, goriva i dnevnice. U upravnom odjelu za financije su smanjili te troškove
rebalansom, a što se tiče intelektualnih usluga kod sebe ima karticu, pa je može sada dati, a
što se tiče službenih putovanja može svratiti u kancelariju pa će dati bez problema. Što se tiče
brandiranja u ovoj godini, ovaj iznos je predviđen za pripremne radnje, za izradu natječaja za
izradu branda. To na raspisanom javnom natječaju koji je bio objavljen u Narodnim novinama
i ovo je bila najjeftinija ponuda.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako su 200 tisuća kuna potrošili kako bi dobili
čovjeka.
Ksenija Slavica je kazala kako je nevjerojatno, ali je tako.
Vijećnik Tonći Radnić je kazao kao ne bi htio konkretizirati stavku po stavku, nego
ono što je jasno i vidljivo svakom vijećniku koji i da je običan građanin vidi ovaj materijal,
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ako gledamo proračun, odnosno trošenje sredstava u globalu. Svi su znali da će 2010. godina
biti krizna godina i da će faliti sredstava u Proračunu i trebali su na neki način razmišljati
kako dodatna sredstva namaknuti u Proračun kako bi učinci recesije i krizne godine bili što
manji. Neće spominjati gdje su se probijala sredstva u ovom Proračunu i na koji način. To ga
uopće ne interesira, ali ga interesira da baš zbog takve godine kakva je bila ova godina i kakva
smo znali da će biti da su smanjena sredstva, odnosno nisu potrošena u Odjelu za prostorno
planiranje, u Odjelu za komunalne djelatnosti u sektoru za gospodarstvo i tako dalje. Ako smo
znali kakva će ovo biti godina trebali smo dati dodatni input i dodatna sredstva kako bi se ta
sredstva vratila, uvjeren je da bi na kraju 2010.godine imali više sredstava u gradskom
proračunu nego što su se probijali neki drugi dijelovi. Pošto 2011. neće biti puno bolja godina
neka se vodi računa o poticajnim mjerama i dodatnim inputima,baš u odijelima za prostorno
planiranje, komunalne djelatnosti, za gospodarstvo i tako dalje.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao što se tiče prostorno-planske
dokumentacije misli da nema što reći. Jednostavno to je tako kako jest. Mogu prihvatiti ili ne,
uzeti prostorni plan grada Šibenika iščitati ga i vidjeti situaciju na terenu i uvjerit će se u ono
što on govori. Što se tiče gospodarstva drži rebalans proračuna i ne vidi niti jednu stavku koja
je tu nula. Ne vidi u čemu bi tu bio problem. Svjesni su svi da je to recesijska godina, svjesni
su toga od momenta kad su preuzeli odgovornost za upravljanje gradom. I tada je bila
recesijska godina. Ovaj i onaj proračun, odnosno rebalans za 2009. godinu i proračun za 2010.
godinu i ovaj rebalans proračuna, tek slijedeći proračun je doista uravnotežen i doista realan.
Svi ostali vezani su na ono što se prethodno događalo. Što se tiče gospodarstva svi znaju
kakva je situacija, oni kao lokalna samouprava na gospodarstvo mogu utjecati u smislu
stvaranja uvjeta i poticanja. Međutim, ne mogu odrađivati umjesto gospodarstvenika. Ako ne
postoji novac koji je u optjecaju koji je na tržištu i volja da se taj novac plasira, a znaju da
ovog momenta ne postoji niti jedno niti drugo. To nije problem Šibenika, to je problem
Dalmacije, cijele Hrvatske, pa čak i malo šire osim onih gospodarstava tipa Njemačke koji su
se uspjeli izvući iz krize.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako su u Klubu vijećnika Hrvatske demokratske
zajednice iscrpili sva pitanja koja se tiču rebalansa i on kao predsjednik Kluba vijećnika
Hrvatske demokratske zajednice izlazi sa svojim stajalištem prije nego što krene sam
postupak glasovanja na ovu točku dnevnog reda. Čuli su sve što su vijećnici uputili, što su
nabrojili da on sada ne izlazi s tim gdje su stavke premašene, gdje po njihovom mišljenju nisu
namjenski utrošene. Ima tih stavki koje se nisu namjenski trošile i ima stavki koje su u
proračunu tri puta premašile svoju početnu stavku koju je donijelo Gradsko vijeće na
prijedlog gradonačelnika. Za prijedlog gradonačelnika su svi oni vijećnici glasovali za
prihvaćanje tog proračuna. Oni vijećnici iz Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice
će biti protiv ovog prijedloga rebalansa proračuna, jer smatraju da je mnogo stavki
promijenjeno, pojedine stavke su i dodane. Gradsko vijeće je to koje je na prijedlog
gradonačelnika usvojilo ovaj Proračun. Kako su od prije godinu i pol dana odvojeni izbori za
gradonačelnika (bira se neposredno) i za Gradsko vijeće (posredno) jasno su utvrđene
dužnosti vijeća i gradonačelnika i zna se da je Vijeće isključivo to koje donosi Proračun na
prijedlog gradonačelnika. Stajališta su da je gradonačelnik trebao kad je znao da će se
dogoditi izmjene u proračunu da će se neka stavka morati promijeniti ili neka stavka dodati u
Proračun, a oni su se vijećnici sastajali i imali sjednice Gradskog vijeća nekada i po dva puta
mjesečno onda se tada trebalo doći sa rebalansom proračuna i reći pogledajte što će se
dogoditi platili smo to i to, ide se u taj posao ili ta stavka će biti premašena ili nema te stavke
u Proračunu, pa prema tome oni su svi na sjednicama Gradskog vijeća i pet puta trebali
raspravljati o rebalansu proračuna. I zbog toga iz načelnih razloga, iako znaju da imaju 14
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vijećnika i da će ju izglasati rebalans, ali iz načelnih razloga su stajališta da ubuduće kod
proračuna za slijedeću godinu, iduće godine će vjerojatno opet biti rebalans to se događa
svake godine, ako se dolazi do mijenjanja stavki u proračunu ili ako se utvrđuju neke nove
stavke u proračunu, onda to treba napraviti i pet puta godišnje ako treba, pa prema tome
apelira na Gradsku vlast da dogodine kada bude radila Proračun odnosno rebalans da ga ne
donosi na kraju godine, nego da se taj rebalans proračuna radi tokom godine, a ne da se radi
ovako kao što se radilo i da se neke stavke troše puno više nego što su planirane i da se neke
stavke ubacuju u Proračun mimo volje Gradskog vijeća. Klub vijećnika Hrvatske
demokratske zajednice bit će protiv ovoga.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako mu je žao što se ovako diskutira da se
pokušavaju dobiti neki jeftini politički poeni kao da netko sluša sam sebe. Kao da nije slušao
što se ranije govorilo. Neke stvari se nisu mogle predvidjeti kao ni to da neće biti dovoljno
sredstava za plaćanje kredita Obonjan, ali na žalost mislili su da će se taj problem riješiti, pa
su morali taj dio povećati, normalna stvar da se kredit mora plaćati. Prema tome odgovorno
tvrdi, a misli da je ovdje i rečeno da nenamjenskog trošenja sredstava nije bilo osim u ovom
slučaju gdje su obavezu morali plaćati. Određene stavke koje su povećane, kao da je netko
gluh pa ne čuje zbog čega je to. Pa govore već duže vremena da rade na centralnoj riznici,
prema tome da centralna riznica je otvorila mnoga pitanja i mnoge nebuloze koje su prisutne
koje godinama traju i otvaraju se određena pitanja. Normalna stvar da je sad kroz Proračun
obuhvaćeno sve ono što nije bilo obuhvaćeno, jer neke su ustanove imale i posebne račune.
Jasno je rečeno donacije, razne donacije sa strane Županije, pojedinih ministarstava i tako
dalje koje nisu bile evidentirane ovdje, pa normalna stvar da je taj dio povećan. Kazao je da
čitaju neke stvari i da se informiraju prije toga, a da ne zloupotrebljavaju govornicu služeći se
određenim manipulacijama i tako dalje. Sve je transparentno i sve je jasno, nebuloze su iz
prethodnih vremena koje još uvijek čiste i trebat će još dugo vremena. Nada se da će se ono
odozgora spustiti na lokalne razine, pa će trebati odgovarati na niz pitanja. Njegov obraz je
čist, njegova savjest je čista, mirno spava. Što se tiče proračuna, odnosno rebalansa jedina
stavka s kojom nisu zadovoljni to je prodaja zemljišta. Gradska uprava s njim na čelu neće
trošiti ono što nema, određivat će prioritete, ono što je potrebno i što u najvećem dijelu
određuje struka. Kazao je da ne otvaraju određena pitanja koja ne stoje, da ne upotrebljavaju
određene riječi. On isto ne upotrebljava, ali ih može upotrijebiti. Nažalost što je između
ostalog i pohvalno nisu čak puno ni pogriješili u određenim procjenama. Rebalansirani
proračun koji u 2010. godini neće zabilježiti minus što je vrlo značajno u nekim stvarima, isto
tako kao što znaju intenzivno se radi nije sve rečeno i ne može se sve reći na rješavanju
dokumentacije i snimki koje su preduvjet za bilo kakve radnje. Treba napraviti određene
preduvjete da se nešto može raditi. Intenzivno se radi na istočnom dijelu grada, neke stvari se
ne mogu raditi, netko uvijek mora platiti. Ode se priča o stotinama milijun da netko nekome
poklanja. Nitko ništa nikome ne poklanja. Svaki euro koji se dobije od određenih fondova na
to je naslonjena i kuna. Za niz stvari, a i za ovo što sad rade, stvaraju preduvjete da riješe
određene stvari, neke stvari ne mogu čekati. Ne moraju podržati, vjerojatno je neka druga
pozadina iza svega toga, ali misli da je prošlo vrijeme kad su na takvim stvarima mogli
dobivati jeftine političke poene. Ono što se događa na razini države, događalo se i na lokalnim
razinama, a tako više neće biti. Bez obzira što govorili Gradska uprava radi transparentno. Sve
one objede i optužbe koje su upućivali i slali određene organe u Gradsku upravu i dalje stoje
čista obraza. Itekako vode računa o svakoj kuni iz proračuna. Neki resori su bili i u njihovoj
nadležnosti, a živjeti se mora život ide dalje.
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Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako su riječi koje je iznio gradonačelnik teške
riječi i optužbe, ako ima afera u Gradskoj upravi na bivšoj vlasti, a podnijeli su kaznenu
prijavu protiv neke osobe, a ne zna se koje sada neka stoji iza riječi koje je iznio.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna
Grada Šibenika za 2010. godinu.
Vijeće je uz 16 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“ donijelo Izmjene i dopune
Proračuna Grada Šibenika za 2010. godinu. Izmjene i dopune prilažu se zapisniku pod 1) i
čine njegov sastavni dio.

Točka 2.
Vijeće je bez rasprave uz 16 glasova „ZA“ donijelo Odluku o izmjenama Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2010. godinu. Odluka se prilaže zapisniku pod 2) i
čini njegov sastavni dio.

Točka 3.
Vijeće je bez rasprave uz 16 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ donijelo Izmjene
programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2010. godini.
Izmjene se prilažu zapisniku pod 3) i čine njegov sastavni dio.

Točka 4.
Vijeće je bez rasprave uz 16 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ donijelo Izmjene
programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini. Izmjene se
prilažu zapisniku pod 4) i čine njegov sastavni dio.
Točka 5.
Vijeće je bez rasprave uz 16 glasova „ZA“ donijelo Odluku o izmjenama Programa
javnih potreba u sportu za 2010. godinu. Odluka se prilaže zapisniku pod 5) i čini njegov
sastavni dio.
Točka 6.
Vijeće je bez rasprave uz 16 glasova „ZA“ donijelo Odluku o izmjeni i dopuni
Programa javnih potreba u kulturi Grada Šibenika za 2010.godinu. Odluka se prilaže
zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni dio.
Točka 7.
Vijeće je bez rasprave uz 16 glasova „ZA“ donijelo Odluku o izmjeni Programa
pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2010. godinu.
Odluka se prilaže zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio.
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Točka 8.
Vijeće je bez rasprave uz 19 glasova „ZA“ donijelo Zaključak o prihvaćanju ponude
za kupnju građevinskog zemljišta FEKU d.o.o. Maribor. Zaključak se prilaže zapisniku pod
8) i čini njegov sastavni dio.
Točka 9.
Vijeće je bez rasprave uz 19 glasova „ZA“ donijelo Zaključak o prihvaćanju ponude
za kupnju građevinskog zemljišta ZAGREB – MONTAŽA d.o.o. Zagreb. Zaključak se
prilaže zapisniku pod 9) i čini njegov sastavni dio.
Točka 10.
Vijeće je bez rasprave uz 17 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o
usvajanju Odluke o privremenom uključivanju parkirališta Ulica Petra Preradovića u 2.
parkirališnu zonu. Odluka se prilaže zapisniku pod 10) i čini njegov sastavni dio.
Točka 11.
Vijeće je bez rasprave uz 17 glasova „ZA“ donijelo Odluku o dopuni Odluke o
korištenju gradskih parkirališta. Odluka se prilaže zapisniku pod 11) i čini njegov sastavni
dio.
Točka 12.
Vijeće je bez rasprave uz 19 glasova „ZA“ donijelo Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice
„Juraj Šižgorić. Zaključak se prilaže zapisniku pod 12) i čini njegov sastavni dio.
Točka 13.
Vijeće je bez rasprave uz 19 glasova „ZA donijelo Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik. Zaključak se prilaže zapisniku pod 13)
i čini njegov sastavni dio.
Točka 14.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Odluke
o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako bi željela da predlagatelj malo pobliže objasni
ovu odluku s obzirom da će uskoro biti raspisan natječaj za ravnatelja. Međutim kod natječaja
ljudi koji je poznaju pitaju je koje je to stručno tijelo pored Upravnog vijeća koje će odlučiti
tko će biti v.d. ravnatelj odnosno nakon natječaja tko će ući u uži izbor za ravnatelja.
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Živana Podrug je kazala kako je riječ o usklađivanju odluke o statusu, djelatnostima i
ustrojstvu Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik sa Zakonom o ustanovama i
Zakonom o muzejima i sa Statutom Grada Šibenika. S obzirom da je riječ o ustanovi koja ima
manje od pet zaposlenih onda prema Zakonu o muzejima Odluku o raspisivanju natječaja i
Odluku o raspisivanju v.d. ravnatelja donosi osnivač u ovom slučaju Gradsko vijeće Grada
Šibenika. U ovim izmjenama tijelo koje se zvalo stručno vijeće se preimenuje i postaje
umjetničko vijeće. Prema zakonu o muzejima ukoliko galerije i muzeji imaju manje od pet
zaposlenih odnosno manje od troje zaposlenih u ovom slučaju onda ne mogu imati stručno
vijeće. Zakon o muzejima predviđa da su članovi stručnog vijeća ljudi iz struke, zaposlenici, a
s obzirom da je u Galeriji Sv. Krševana svega dvoje zaposlenih onda ne može imati stručno
vijeće nego samo umjetničko vijeće koje se imenuje na prijedlog gradonačelnika.Što se tiče
izbora v.d. ravnatelja, raspisivanja natječaja i odluke o izboru ravnatelja sve je to na
Gradskom vijeću odnosno na odboru za izbor i imenovanje.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako joj je ovo poznata situacija vezana za Zakon
o muzejima i Zakon o ustanovama. Ako budu pogledali materijale za iduću sjednicu koja se
nastavlja u utorak onda će vidjeti da je zaista lapsus kalami da piše ako je više od pet
zaposlenih, na idućoj sjednici treba izmijeniti, piše uz prethodnu suglasnost stručnog vijeća,
pa moli da zbog javnosti to isprave za iduću sjednicu.
Vijeće je uz 18 glasova „ZA“ donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o statusu,
djelatnostima i ustrojstvu Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik. Odluka se
prilaže zapisniku pod 14) i čini njegov sastavni dio.

Točka 15.
Predsjednik Vijeća je upitao predlagatelja da li se želi kratko osvrnuti na
Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Šibenika.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako misli da su Polugodišnje izvješće o
radu gradonačelnika svi dobili na klupe. Nema potrebe da ga čita. Upozorio je na jedan
lapsus, a odnosi se na učešće grada u financiranju ceste Podi – Dubrava. Napisao je da će ju
izgradnju sufinancirati u iznosu od 10%, međutim nije 10% nego 25 % od ukupne cijene
radova.
Vijeće je primilo na znanje gradonačelnikovo Izvješće o radu za razdoblje lipanj –
prosinac 2010. godine. Izvješće se prilaže zapisniku pod 15) i čini njegov sastavni dio.

Točka 16.
Vijeće je bez rasprave uz 16 glasova „ZA“ donijelo Izvješće o korištenju sredstava
tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec rujan 2010. godine i listopad 2010.
godine. Izvješća se prilažu zapisniku pod 16) i čine njegov sastavni dio.
Predsjednik Vijeća je kazao kako su iscrpili dnevni red za danas, sa sjednicom se
nastavlja 21. 12. u utorak u 9,00 sati.
Sjednica je završena u 12,40 sati.
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NASTAVAK
16. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ŠIBENIKA
Sjednica je nastavljena 21. prosinca 2010. godine u Gradskoj vijećnici na Trgu
Republike Hrvatske s početkom u 9,10 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 njegovog zamjenika, 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 od 26 nazočno 25 vijećnika i
kako postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Osim vijećnika sjednici su bili nazočni i: 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, Krešimir Petković, pročelnik u Upravnom odjelu za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša, Ljiljana Giljanović, pročelnica u Upravnom odjelu za provedbu
dokumenata prostornog uređenja i gradnju, Ivica Živković, pročelnik u Upravnom odjelu za
gospodarenje gradskom imovinom, Josip Živković, v.d. pročelnik u Upravnom odjelu za
komunalne djelatnosti i gospodarstvo i Ksenija Slavica, pročelnica u Upravnom odjelu za
financije.
Točka 17.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog
Proračuna Grada Šibenika za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako su materijalima dobili prijedlog
Proračuna za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu. Prijedlog Proračuna za 2011.
godinu sa proračunskim projekcijama uvažava također jedno stanje koje se prenosi u slijedeću
godinu. Naime, jedna krizna godina je iza nas, a ispred nas još jedna neizvjesna i krizna.
Prema smjernicama Vlade Republike Hrvatske o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za
razdoblje 2011. 2013. sa svim negativnim pokazateljima, padom BDP, povećanjem broja
nezaposlenih, niže razine gospodarske aktivnosti pristupili su izradi proračuna za 2011.
godinu sa projekcijom do 2013. godine. Kod izrade Proračuna za 2011. godinu vodili su se
analizom stanja gospodarstva na području grada Šibenika, procjenom ostvarenja vlastitih
javnih prihoda, analizom stanja rashoda i izdataka u tekućoj godini, utvrđivanju prioriteta u
okviru javnih rashoda i izdataka, financiranju osnovnih zakonskih funkcija za rad Gradske
uprave i svih proračunskih korisnika i financiranju neophodnih kapitalnih izdataka. Početni
Proračun za 2010. godinu iznosio je 196 milijuna, rebalansirani proračun je iznosio 190
milijuna i 235 tisuća kuna, a prijedlog proračuna za 2011. godinu iznosi 191 milijun i 427
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tisuća kuna. On je veći u odnosu na rebalansirani proračun za milijun i 192 tisuće kuna.
Međutim, ako detaljnije pogledaju pojedine vrste prihoda iz prijedloga bilance za 2011.
godinu vidjet će da su nam porasli prihodi od vlastite djelatnosti. Naime, uključivanjem svih
proračunskih korisnika u sustav Gradske riznice vlastiti prihodi proračunskih korisnika
postaju prihodi proračuna. Ako u ukupno planiranom prihodu izuzmu gore navedene prihode
vidjet će da je prijedlog proračuna za 2011. godinu planiran u manjem iznosu od navedenog
rebalansa za 2010. godinu. Kod planiranja rashoda Proračuna za 2011.godinu vodili su se
zadanim obvezama utvrđenim posebnim zakonima kojima se utvrđuje funkcioniranje
djelatnosti Grada kao jedinice lokalne samouprave. Zatim obvezama po potpisanim
ugovorima, a njihova realizacija zahvaća 2011. i 2012. godinu, zatim obvezama po anuitetima
i kamatama po kreditima Grada, Javnoj ustanovi Športski objekti i Trgovačkih društava Otok
mladosti tako da je proračun već bio zadan sa preko 85%. Ukupni rashodi iz prijedloga
proračuna za 2011. godinu iznose ukupno 191 milijun, a u strukturi rashoda, rashodi za
zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i subvencije bilježe pad ili zadržavaju
razinu iz 2010. godine. Od kapitalnih projekata nastavljaju što im je i obveza po potpisanim
ugovorima za izgradnju OŠ Meterize i Regionalnog centra Bikarac koji se financiraju iz
predpristupnih fondova i državnog proračuna, zatim izgradnje spoja ceste Dubrava – Podi koji
financira Županijska uprava za ceste. U ovoj godini raspisali su natječaj za kupnju zemljišta
za stanove POS-a, utvrdili listu prioriteta zainteresiranih kupaca za navedene stanove. 2011.
ih čeka po završetku natječaja sklapanje kupoprodajnih ugovora sa najpovoljnijim
ponuđačem, a nakon toga potpisivanje ugovora sa APN-om za izgradnju stanova. U 2011.
godini završit će sa projektom izgradnje spomenika Draženu Petroviću. Projekti koje su
nominirali pred predpristupnim fondovima ministarstva Republike Hrvatske. Kako su u 2010.
godini osigurali značajnija sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju
infrastrukture i iste izradili, stvorili su preduvjete da se mogu nominirati pred razne eu
fondove. Projekti koji su nominirani i prošli prvu fazu sa izgradnjom ljetne pozornice na
tvrđavi Sv. Mihovil, modernizacija javne rasvjete, izgradnja komunalne infrastrukture u zoni
Podi. Shodno tome bilo je potrebno u Proračunu i u proračunskim projekcijama planirati
učešće po navedenim projektima. U vodoopskrbi nastavljamo sa realizacijom srednjoročnog
programa izgradnje vodoopskrbnih objekata koji se financiraju iz cijene vode. Konačno bi
Boraja u 2012. trebala dobiti vodu, a svako domaćinstvo nominirali su pred Hrvatskim
vodama, projekt izgradnje kolektora Njivice – Pekovac, ako bude prihvaćena nominacija taj
projekt će se realizirati kroz dvije proračunske godine. Naime i tu Grad mora osigurati skoro
50% sredstava. U 2011. godini izdvajamo sredstva za izradu projekata u komunalnoj
infrastrukturi, kad uđemo u Europsku uniju da imamo gotovu dokumentaciju za strukturne eu
fondove. Također u 2011. godini planiraju sredstva za prostorno-plansku dokumentaciju, jer
bez iste nema razvoja grada. U proljeće bi trebala biti završena i izrada strategije razvoja
grada. O tom važnom dokumentu u čijoj izradi učestvuju svi oni, ne bi sada govorio jer će ju
u 2011. godini dosta vremena posvetiti tom dokumentu. Ne bi sada obrazlagao svaku poziciju
i stavku u posebnom dijelu prijedloga proračuna već kroz raspravu aka je potrebno njegovi
zamjenici i on, sa svojim pročelnicima će obrazložiti detaljno što ih bude zanimalo. Ukoliko
nominirani projekti ne budu prihvaćeni odustat će od njih za sada i ostaviti ih za neka bolja
vremena jer ih sada u ovoj krizi grad ne može sam financirati. Isto tako sa svim planiranim
projektima u Prijedlogu proračuna za 2011. godinu ne idu odmah u sve njih, već će pratiti
realizaciju prihoda i ukoliko vide da se isti ne ostvaruju kako su planirali predložit će izmjene
i dopune proračuna za 2011. godinu. Kao što znaju i kao što su vidjeli u dokumentima u
projekciji proračuna za 2012. i 2013. godinu ipak predviđaju blag porast proračuna. Tako je
proračun za 2012. godinu oko 194 milijuna i 940 tisuća kuna, a projekcija proračuna za 2013.
godinu je na razini od 200 milijuna kuna. Želi da se svi uključe u raspravu o proračunu samo
ih jedno moli ukoliko imaju amandmane na proračun prihodovna strana je zadana i iznad nje
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se ne može ići. Ukoliko postoje određeni amandmani onda treba reći gdje se s koje stavke
može eventualno prebaciti u neku drugu. Pri tome moraju voditi računa da je preko 85%
proračuna zadano i imaju vrlo malo manevarskog prostora.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako se javlja ispred Kluba nezavisnih vijećnika Drago
Skorić, Ante Gašperov i Ivan Ninić. Poželio je ugodne nadolazeće blagdane svima prisutnim a
i onima koje žive najlošije, a to su oni nezaposleni i oni koji imaju po 1000 i 1500 kuna,
njegov prijedlog ispred Kluba vijećnika je da ono što su govorili u početku i s čim su svi išli
na izbore da će ju voditi računa o kvaliteti, a ne o novcu, korupciji i kupovanju vijećnika, pa
predlaže da sve vijećničke naknade, baš sve, a posebno one koje su u poduzećima u vlasništvu
Grada, Vodovod, Čistoća, Gradski parking i ostali, a ima 5-7 članova Nadzornog odbora od
1500 do 2000 kuna je predviđeno u Vodovodu uz porez na to. To su cifre koje bi zadovoljile
sve one koji ne rade koji imaju mirovinu ispod 1500 kuna, da im bude sretnija Nova godina
da se osjećaju veselije, pa predlaže da im se da po 500 kuna i da Gradsko vijeće donese takvu
odluku. Pošto se razumije i dugo je vijećnik, pa zna što je proračun, primjer pročelnici, neka
je Zakon donesen, takozvani četvrti nivo ovdje se gotovo Ivan Ninić ne snalazi jer nigdje ne
piše predviđeno je toliko i toliko, a nema usporedbe što je to bilo predviđeno lani. Pročelnica
će to obrazložiti, ali trebaju znati jedno, vijećnici donose proračun i odlučuju o sredstvima,
znači svi vijećnici ravnopravno, a gospodin što sjedi on je samo prvi među vijećnicima.
Dakle, oni donose tu odluku i imaju je pravo donijeti.
Predsjednik Vijeća je kazao da ne daje primjedbe.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako govori slušateljima, a ne njemu.
Predsjednik Vijeća je vijećniku Ivanu Niniću dao prvu opomenu.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako govori kao pravnik, kad ukinu naknade za
Nadzorne odbore, a gradska su poduzeća mogu to na bilo koju osnovu dati Gradu i imat će ju
stručnjake bez obzira na stranačku pripadnost jer se u to svih dvadeset godina zaklinju, a svi
znaju da nije to. Naknade vijećničke, da ne napada ovu vlast služe mnogo godina za
kupovanje vijećnika, a ne za struku. Na primjer, doktor Jakovljević za prometne znanosti
nema šanse biti u Parkingu u Nadzornom odboru, Pajo Jurišić sigurno zna bolje parkirati, jer
parkira gdje ga je volja i vjerojatno je stručniji. Ne samo on, nego i svi drugi. Vijećniku
Tomislavu Jurišiću na njegovu primjedbu je kazao kako ovo nije sastanak predsjedništva
HDZ-a kad je bio član i njega napada. Kazao je da vode računa kad budu glasali da ima ljudi
koji ne mogu dočekati Božić, a da oni ode za jedan dan u mjesecu nadmudrivanja dobiju od
1200 pa do 7000, 8000 tisuća kuna. Mjesečno bez naknada neka izračunaju u četiri godine.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako daje jedan amandman po pitanju spomenika
kulture, bolje rečeno crkve Sv. Mare na Vidicima koja se spominje 1459. godine. Ta crkvica
je zatvorena i nije se obnavljala. Ima godinu dana je u par navrata pokušavao dogovarati sa
župnikom na Vidicima, odnosno s mnogim ljudima, građanima i sponzorima koji bi željeli
pomoći. Ona pripada Rogozničkom ordinarijatu, koji je sada pripao Vidicima. Predlaže da za
uređenje te crkve dobiju 50 tisuća kuna s tim da iz Upravnog odjela za financije da se sa
stavke Aktivnosti A 100401 – Redovno poslovanje Gradske uprave konto 381 – Tekuće
donacije od 650 tisuća kuna skine na 600 tisuća kuna, a da se pozicija 1009 – Održavanje
spomenika kulture podigne sa 950 tisuća kuna na milijun kuna i da se doda nova pozicija.
Potpisao je i predao svoj amandman.
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Ksenija Slavica je kazala kako su projekt crkvice Sv. Mare nominirali pred
Ministarstvom kulture. U drugom ili trećem mjesecu dobit će odgovor iz državnog proračuna
koji su projekti prošli. Zato nisu sad u uređenje spomenika kulture stavili crkvicu Sv. Mare.
Ako se slaže ona bi da se sada ne ide sa ovim amandmanom, jer ako Ministarstvo kulture
prihvati taj projekt onda će to biti znatno veća sredstva. Ako se ne prihvati onda će se u
Proračunu rebalansom osigurati 50 tisuća kuna i to za idejno rješenje i projekt
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako nam Ministarstvo neće dati ako se ne stavi u
Proračun.
Predsjednik Vijeća je upitao da li vijećnik povlači ovaj amandman ili će ju glasati.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako ne povlači amandman.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao da kad budu izneseni svi amandmani da će
ju odlučiti.
Vijećnik Emil Guberina je kazao kako je razočaran sa proračunom na način na koji
je predložen. Misli da se radi o ključnom dokumentu i proračun ovakav kakav je njima je
također zadan, pa je teško sada očekivati bilo što da se može promijeniti, po njegovom
mišljenju. U njih nema partijske i stranačke stege, pa imaju mogućnost nastupati onako kako
misle da trebaju. Ne može reći da je on potpuno loš, ove godine planira se ulaganje više u
gospodarstvo i komunalnu infrastrukturu i to je u redu. Međutim, zaboravljaju da u 2011.
godinu ulaze u Europsku uniju, misli da ovaj proračun nije odgovorio na one izazove koji nas
čekaju. Ovdje u ovom proračunu ono za što se oni kao Šibenski građanski forum još
otpočetka zalažu, tražili su učinkovitiju i efikasniju Gradsku upravu koja će se moći nositi sa
izazovima ulaska u Europsku uniju. Desit će se situacija da će se ponuditi veliki novci da ih
ponovo neće ju moći povući. Prvenstveno traži, nije predviđena reforma Gradske uprave.
Tražili su da se osnuje jedan odjel za razvoj i gospodarstvo koji će se isključivo baviti sa
projektima koji će se nominirati za Europsku uniju. Nažalost, danas je situacija da u našem
okruženju Skradin, Drniš i Knin u odnosu na broj stanovništva i veličinu sigurno povlači više
iz svih fondova nego samo Grad Šibenik. Šteta je da se takve stvari ne predviđaju. Ovaj
proračun je trebao pršiti od razno raznih geodetskih snimaka, planova i planske
dokumentacije, a u ovom proračunu ne vidi vojarne, nema odluka, nema turizma za kojeg
govori da je okosnica ovog kraja, premala su izdvajanja, nema revitalizacije stare gradske
jezgre, ima je ali ne u dovoljnoj mjeri, oni zaključci koji zbog tehničkih razloga nisu doneseni
prije same ove sjednice. Mora reći zbog onih koji su mu se obraćali i jučer je dobio jedan email sa naših otoka, ima ga tu i može ga pročitati, neće imenovati o kojem se otoku radi.
Nema odluka, nema turizma, stare gradske jezgre, nema reforme Gradske uprave koja može
odgovoriti, misli da je to manjkavo i da je tu trebalo uprijeti sve snage da se spremno dočeka
ulazak u Europsku unije i fondove koji će se pojaviti. Dubrovnik je to prepoznao, kapitalne
investicije trebaju svoj odjel, treba se pripremiti na stvari koje nas čekaju i misli da je ovo bio
ključni moment da ovu godinu, ako to ne naprave 2012. će biti kasno. Međutim, čini mu se
što vrijeme više ide to je uvjereniji, svakako je za izgradnju POS-ovih stanova, ali 5 milijuna
za kupovinu i opremanje zemljišta koje pretpostavlja se grad ima u svom vlasništvu sličnih
terena, ta su se sredstva mogla usmjeriti na neke druge stvari koje će moći puno više i
značajnije povući sredstva. Za tih pet milijuna koliko je predviđeno, a rečeno je zadnji put da
ima svojih terena mogli su se preusmjeriti za formiranje odjela za razvoj da se zaposli 4-5
mladih, stručnih ljudi. Umjesto toga bi već ove godine izdvojio milijun kuna koji su
predviđeni za dogodine za uređenje multifunkcionalne dvorane za mlade koja nam nedostaje,
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mladi nemaju ni svog prostora i imaju manjak sadržaja u gradu.Umjesto 2012. da se to stavi
ove godine. Da se jedan dio izdvoji za otoke, da se pojačaju stavke u izradi planske
dokumentacije, da se izradi idejni projekt sustava odvodnje za mjesta kojima je to stvarno
neophodno i bez tih projekata neće se moći povlačiti sredstva. To govori za turistička mjesta
to je i lani govorio Raslina, Zaton, svi naši otoci, Jadrija, Grebaštica, Jadrtovac, sva mjesta
koja žive od turizma ne može se kvalitetni turizam razvijati na septičkim i crnim jamama. To
nisu velika sredstva, ali bez tih projekata koje treba, ovu godinu treba pripremiti i ta će
sredstva izmaknuti iz europskih fondova. Ove godine bi također 500 tisuća kuna koji su
predviđeni za dogodine za uređenje obale u Mandalini iskoristio. Imamo investicije u
milijunima eura u NCP -u, gradnja hotela ekskluzivno, dolaze bogataši, prolaze po njegovom
mišljenju kroz neuređeno mjesto, to je nešto što bi trebalo vidno realizirati. Također, luka
Pekovac, prva faza umjesto dogodine, već ove godine. Neke stvari moraju ići čim prije.
Građani žele da se neke stvari mijenjaju, ne kaže da se to može preko noći. Također, izrada
projektne dokumentacije za Vatrogasni dom predviđena za dogodine da makar pola tog iznosa
ide ove godine. Isto tako i Poljana, rekli su da nema revitalizacije Stare gradske jezgre bez
izgradnje prstena garaža. Jedino što im preostaje da mogu napraviti u biti odmah to je Poljana
i sada da li Poljana s jednom etažom koja je predviđena može odgovoriti zahtjevima
revitalizacije stare gradske jezgre.
Predsjednik Vijeća je kazao kako vijećnik nije konkretizirao amandman, nego je
raspravljao o konkretnom.
Vijećnica Anita Škugor Kodžoman je kazala kako bi se na tragu dobrog izlaganja
vijećnika Emila Guberine nadovezala. Gradski proračun kojeg ovdje usvajaju kao temeljni akt
na kojem će se odvijati čitavi rad Grada, naših sugrađana i Gradske uprave je nešto što je od
iznimne važnosti i na tragu nekakvog pametnog promišljanja apsolutno stoji koja je to vizija i
koji su to prioriteti. Slaže se sa Emilom da nisu uspjeli dobiti nekakve kristalno jasne upute i
smjernice vezano za planove koji su temelj u krajnjem slučaju punjenja i ovog proračuna i
razvoja čitavog ovog prostora. Ima određena pitanja vezano za prihode. U obrazloženju ovog
proračuna nije mogla iščitati što je to i na što se odnosi 6 milijuna i 542 tisuće kuna, prodaja
nefinancijske imovine. Dobar gospodar itekako pazi što će sa svojim naraštajima oni ovdje
danas odlučuju o temeljnom aktu na temelju kojeg će se odvijati jedna dinamika razvoja
ovoga grada. U obrazloženju ima par stavki i vidi da je to prihod od materijalne imovine od 5
milijuna kuna, koja je to prodaja, da li prihod od prodaje nematerijalne imovine od 100 tisuća
kuna i prihod od proizvedene imovine. Što je to što se prodaje?
Ksenija Slavica je kazala kako su 6,5 milijuna prihodi od prodaje zemljišta, prihodi
od prodaje stanova na rate, koji će ju još 2-3 godine biti u proračunu i onda je gotovo, 100
tisuća kuna za sufinanciranje planova koje investitori sufinanciraju, postupak za javnu nabavu
izrade planova moraju provesti.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako će kratko prokomentirani komentare
koji se odnose na Proračun. Reći će da su i pri kraju ove godine koja je na isteku preko 2
milijuna potrošili za projekte. Međutim, onaj koji bolje iščitava i tko je pratio događanja u
gradu Šibeniku taj jako dobro zna da oni ne bi ove godine mogli nominirati određene projekte
za predpristupne fondove da nisu užurbano radili sa planskom dokumentacijom. Prema tome i
za slijedeću godinu se predviđa za projekte preko 2 milijuna kuna, predviđa se i kroz pojedina
trgovačka društva gdje se radi o dokumentaciji. Kad govore o planskoj dokumentaciji, neka
ne zaborave ono što je rekao u uvodnom izlaganju da je 85% proračuna zadano. Da u svemu
tome za projekte razno razne od geodetskih snimki koje su početak svake priče u svemu tome
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da će slijedeće godine Grad izdvojiti 105 milijuna kuna. Spomenuta je prodaja zemljišta, to su
i Podi i tu neke stvari moraju na neki način korigirati oko načina uplate i tako dalje. Proračun
bi za ovu godinu bio preko 90%, 95 % da je to bilo ostvareno. To govori o izuzetno
transparentnom i izuzetno gospodarskom ponašanju ove Gradske uprave. Što se tiče razvoja i
ove se godine vodilo računa i o prihodovnoj strani, ne mogu i ne smiju ulaziti u bilo kakve
projekte, ako nisu osigurali sredstva. Slijedeće godine će se morati itekako dobro napregnuti
ako svi ovi projekti koje su nominirali i sve ono što su zacrtali za slijedeću godinu, ako to
krene. Itekako će pratiti, pa će vidjeti i pratiti će ono što bude išlo. Nemaju pravo da se
drugačije ponašaju. Nada se kroz ove dvije godine s obzirom na određene dugove u prošlosti
da će ju na neki način i to stanje konsolidirati. Radi se intenzivno, rješavanje infrastrukture,
nada se kroz slijedeću godinu ako se osiguraju sredstva, navodno se govori da će se dobiti 2,5
milijuna. 4,5 milijuna je težak projekt konačnog rješenja zapadnog dijela grada što se tiče
odvoda fekalija, odnosno kolektora. S tim rješenjem Pekovac, TEF, prihvaćaju se vode sa
TEF-a, odnosno sa Meteriza i na taj način se ono što je još prisutno u Šibenskom zaljevu
rješava, dobit će se čista voda i usmjerava sve otpadne vode preko kolektora. Dokumentacija
postoji, čim se zatvori ta konstrukcija kreće se u taj dio i zato kaže da ima niz projekata. Neke
stvari se i rade. Prema tome na svaki uloženi euro od strane predpristupnih fondova i sutra
pristupnih i Grad mora biti prisutan. Rade i pripremaju dokumentaciju za rješavanje istočnog
dijela grada. Oni koji poznaju tu situaciju znaju da su čak tri firme angažirali da rade
geodetske podloge. To su sve pripremne radnje za projektnu dokumentaciju za taj kolektor
koji će riješiti istočni dio grada i u konačnici 39 tisuća stanovnika i riješiti Gospodarsku zonu
Podi. To su sve preduvjeti za budući razvoj. Ulaže se i u otoke sigurno, samo na otocima i
nekim dijelovima grada, prigradskim postoje određeni problemi. Tamo su stali, zato što se
neke stvari moraju riješiti na razini Vlade i Ministarstava i nije moguće dovršiti. I oni koji su
bili prije njih znaju da su započeti određeni planovi i na Žirju i na Kapriju, jednostavno ne
može se dalje. Svi ti planovi koštaju i treba odrediti prioritete. Nije sve baš tako kako se
pokušava reći, jer očito se nema dovoljno informacija o određenim stvarima. Zna da se sve ne
može ni napisati. Bio bi sretan da ima sektor za razvoj. I Hrvatska ima problema oko toga za
razliku od nekih drugih zemalja. Recimo Slovenci imaju državnu agenciju koja servisira
gradove oko pripreme projekata, pogotovo za dosada predpristupne fondove, a sada pristupne
fondove.
Vijećnik Drago Skorić je kazao kako, svi imaju neke želje, pa kada bi se to sve
uslišalo jedna milijarda bi bila premalo. S obzirom da dolazi iz Ražina, dugo je radio u
mjesnim odborima predložiti će tri amandmana.
U slučaju vodovodne mreže na Ražinama ona je rađena krajem 80-ih godina i u
jednom dijelu u dužini 300 m u Ražinskoj ulici je nastao jedan čep, jer tu su ostale salonitne
cijevi od 100 mm u dužinu cca 300 m. Ne može govoriti koliko bi to stajalo, ali predlaže
amandman da se u tu svrhu preusmjere sredstva iz aktivnost A 102502 koja se odnosi na
redovne djelatnosti sportskih klubova i aktivnosti A 102501 – održavanje i izgradnja sportskih
objekata, da ne bi ispalo da je protiv sporta, podržava sport, pogotovo ulaganje u amaterizam,
u mladež, ali bi volio da profesionalni sportaši brinu sami o sebi i svojim objektima jer
nemaju baš mala primanja.
Drugi amandman se također odnosi na Gradsku četvrt Ražine koja se napaja sa
magistralnim vodom koji ide iz vodospreme poviše Kvanja. Prema projektnoj dokumentaciji
trebalo je imati dva priključka za gradsku četvrt. Do sada je realiziran samo jedan priključak u
Borajskoj ulici, a ostavljena je mogućnost priključka na Ražinskoj ulici između dva šahta koji
iznosi od otprilike 60 – ak metara. Ne zna koliko to košta, ali predlaže da se sredstva iz
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aktivnosti A 103601 – Komunalne usluge, čišćenje javnih površina preusmjeri znači jedan dio
sredstava za tu aktivnost.
Treći amandman se odnosi na MO Mravnice. Posjetio je to mjesto na poziv mještana
koji su preko njega tražili da se napravi spojni put između Mravnice Donje i Gornje.
Mravnica Donja i Gornja su u biti jedno mjesto koje ima istu crkvu, isto groblje, trgovinu i
tako dalje, a međusobno se udaljeni od prilike 1500 do 2000 metara. Život je nešto drugo. Da
bi se došlo iz jedne Mravnice u drugu automobilom potrebno je prijeći desetak, pa i više
kilometara. Oni traže i mole da se napravi taj put koji je već pokušavan u dva navrata. Prvi
put je započet raditi prije drugog svjetskog rata i tu se stalo. Za vrijeme prošle vlasti
napravljena je polovica tog puta, znači preostalo je negdje oko 800 metara. Također želi
napomenuti da je taj put vrlo značajan u protupožarnom smislu i zato predlaže u ime građana
Mravnice Donje i Gornje, a budući da iz proračuna na ovom nivou nije vidljivo da se iz
stavke kapitalni projekti – uređenje protupožarnih putova sredstva usmjerene u predloženo.
Predlaže hitnost te realizacije.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako neće imati niti jedan amandman, jer ne vjeruje,
skeptik je da danas ijedan amandman može proći Naime, dobro mu je poznata tehnologija
izrade proračuna, a kad se prihvaća proračun u posljednje vrijeme izvršna vlast, gradonačelnik
uvijek teži tomu da eventualno bude sitna mala izmjena, a ključni posao je održati prijedlog
proračuna na okupu i na okupu imati i 14 vijećnika koji će takav proračun podržati. Ima jedan
komentar i jedno razmišljanje za koje vjeruje da može biti korisno za izradu nekih drugih
proračuna i rebalansa, misli da će biti vrijedno i želi reći da će ju danas na dijelu vidjeti ono
što uvijek vide kada je proračun u pitanju. Tko danas predstavlja vladajuću većinu u
Gradskom vijeću. Kojih je to minimalno 14, a možda i više vijećnika koji će danas reći bez
obzira što on mislio o tome, što će reći o proračunu, podržava taj proračun, gradonačelnika i
aktualnu vlast. To je ono što je realna politika. Ono što je svima govorio na jedan dojmljiv
način iz srca kolega Emil Guberina, više je nego jasno rekao da se nalaze na polovini
mandata. To znaju zbog toga što vide da ovaj proračun, kad je kolega rekao da je razočaran,
prvi put se na određen način spoznaje i to se vidi, oni koji su iznutra znaju da je u pravilu to
tako, došlo je do otrežnjenja. Dakle, konačno su izašli iz faze onoga što su mislili u vrijeme
predizborne kampanje snivajući što će napraviti kada dođu na vlast. Sada su na polju realne
politike i vidi se što se može u kojim okolnostima napraviti. Bez obzira na sve, svjestan
potpuno da proračun ima svojih ograničenja na način da je negdje iznad 80% zadano, hladni
pogon. Čini mu se da upravo ljudi koji su dali podršku vlasti da su dijelom sada ostali
zatečeni i razočarani, jer su očekivali puno više. To su danas i uživo doživjeli. Tu se sada
nalaze u situaciji kako upravljati gradom u ovakvim okolnostima, zahtjevi su ogromni i to je
uvijek tako bilo. Ono što mogu realizirati čini mu se da je to sada na prihodovnoj strani. Misli
da se prioriteti mogu malo drugačije posložiti. U kontekstu rada Gradskog vijeća kazao je
kako su imali tematsku sjednicu o staroj gradskoj jezgri. Ako je služila da se malo ispričaju i
raspričaju o staroj gradskoj jezgri onda u redu. Tu su stali i rekli što im je na srcu i zašto vole
Šibenik i što bi trebalo obnoviti i tako dalje. Ako žele biti Gradsko vijeće koje će ostaviti
traga, a vjeruje da svatko od njih to želi bez obzira kojoj stranci pripadao. Bilo bi nužno i
očekivao je da će se to naći u ovom proračunu i da će biti stavka koja se zove povijesna jezgra
Šibenika ili stara gradska jezgra Šibenika, ali da će to biti jedan nastavak na drugoj razini
odnosa prema staroj gradskoj jezgri. Da će zbog toga imati stavku, ne zna koliku, birajući
između milijun kuna za uređenje pločnika od Vanjskog do Poljane da bi se vidjelo da se nešto
radi ili milijun kuna za izradu dugoročnog programa obnove stare gradske jezgre u kojoj je
trebalo biti uključeno što je ispod pločnika, pa gore do rasvjete i krova uvijek bi izabrao prije
to. Zna da se to ne vidi odmah na prvu ruku da za to dobije kratkoročni pljesak od građana, ali
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čini mu se da su to neki prioriteti o kojima bi oni kao vijećnici trebali voditi računa. U
protivnom ako je stalo samo do političkog manekenstva onda će ju od sjednice do sjednice
nešto govoriti na ovaj ili onaj način, a iza njih neće ostati nikakvi trag. Tu se mislio pridružiti
sa jednim komentarom, vidio je da je unutar proračuna predviđeno 150 tisuća kuna za
katedralu, da je vraćeno na svu sreću 100 tisuća za fasade, vjerojatno će se ići kroz oblik
sufinanciranja sa građanima koji žele obnavljati fasadu. Unutar toga je predviđeno 500 tisuća
kuna za jedan izniman projekt sv. Mihovila koji dvojbeno nije prioritet stare gradske jezgre na
način koji se sada vodi da unutar njega bude fiksna ljetna pozornica, ali dopušta to je samo
njegovo mišljenje i dijela ljudi s kojima razgovara. Dopušta i uvažava i drugačija mišljenja.
Za ulicu don Krste Stošića je predviđeno 120 tisuća kuna za samo popločenje, ali to ne kaže
da će se staroj gradskoj jezgri presuditi sustavno. Proračun bi se mogao komentirati na razne
načine, ali nije posao vijećnika da grade proračun i zakonodavac je tu nedvojbeno jasan,
jedini ovlašteni predlagatelj proračuna je gradonačelnik i u tom smislu ovdje sada imaju jednu
realnu politiku koja se vodi kroz gradski proračun. Danas će ju glasati o ovome proračunu, a
ako uspiju kolege naročito ovi vladajući ako imaju određenu vrstu utjecaja da se prihvati dio
amandmana bit će mu drago. Možda je ovo primjer njima svima kao vijećnicima da se
pokušaju u prethodnim fazama prije nego što se radi proračun pokušati neke stvari
usmjeravati, a ne čekati samu sjednicu kad se proračun prihvaća.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je vijećnik Ivica Poljičak
održao jedan ekskluze o kojem treba razmisliti i ugodno je iznenađen njegovom intonacijom,
ona nije agresivna kao što to često biva u ovakvim prilikama. Kratko će prokomentirati ono
što je kazao vijećnik Ivica Poljičak i vijećnik Emil Guberina. Vijećnik Ivica Poljičak je u
svom izlaganju postavio jedno pitanje kako pristupiti vođenju grada u ovim vremenima. Tako
da krajnji rezultat bude, sinoć ili preksinoć jedna od televizija javnih u svojim je vijestima
komentirala koji su gradovi u financijskoj krizi, pa je nabrajala Dubrovnik, Zadar, Split,
spomenut je i Zagreb, ali nitko nije spomenuo Šibenik. Zato što ova garnitura u ovoj godini
nije potrošila više od onog što je uprihodovila. Situacija nije sjajna i to je osnovna referenca,
prema kojoj se vodi ovaj grad. Što se tiče pristupa projektima u Staroj gradskoj jezgri,
naravno da se razmišlja o tome, radi se na projektnoj dokumentaciji, kamo sreće da ih je
dočekalo više projektne dokumentacije, a nije. Prihvatili su taj zadatak. U suradnji s
poduzećima kao što su Vodovod, HEP, T-COM radi se i priprema projektna dokumentacija
da bi mogli aplicirati na strukturne fondove EU. Vijećnik je dobar poznavatelj tih stvari i jako
dobro zna da za pravi pristup staroj gradskoj jezgri nisu dovoljne stotine tisuća kuna, jako
dobra zna da je šibenska gradska jezgra prostor koji je za cjelovito rješavanje za prave
zahvate, strateške važnosti. Treba desetine, a možda i stotine milijuna kuna i bez pomoći
države i strukturnih fondova Grad Šibenik ne može izaći sam što se tiče tog zadatka. U kojoj
mjeri će aplicirati u strukturne fondove ovisi o tome koliko će ju raditi u iduće dvije godine i
koliko će pravu podršku izvršna vlast imati u Gradskom vijeću. Što se tiče pomoći od države
koja je postala sve manja i manja nije ni čudo s obzirom na stanje u kakvo ej ova država
dovedena, a tko je ovu državu doveo u takvo stanje da gradovi ne mogu računati ni na pomoć
za sanaciju najvrjednijih objekata, kulturnih spomenika. Misli da građani znaju odgovor i da
bi i to Klub vijećnika HDZ-a trebao uzeti u obzir.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako ima kratku repliku, nikada za govornicom
Gradskog vijeća nije držao eskluze, pa ni ovaj put. Sudjelovao je u raspravi, jer mu je to bio i
cilj, njemu očito replicirajući bio je neki drugi cilj. Ovaj put od njega neće dobiti elemenata za
svađu, niti je Grad Šibenik u smislu Gradske uprave počeo s njima, a nastavit će i nakon njih.
Prethodna vlast sa svim svojim dobrim stvarima i lošim stvarima ima svoje ime i prezime.
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Kazao je da se ostave fraza, on je iznio jedno svoje razmišljanje, zahvalio se na komentaru i
nije nikad uočio da je bio agresivan.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je naglasio da nije bio on.
Vijećnik Željko Čoga je kazao kako bi kratko replicirao gradonačelniku što se tiče
kolektora, rekao je da sa Crnicom završava i da je riješen kolektor. Neće biti riješen problem
odvodnje dok se ne riješe Zaton i Raslina, a posebno Zaton. Što se tiče amandmana cijelo
vrijeme razmišlja da li dati amandman ili ne. Prije godinu dana imao je jedan amandman koji
je prihvaćen, prošla je godina dana nije ništa izvršeno. Da li sada ponavljati isti amandman, ne
zna. Nije pametan što da napravi. Da li da predloži amandman ili da amandman koji je bio da
ga premjeste u iduću godinu. U upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju idejni
projekti gdje je predviđeno 200 tisuća kuna uvrsti Urbanistički plan uređenja Zatona i Rasline.
Tih 200 tisuća kuna mogu pokriti i jedno i drugo. To neka procjeni navedeni Upravni odjel i
da se glasuje po prioritetu. Tada je to bilo uvršteno kao prioritet. Predlaže da se odluka Vijeća
ispoštuje ili da se bar premjesti u iduću godinu.
Vijećnik Tonći Radnić je kazao kako je htio iznijeti samo jedan kratki komentar bez
posebnog amandmana na ukupne iznose jer to mu je na neki način dužnost s obzirom da je
predsjednik Gradske četvrti Stari grad, pa će se osvrnuti samo na komunalni dio za uređenje
unutar Starog grada. Došao je do podatka da je u ukupnom proračunu od 191 milijun kuna za
komunalno opremanje unutar Gradske četvrti Stari grad planirano 0,6%, neka javnost
procijeni da li je to dovoljno, previše je već bilo riječi i na tematskoj sjednici. Žao mu je, tamo
je predloženo puno kvalitetnih mjera što se nisu barem malo razmotrile, na vrijeme i tako
dalje. S tim će završiti, jer stavljati amandmane, trebalo je postaviti viziju ispred toga, pa onda
na osnovu vizije sklapati proračun. S obzirom da u tom smislu nekakve posebne vizije nije
bilo onda je sad amandmane predlagati naprosto suvišno.
Zamolili su ga mještani Gornje Grebaštice, ako može s obzirom njihov glas teško
dopire do Gradskog vijeća, danas se dosta pričalo o odvodnji, kolektorima i tako dalje. Gornja
Grebaštica nema ni dovodnju, nema vodovod, pitke vode. Zna se da je to jedan prostor koji je
svega par kilometara od Jadranske magistrale koji se vrlo kvalitetno može turistički
valorizirati. Zamolili su ga da predloži da se trošak projektne dokumentacije za vodovod za
Gornju Grebašticu planira u ovaj proračun. Vrlo je teško reći sa koje stavke skinuti, ima jedna
stavka - kapitalni projekti i ostali projekti, svi vijećnici najviše gledaju tu stavku. S obzirom
da svake godine ima projekata u komunalnom odjelu koji se ne izvrše, mora se promišljati za
vodovod i Gornju Grebašticu. Ako će se pripremati za te pristupne fondove, bez te projektne
dokumentacije za vodovod Gornje Grebaštice. U tom smislu treba se promisliti. Živjeti bez
vode danas u 21. stoljeću praktički je neizdrživo.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako ima kratak odgovor na
izneseni prijedlog. Voda odista jest najbitniji standard stanovnika ovog grada i obzirom na
ozbiljnost ove teme trebalo bi da se o tome sjedne i razgovara, pa ovim putem poziva
predstavnike iz Grebaštice Gornje da narednih dana posjete Gradsku upravu gdje će ju
upriličiti radni sastanak, pa će ju u suradnji s Vodovodom i odvodnjom vidjeti što je moguće i
u kojem roku napraviti.
Vijećnik Ante Rakić je kazao kako sve njih vijećnike najviše tište problemi njihovih
sredina odnosno okruženja iz kojeg dolaze. Tako je i on prošle godine upravo s ove govornice
pri sastavljanju proračuna za ovu godinu predložio amandmane koji nisu usvojeni, ali mu je
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isto tako obećano da će biti usvojeni u 2011. godini. Dakle, radi se o može reći dva životna
problema u Crnici i to izgradnja ulice Stipe Ninića i izgradnja nogostupa duž ceste Bribirskih
knezova. Međutim, kako je vidljivo tih projekata nema ni u ovom proračunu, pa ga zanima s
obzirom da je gradonačelnik prošle godine obećao da će biti realizirano u idućoj godini iz
kojih razloga nije i zašto se ignoriraju predstavnici mjesnih odbora i gradskih četvrti.
Zamjenik gradonačelnika FrankoVidović je što se tiče nogostupa u ulici Bribirskih
knezova kazao kao ovog momenta što se može i provjeriti, nalazi se na lokacijskoj dozvoli,
dakle, radi se o županijskoj cesti i jednim dijelom je za to nadležna Županijska uprava za
ceste. Ta je situacija poprilično kompleksna, stijene se praktički nadvijaju na samu cestu i
tamo će se poduzeti opsežniji radovi kako bi se taj nogostup riješio. Postoji interes da se to
riješi.
Što se tiče ulice Stipe Ninića tamo je u jednom dijelu potrebno pribaviti izvlaštenja
nakon čega se može ići sa cijelim projektom. U svakom slučaju Gradska uprava na čelu sa
gradonačelnikom vodi itekako računa i o Crnici i o svim drugim dijelovima grada. Često se
pozivaju da ih tište problemi njihove lokalne sredine, što uvažava i što je apsolutno ispravno.
Međutim, ne želi da zaborave da su birani od svih građana grada Šibenika. Tište ih problemi
cijeloga grada ne samo pojedinih sredina i nastoje naći nekakav balans između realnih potreba
i onoga što mogu napraviti što je realno s obzirom na novac i tako dalje.
Vijećnik Zlatko Štrbinić je kazao kako je dužan par objašnjenja i da obrazloži stav
Šibenskog građanskog foruma prema novom predloženom proračunu. Na prošloj 15. sjednici
imali su temu Revitalizacija stare gradske jezgre, nakon toga su se dogovorili da naprave
povjerenstvo u koje su ušli predstavnici klubova vijećnika, vanjski suradnici kao Gustav
Červar, Franko Čeko, Dino Karađole, Joso Smolić i Miroslav Škugor. Imali su dva sastanka
iza toga i formirali su prijedloge zaključaka. Momentalno su u fazi da se još jednom nađu
predstavnici klubova vijećnika i da prihvate to što su zajedno odradili. To je strateški projekt,
tako je obrađen i tako je u prijedlogu zaključaka i tamo jasno piše, prioritetna aktivnost jest
osnovati upravni odjel za razvoj, službu za bavljenje povijesnim jezgrama kao broj 1. Kao
broj 2. u gradskom proračunu osnovat će se program revitalizacije gradske jezgre i za njega
svaku godinu donositi posebne planove. Unutar tih planova biti će programi i aktivnosti. Po
novom zakonu o proračunu ne mogu unaprijed predviđati sumu za nešto što ne mogu
programima i aktivnostima potkrijepiti. Izvori sredstava su takvi da za strateški projekt ne
mogu osigurati novac iz proračuna da im je to jasno i da se trebaju okrenuti strukturnim
fondovima, partnerstvima, javno-privatnom partnerstvu i sličnim mehanizmima. Žive u
realnosti pljačke koja je napravljena nad zemljom i tek će nam to doći do ušiju. Nisu poduzeli
strukturne reforme misli da je ovo put da se stvore strateški projekti. Ovaj projekt bit će
pripojen strateškom projektu grada koji se radi i to mora biti naš put. Kaže se da se ne govori
o gradskoj jezgri Šibenika nego se govori o ruralnoj sredini Krapnja, Kaprija, o urbanoj
sredini Zlarina, dakle sve je obuhvaćeno ovim. Drago mu je što napuštaju jeftine političke
punte i da se okreću jasnim programima kojima jedino mogu zadobiti povjerenje građana.
Moraju ići među njih, moraju biti jasni i uporni.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je Gradska uprava tijekom
prošle godine raspisala javni natječaj Strategije razvoja Grada Šibenika. U izradu strategije
uključeno je preko stotinu ljudi raznih profila, raznih boja i iz svih stranaka. Dakle, svi oni
koji su željeli nešto reći i koji su imali nešto reći sudjelovali su u jednom i u drugom dijelu,
zarađuju ili imaju potrebu raditi u povijesnoj jezgri. Svi ti ljudi su sublimirali sa svojih
stajališta u tu strategiju. Nada se da bi do kraja travnja strategija trebala ugledati i svjetlo dana
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Misli da nema potrebe ovog momenta ići u parcijalna rješenja ili tražiti nešto ekstra, također
može se složiti s nazivanjem kratnja nekih drugih mjesta ruralnim sredinama. Radi se u
svakom slučaju o gradu Šibeniku i on tu, grad Šibenik i Gradska uprava gledaju u cjelini.
Nema nikakvih ruralnih ili manje ruralnih sredina. Mogu govoriti o povijesnoj jezgri kao
ekstra biseru, kao nekakvom turističkom kapacitetu, kao o jednoj od posljednjih živućih jezgri
na ovoj obali Jadrana, pa čak i šire, ali nije sklon tome da naziva bilo koga da živi u ruralnoj
sredini, jer to govori o tome da su u principu svi zajedno u proteklih dvadeset godina malo
napravili za naš grad. Što se tiče same povijesne jezgre opet će ponoviti po ne zna koji put da
su napravljene geodetske studije, dogovoreno je sa HEP-om, T-COM-om i Vodovodom da
prilože svoje nacrte. Do Nove godine je bio rok, možda se oduži do mjesec dana, ali u svakom
slučaju će biti napravljeno. Istovremeno je Gradska uprava tijekom prošle godine raspisala
javni natječaj za popločenje ulica. Rade koliko je moguće u ovim uvjetima i ono što je realno,
bez papira se ne može raditi i graditi ništa. Osim toga postoji i onaj drugi dio, a to je društveni
život u povijesnoj jezgri. Itekako su bacili karte na jačanje tog društvenog života u povijesnoj
jezgri. Niz manifestacija i niz aktivnosti koje su dale i svoga ploda. Međutim i on bi želio da
to sve skupa ide brže da Šibenik procvjeta, ali s obzirom na situaciju kakva jest tu i kakva jest
uokolo i u Hrvatskoj, to ovog momenta nije realno uz sve njihove napore. Molio bi ih da se
ostave jeftinog političkog polemiziranja i da pokušaju svi zajedno razmišljati o gradu kao o
cjelini. Kad kaže o gradu, onda govori o kompletnom gradu sa svim njegovim stanovnicima i
pripadajućim naseljima.
Vijećnik Zlatko Štrbinić je kazao kako ima malu repliku. Ovo što oni kao grupa rade
oko revitalizacije stare gradske jezgre glasi, odnosno citira ono što su prepisali iz akata grada.
Grad Šibenik ima četiri povijesne jezgre koje su zaštićeno, kulturno dobro i upisano u registar
kulturnih događanja Republike Hrvatske. Znači grad Šibenik kao povijesna jezgra, Krapanj
kao ruralna sredina, Zlarin kao urbana sredina i Kaprije kao ruralna sredina. Grad Šibenik je
dužan po zakonu brinuti o kulturnim dobrima koja su njemu dana na upravljanje i kojima je
vlasnik, govoreći o povijesnoj sredinama, a ne o pojedinačnim spomenicima. Šibenskom
starom gradskom jezgrom zovemo prostor omeđen katastarskim granicama u registru
kulturnih dobara.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako ne zna što je izazvalo
repliku kod gospodina Štrbinića. Međutim, očito se nisu razumjeli. Stvari o kojima priča se
tiču ljudi, priča o ljudima, uvjetima života tih ljudi i podizanju standarda. Kroz tu priču ono
što ga zanima to je da se na svakom dijelu Šibenika živi što je moguće boljim standardom i da
je on poprilično ujednačen. Ne govori o samim građevinama, arhitektonskim nazivima i
definicijama tih građevina.
Predsjednik Vijeća je kazao kako sukladno Poslovniku članak 72. stavak 4. shvatio
je da je to objašnjenje na temu da se malo šire pojasni ili približi, a ne kao neku repliku.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako će Hrvatska stranka prava podržati proračun.
Kolega Poljičak je dobro opisao situaciju koja bi se mogla dogoditi, ali tako je to u gradu
Šibeniku i šire. Posebno se to vidi u Saboru. Jedino se u Zagrebu ne vidi gdje je tko i što se
događa. Kazao je da će podržati, jer je to jedna od rijetkih godina koja počinje bez minusa.
Misli da oni koji su doveli do te situacije zaslužuju i priznanje i povjerenje. Svi se osobno
mogu zapitati koliko su prošle godine imali kapitalnih investicija i što planiraju u ovoj godini.
Svi bi oni htjeli izgraditi nešto, asfaltirati i tako dalje. Međutim, trebali bi pogledati sami sebe
kući, pa će vidjeti da je kao i u gradu. Hrvatska stranka prava će se ubuduće zalagati za
povećanje prihodovne strane, a to je jako težak zadatak. Projekti, investicije i potezanja novca
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iz države, fondova i tako dalje, najbitnije je da se poveća prihodovna strana, a manje će se
gledati koju će se ulicu asfaltirati i urediti. Hrvatska stranka prava će podržati ovaj proračun.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kakao su tri vijećnika sa Meteriza, predsjednik,
potpredsjednik i član, a Meteriza u proračunu više nema. Izgradnja Osnovne škole Meterize
kažu da stoji u kapitalnim ulaganjima. Točno stoji u Ugovoru koji je potpisan prije ove vlasti,
znači bivša vlast je potpisala taj ugovor sa ministarstvima i izborila se za taj projekt. Ovo je
nešto što slijedi dalje. Drago mu je da se u centru grada vrši popločavanje ulica, nogostupa i
tako dalje. Grade školu za 60 i nešto milijuna, u neposrednoj blizini na 1000 i nešto metara
zračne linije od šibenske katedrale je bijeli put, cure septičke jame. U proračunu stoji izrada
tehničke dokumentacije za lokacijsku dozvolu za ulice na zapadnoj magistrali gdje su se
trebale raditi nove zgrade. Kao predsjednik Gradske četvrti uputio je prijedloge za izrade
proračuna ništa od toga nije prošlo, pa bar da je jedna autobusna čekaonica prošla. Za ovaj
proračun neće glasati, ali isto tako očekuje da predsjednik Gradskog vijeća koji isto tako živi
na Meterizama kao i potpredsjednik da će ju oni dati svoj amandman i da će se nešto
napraviti.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako rade onoliko koliko je
moguće u datim uvjetima. Misli da je škola Meterize kapitalni objekt i Grad Šibenik je to
dužan pratiti. Misli da je ovog momenta manje bitno tko je potpisao ugovore, za neke druge
ugovore koji su potpisani čiji su radovi napravljeni dan danas nisu plaćeni. Govori konkretno
o kolektoru od Socijalnog prema Gimnaziji. Dakle, potpisan je ugovor međutim, Gradska
uprava je dužna pratiti taj ugovor i prate ga sa nemalim sredstvima. Misli da Osnovna škola
osim što pokazuje brigu za naše najmlađe stanovnike ujedno podiže i standard življenja na
samim Meterizama. Meterize broje velik broj ljudi, ima raznoraznih struktura od hrvatskih
branitelja, pa do visoko obrazovanih ljudi, ne isključuje hrvatske branitelje iz te strukture. I
oni bi željeli riješiti problem crnih jama i to znaju po svim našim segmentima kad je u pitanju
Brodarica, Krapanj i tako dalje. Cijelo vrijeme pokušavaju promatrati grad u cjelini. Ne
pokušavaju izdvajati segment po segment, kad bi išli segment po segment ispalo bi da na
Meterize treba potrošiti, i treba doista 15 ili 20 milijuna kuna, isto tako i u Crnicu, Brnjicu,
Vrpolje, Krapanj, Žirje, a kad zbroju 10 ili 15 ispast će da će ju potrošiti negdje preko
milijardu kuna kojih nemaju. Ono što predlažu kroz ovaj proračun, jest ono što je realno i što
je moguće sa radom na prethodnom proračunu sa načinom kako su radili sami su svjedoci.
Grad Split je debelo skinuo svoj proračun, Grad Zadar također kao i niz gradova u Hrvatskoj.
Grad Šibenik je 2009. godine napravio rebalans i doveo proračun u neke normalne okvire 196
milijuna kuna, misli da je bilo u pitanju tako negdje i sad nemaju problem. Misli da prije
svega treba i to cijeniti. To znači da imamo stabilnu financijsku podlogu, stabilnu podlogu za
raditi ono što drže da treba. Ne kaže da pri tome nisu svi oni dijelom u pravu i da treba uložiti
u Meterize i u druga naselja. Međutim, ovog momenta nije realno jer ako sad prebace više
novca u Meterize onda će taj novac skinuti sa Zatona ili Baldekina. Pokušali su naći balans.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao da mu je drago što je zamjenik gradonačelnika
Franko Vidović kazao kako na Meterizama treba oko 15 –ak milijuna kuna. Ne treba toliko,
jer je i prošla gradska vlast jako puno uložila. Bili bi zadovoljni da u ovom proračunu ima
barem dvije autobusne čekaonice. Nije razočaran odlukom prema Meterizama od
gradonačelnika i njegovih zamjenika. Ali kad se radio proračun radio se sa koalicijskim
partnerima među kojima je i HSP, pa mu je žao zašto bar jednu nisu stavili.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao ako budu stavljali u proračun
svaku stavku koja se tiče autobusnih čekaonica, popravaka ceste i slično, ako se bude stavljala
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u proračun, a ne kroz radove onda će taj proračun brojiti 500-700 strana čisto sumnja da će
itko tu uspjeti povezati kraj s krajem. Napravit će ju te autobusne stanice to je jasno i one jesu
u proračunu, ali su u proračunu pod nekakvim zajedničkim sredstvima. To su redovna, tekuća
održavanja i misli da nema potrebe upisivati autobusne čekaonice.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako će samo kratko s obzirom
da je uvaženi vijećnik Novica Ljubičić aludirao na kolege vijećnika koji su s područja
Meteriza, pa će samo kratko odgovoriti. Malo gradskih vijećnika se brine i lobira za svoju
četvrt kao predstavnici Hrvatske stranke prava, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako je prošli put govorila o brandiranju grada,
postavlja pitanje izvršnoj vlasti, što je za 210 tisuća kuna učinjeno za brandiranje grada. Isto
tako u oči joj je upala stavka brandiranje grada sa 210 tisuća kuna. Ako zaista do današnjeg
dana ništa nije napravljeno na tu temu želi da zna gdje će biti utrošena ta sredstva, pa ona ima
amandman.
Ukoliko se zaista radi samo o projektima i ništa nije napravljeno i turistička zajednica
ništa nije dobila, pa time ni Grad Šibenik smatra da bi prvenstveno trebalo ta sredstva
usmjeriti na zaštitu djecu u prometu u školama, stavljajući treptajuća svijetla o kojima je
govorila prije godinu dana ili čak uvesti videonadzor. Međutim, gospodin Poljičak kao da je s
njom pričao vezano za jezgru, pa su slušali priče o strateškim planovima i programima, o
tome kako je stotinu ljudi u određenim timovima i pri tome uvijek ima misao života: “misli
globalno, djeluj lokalno“. Ovog trenutka četiri cjeline koje predstavljaju staru gradsku jezgru
koje je nabrojio g. iz Šibenskog građanskog foruma, misli da traže hitnost. U tom slučaju ima
amandman da rekonstrukcija ulice od vrha Vanjskog do Poljane sa milijun tisuća kuna hitno
bude amandmanom prebačena na uređenje Gorice. Gorica koja je zaista bila jezgra u kojoj
nije bilo ništa, ponovo se sve počelo vraćati. Tu je život i predivno je da teče. Međutim, tu
oborne vode odnose i dio platoa i stepenica, ako ne postoji druga mogućnost, odnosno iz onih
sredstava za održavanje javnih cesta moli hitno, izbrojeno je da ima 92 razbijene stepenice,
preko 12 platoa koji su u toliko lošem, derutnom stanju, da kad dolaze turisti i prolaze kroz
sve te uličice koje kao da je carstvo Rima vode do Kalelarge i Masne ulice, zapinju, padaju, a
osim toga i pristupni put koji je javna površina prema tvrđavi sv. Ane iziskuje hitnu
rekonstrukciju. Zato moli ako se to ne može napraviti da se zaista dio sredstava prebaci hitno,
prioritetno upravo za ono što je ona nabrojila.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kao se neće ulaziti u parcijalna
rješenja u povijesnoj jezgri, jer je povijesna jezgra jedno kompleksno pitanje. Nije to doći i
samo obnoviti skale. Potrebna je suglasnost konzervatora i o tome koji će materijali biti
korišteni i tako dalje. Rade na planovima, nisu puste priče, oni koju misle da su puste priče
neka dođu u Gradsku upravu i dobit će na uvid imaju na to pravo. Rade na planovima i
povijesna jezgra će se rješavati, ali se neće rješavati sredstvima Grada Šibenika jer Grad
Šibenik za to nema novca, pokušat će se kandidirati za pristupne fondove i pokušati naći
druge izvore financiranja. Grad Šibenik jednostavno nije financijski dovoljno jak da bi mogao
ući u jedan takav sveobuhvatan zahvat.
Ksenija Slavica je kazala kako na prvom dijelu ove sjednice i kad se raspravljalo o
Izmjenama i dopunama proračuna Grada Šibenika vezano za brandiranje ona je rekla kako
sredstva koja su osigurana u 2010. godini oni su bila planirana za izradu projektne
dokumentacije za raspisivanje natječaja za brandiranje. Znači onih 200 tisuća u 2010. godini
je za izradu dokumentacije, a u 2011. su predviđena za izradu branda po raspisivanju natječaja
vidjet će ju tko je najbolji ponuđač i koliko će to koštati.
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Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako se proračun ne radi za jedan dan, dakle, da
oni očekuju da netko da nekakav prijedlog pa da se on još slaže mjesec dva dana i treba
vremena za uskladiti sve stavke na prihodovnoj i rashodovnoj strani da bi mogli funkcionirati.
Oni iz SDP-a podržat će proračun iz prostog razloga što je rekao i kolega Ante Gaćina zato
što je proračun uravnotežen i pokrit će se onoliko koliko se može, a potrebe i želje imaju svi.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako prošle godine kod usvajanja proračuna iako
su ga svi jednoglasno prihvatili dao je prijedlog da prije nego što proračun dođe na Gradsko
vijeće da se sazovu klubovi vijećnika i saslušaju se sve primjedbe i amandmani, te da ovaj
najvažniji dokument dođe usuglašen na Gradsko vijeće i da ga svi jednoglasno prihvate na
dobrobit građana. Imali su međustranačko vijeće, ali ne onako kako je on tada tražio. Njegov
prijedlog je bio da gradonačelnik sa svojim zamjenicima pozove predsjednike klubova
vijećnika i da nam obrazloži proračun, zbog čega je on ovakav kakav je, da oni tada na
sjednicu Kluba vijećnika izađu sa svojim amandmanima i prijedlozima i vide da li su oni
dobri ili nisu, ako se može da se prihvate ili da se ne prihvate. Istina je što kaže gospodin
Belamarić da se proračun radi mjesec dana, a ne jedan dan. Bio bi dovoljan jedan dan sad kad
je on gotov da se možda ubaci neki amandman ako je dobar i da se iz proračuna nešto izbriše.
Prošle godine kod izglasavanja proračuna je govorio da će ju pogriješiti kod javne rasvjete što
će se gasiti svaka druga svijeća u nekim mjestima. Članak u jednoj novini kaže: „budući će
sva javna rasvjetna tijela u Šibeniku svijetliti normalno. Naime, Gradska uprava je povukla
odluku o štednji na javnoj rasvjeti, odnosno gašenju svake druge svjetiljke u pojedinim
dijelovima Šibenika. Jednostavno ta mjera nije dala efekte koje su očekivali, izjava je
dogradonačelnika Franka Vidovića. Zbog toga treba uvažavati i mišljenje oporbe, pa vidjeti
da li se u nešto isplati ući ili ne. Također, kroz ovih mjesec dana kako su mjesni odbori pisali
gradonačelniku i zamjenicima što bi oni željeli da uđe u njihov proračun, a nije ušlo gotovo
ništa što se tiče mjesnih odbora i gradskih četvrti. Jutros je opet zamoljen kao i g. Emil
Guberina sa strane MO Zlarin g. Vladimira Bunete koji ga je zamolio da na sjednici Vijeća
pročita stav MO Zlarin. „U cilju ostvarenja preduvjeta i stvaranja preduvjeta funkcioniranja
otočne zajednice kao samostalnog razvojnog subjekta sa što manjim udjelom utjecaja i
pomoći te solidarnosti viših administrativnih jedinica što pretpostavlja održivi otočni razvoj
treba ispuniti načelo jednakosti i jednakih mogućnosti stanovnika svih područja grada
Šibenika, a pogotovo njenih otoka koji su najugroženija područja grada. Svjedoci smo
nedostatka sustava mjera i postupaka za plansko postupanje prema stvaranju navedenih
preduvjeta, stoga su skloni zaključiti kako je podrška o revitalizaciji otoka samo deklarativna,
a zašto potvrdu nalaze u prijedlogu proračuna Grada Šibenika za 2011. godinu. Stoga
predlažu vijećnicima da se u proračunu Grada Šibenika uvrste i potrebe otoka Zlarina i to:
uređenje dječjeg vrtića – 200 tisuća kuna, uređenje komunalne infrastrukture – 200 tisuća
kuna, sanacija krova Muzej Zlarin 100 tisuća kuna. Možda stvarno u Proračunu Grada
Šibenika ne mogu biti planirane ove sve tri stavke, možda bi bilo dobro da se ubaci barem
jedna – uređenje dječjeg vrtića na otoku Zlarinu. Znaju da naši otoci Kaprije, Zlarin, Krapanj
i Žirje imaju velikih problema sa depopulacijom, više gotovo nema mladih stanovnika i djece
na tim otocima, osim na Zlarinu i zato je njegov prijedlog da bi bilo bolje u proračunu imati
200 tisuća kuna za dječji vrtić na Zlarinu, nego 200 tisuća kuna u proračunu za odnose sa
javnošću da se plaća neka marketinška agencija koja bi pisala govore i govorila što će se
govoriti. Danas je vrlo teško naći koji konkretan amandman, a da su u cijelosti i u ukupnosti
velika većina vijećnika možda nezadovoljna sa postojećim proračunom. Toliko ima tih
amandmana da se danas kada bi trebalo izlagati te amandmane gradonačelnik sa svojim
zamjenicima da vide što bi mogli napraviti sa proračunom, vidjeti što bi mogli promijeniti,
koju stavku izbaciti, a što ne, stvorili samo jednu zbrku i ne bi napravili ništa i zato predlaže,
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možda bi bilo dobro da još jednom sjednu i u ponedjeljak sazovu Klub vijećnika ako nisu
usuglasili proračun sa svojim vijećnicima u vladajućoj koaliciji njih 14 i ako se nisu oni
dogovorili i ako neće izglasati taj proračun da sjednu još jednom 27. u ponedjeljak da im
gradonačelnik predloži razloge zbog čega je zauzeo stav da proračun bude ovakav i da još
jednom posluša njihove prijedloge, pa da 28. sjednu još jednom i da tada proračun izglasaju
jednoglasno. Ako misle da proračun može proći i da će ga njih 14 ipak usvojiti i kao ono što
je iznio g. Guberina nje samo deklarativno i ono što kaže HSP, onda neka danas izglasaju
proračun bez njih, ako smatraju da vrijedi još jednom sjesti onda neka još jednom izađu na
Klub vijećnika usuglasiti stavove, pa da im gradonačelnik obrazloži i reče da ne može to ići
onda će doći još jednom u utorak i izglasati proračun.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako pitanje javne rasvjete
izlazi iz dnevnog reda. Donijeli su odluku da neće biti restrikcija u javnoj rasvjeti jer nije
donijela očekivane koristi, što ne znači da nije donijela nikakve koristi. Što se tiče
financijskog dijela, te uštede postoje i kreću se između 300 i 400 tisuća kuna što nisu mala
sredstva. Međutim, kad se pravi bilo kakav projekt onda on ima svoje vrline, svoje mane
direktne i indirektne koristi. U ovom slučaju one indirektne koristi su izostale, građani to nisu
dobro prihvatili, bunili su se na to i imali su previše pritužbi i jednostavno zbog toga su
odlučili da to nema smisla. Međutim, ono na čemu rade to je zajedno sa Agencijom za zaštitu
okoliša je to da su nominirali javnu rasvjetu, ta stavka je i u proračunu, nominirali su javnu
rasvjetu za modernizaciju, pa će ju na taj način sigurno ostvariti uštede.
Što se tiče dijela o dogovorima Klubova vijećnika i preslagivanja prije Gradskog
vijeća, gradonačelnik je taj koji po zakonu predlaže proračun i to je isključivo samo njegovo
pravo. On je taj koji proračun isto tako ovog momenta može povući. U zakonu nema nikakve
obveze da se gradonačelnik savjetuje sa bilo kime o svom prijedlogu proračuna. Upravo zbog
toga danas sjede na Gradskom vijeću i zbog toga raspravljaju, jer Gradsko vijeće je onaj dio
kad je u pitanju Grad u njemu se praktički odvija sve ono što je demokratsko kroz upravljanje
u ovom Gradskom vijeću. Zato je dobro da idu sve rasprave da se izloži sve što se ima reći.
Dio toga će gradonačelnik zajedno s njima uzeti u obzir. Ne vida ništa štetno u tome da se
raspravlja upravo u Vijeću o samom proračunu. Neki put je i bolje suprotstaviti stavove
ukoliko je to na korist svih onda je bolje tako nego ići s unisonim stavovima.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako je istina da je ovo mjesto na kojem trebaju
suprotstaviti svoje stavove, da je Gradska vijećnica idealna za to, oni kao gradski vijećnici su
dužni da kažu sve ono što misle, jer su izabrani od naših sugrađana, ali da se izbjegnu suvišne
rasprave, ipak prije nego što dođu ode bilo bi dobro da se onda na tom zatvorenom klubu
predloži da oni znaju to i obrazložiti prema klubovima vijećnika, a naravno da opet svaki
vijećnik koji nešto misli mora to kazati za govornicom.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao samo da podsjeti Tomislava Ninića da su prije dvije
godine HDZ i HSS bili na razini županije, proračun županije se radio bez prisutnosti HSP-a,
na njihov upit zašto nisu prisutni, dobili su odgovor od predsjednika županijskog predsjednika
HDZ-a da ne smatra potrebnim da koalicijski partneri sjede u proračunu.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako tada kad se na županijskoj razini donosio
proračun onda nisu imali baš neke odnose unutar stranke, imali su sukobe s g. Tanfarom koji
je tada bio dožupan, a sigurno je dožupan vrlo dobro znao što se radi i kako se i na koji način
donosi proračun.
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Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako mora komentirati dopis
koji je g. Vladimir Buneta predsjednik MO Zlarin uputio prema gradskim vijećnicima. G.
Buneta je bio jako čest gost u Gradskoj upravi i stoga u startu mora izraziti čuđenje s obzirom
da je imao ovakve ambicije da o njima uoči proračuna, a vrlo je politički pismena osoba i zna
kad se proračuni rade, izražava čuđenje što nije svoje ideje i potrebe građana Zlarina došao
prezentirati u Gradskoj upravi u vrijeme kad se proračun radi. Na njegovo veliko iznenađenje
vrlo intenzivnu komunikaciju sa Gradskom upravom zamijenio je s komunikacijom preko
stranačke press konferencije. Zlarin je otok na kojem se radilo prošle godine, radit će se i ove
godine, radi se na Vatrogasnom domu, na uređenju trga, radi se projekt za izradu komunalne
infrastrukture, interveniralo se i pomoglo i za uređenje prostora Centra za istraživanje života
na otocima, upravo na zahtjev i zamolbu g. Bunete. Konstatacija da je Zlarin zanemaren i da
su šibenski otoci zanemareni ne stoji, Grad Šibenik je za njihovu informaciju jedini grad koji
ima ovlasti županije. Vezu s otokom Krapnjom su učinili intenzivnom i kvalitetnom,
odgovarajućom za građane otoka Krapnja. Njegova poruka g. Buneti i svim predstavnicima
mjesnih odbora je da je Gradska uprava mjesto na kojem se na vrijeme dolazi sa idejama i sa
potrebama. Kazao je kako bi prokomentirao i zahtjev g. Tomislava Ninića da se okupljaju
klubovi vijećnika i da se na takav način radi proračun. Nije primijetio da Vlada okuplja
opozicijske klubove i da s njima izrađuje proračun, primijetio je da se proračun ponekad
neprimjereno kratko pojavi uopće u saborskim krugovima, tako da niti nemaju vremena
porazgovarati o tome. Radio je kao gradski vijećnik u ovom Gradskom vijeću dok je g.
Tomislav Ninić bio dogradonačelnik i nitko nije oporbene vijećnike pozivao da participiraju
pri izradi proračuna na način koji vijećnik predlaže, a i primjedbe na proračun koje su se
pokazale apsolutno ispravne nisu se uvažavale. Sa kolegama gradskim vijećnicima 2008. g. u
12. mjesecu upozoravao tadašnju gradonačelnicu da je visina od 217 milijuna i 500 tisuća
kuna nerealna i da takav proračun neće držati vodu. U rebalansu koji je rađen 2009. g. to se
pokazalo apsolutno točnim. Svugdje na svim distancama izvršna vlast je ta koja izrađuje
prijedlog proračuna, jer dnevno kontrolira investicije, komunicira sa svim korisnicima
proračuna i ponajbolji je poznavatelj prilika unutar proračuna kao financijskog dokumenta.
Oni kao gradski vijećnici imaju pravo dati primjedbe, iznijeti mišljenja. Svaka odgovorna
izvršna vlast će ih pažljivo saslušati i probrati ono što smatra da treba uvažiti uz obrazloženje
onog što smatra da ne treba uvažiti. Proračun će se raditi onako kako su ga radile sve vlasti do
sada i tako će ga raditi sve vlasti ubuduće. Oni dakako imaju potpuno jasnu mogućnost da
repliciraju, da s njim budu zadovoljni ili nezadovoljni. Za svaku svoju odluku snose
konzekvence i za svaku svoju odluku moraju promisliti s obzirom da su u ovom Gradskom
vijeću delegirani kao gradski vijećnici i da imaju odgovornost prema funkcioniranju ovog
grada.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako bi predložio da raspravu privedu kraju. Htio je
samo reći g. Baranoviću da kad je lijepo njima iz Hrvatske demokratske zajednice rekao što
njihova odgovornost i obveza, također će se i oni kao izvršna vlast ponašati u skladu s tim
kako oni doživljavaju odgovornost i tako dalje, ali neće govoriti o tome što oni trebaju raditi.
Htio je samo kratko i jasno reći da je g. Ninić samo dao jednu ponudu, nije rekao da je to
način rada, s obzirom da ima jako puno prijedloga i nije se uvijek proračun donosio
odjednom, da ne budu kratkog pamćenja. Bio bi najsretniji, što je odmah na početku i
predložio da odmah nakon ovoga idu na glasovanje. Na ovaj način proračun neće ju podržati.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako iznimno cijene ponudu g.
Tomislava Ninića, međutim, ta ponuda je mogla doći daleko prije, nije trebala doći ovdje sa
govornice. Uzet će je u svakom slučaju u obzir, međutim i dalje tvrde i ostat će pri stavu da je
gradonačelnik taj koji predlaže proračun. Ukoliko ima nekih nejasnoća oko predlaganja
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proračuna na usluzi su, ali neće se u tome savjetovati bilo kime, s opozicije ili pozicije, jer na
kraju u konačnici gradonačelnik je taj koji je odgovoran i pred zakonom, nije odgovoran
nijedan od vijećnika.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako je iza riječi g. Poljička suvišno da bilo što on
obrazlaže. Ponudu je dao, a oni kako hoće. Ako će je prihvatiti, neka je prihvate, ako neće ju
ne moraju. To je njihovo pravo da aktualna gradska vlast sa svojim koalicijskim partnerima
donosi i realizira proračun na način koji smatraju da je dobar. Pitao je vezano za pomoć i
njegu u kući na temelju kupljenog broda koji im je predsjednica Vlade pomogla kad je bila
ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, brod Marko Polo koji je planuo
u luci u Pocolarskom i vatra je s drugih brodova prešla na njega i u kompletu je izgorio. Da li
ima potrebe da se nešto planira u Proračunu, da li se pogledalo kod osiguranja i vidjelo da li
na taj brod mogu računati na nekakvu odštetu slično. Već ima godina i pol dana da je taj brod
izgorio i ne zna što se sada događa. Ako su ga slučajno preskočili možda bi bilo dobro da se
taj program nastavi kao što je i dosada bilo.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je točno da je brod
izgorio, prije pola godine. Bio je uredno osiguran i slijedom toga je nadoknađena šteta za taj
brod. S obzirom da su dobili drugi brod na korištenje nisu žurili s nabavom, jer je Centar u
situaciji da će mu sredstva trebati za opremanje i uređenje s obzirom da se seli iz jednih
prostora u druge. Više nije u Cvjetnom domu i iselit će se na drugu lokaciju i iz tih razloga
nije se žurilo s trošenjem sredstava. Ukoliko se ravnateljici pokaže potreba, do sada je bila
rezervirana spram nabave novog broda, jer nije bilo hitno i u tom slučaju će razmisliti o
nabavi novog broda. Imaju plovilo koje je zamjensko i sve funkcije Centra se odvijaju
normalno. Brod su dobili na korištenje od jedne tvrtke koja je donirala plovilo do daljnjeg uz
podmirenje troškova ulijevanja goriva, održavanja i svega ostalog. Kad se očituje ravnateljica
Centra preispita će se ta odluka, u svakom slučaju poštuju njene procjene i ono što ona smatra
da je najprimjerenije za normalno funkcioniranje centra.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako ima repliku na prijedlog g. Tomislava
Ninića. Prijedlog proračuna je bio na Međustranačkom vijeću i on sa na tom sastanku izjasnio
da HDZ neće podržati proračun. Prema tome ne zna čemu sada ovi igrokazi, neka idu glasati
za proračun i prestanu se prepucavati.
Vijećnik Emil Guberina je kazao kako se htio izjasniti vezano za neke upite nakon
njegovog izlaganja. On je dobronamjerno želio ukazati da je proračun za njega mogao biti
malo bolji i da on nije koalicijski sporazum kako su neki pokušali to pokazati, barem što se
tiče Šibenskog građanskog foruma, dobili su ga kao i svi ostali u materijalu i nisu mogli nešto
puno na njega utjecati. Najbolji primjer koliko je bio u mogućnosti na njega utjecati je da
nema ni Urbanističkog plana uređenja naselja Jadrija kojeg već 50 godina čekaju da bi
napokon urbanizirali naselje. Nije imao priliku da uopće zamoli da se to stavi. Bez obzira što
je proračun manjkav, bolji nego nikakav Šibenski građanski forum, a i on osobno ne želi biti
remetilački faktor u destabilizaciji gradske vlasti i Gradskog vijeća. Znaju što znači ne
donošenje proračuna i da onda grad ulazi u jednu agoniju. Njegova kritika je bila
dobronamjerna.
Predsjednik Vijeća je zaključio raspravu i dao pauzu od 10 minuta nakon koje će se
ići s očitovanjem prema amandmanima.
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Predsjednik Vijeća je kazao kako je pauza gotova, te da će se predlagatelj sada
izjasniti o amandmanima.
Prvi amandman je dao vijećnik Ivan Ninić i predložio da se 500 kuna vijećničke
naknade daje, ne zna kome.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao da se u Proračunu osigura 500 kn, a da se oni
odreknu.
Predsjednik Vijeća je kazao kako su na jednoj ranijoj sjednici odlučili da vijećnici
sami odlučuju kako će raspodijeliti naknadu koju dobivaju i ako će smanjivati ili povećavati
tu naknadu to je odluka koja se treba donositi na Gradskom vijeću. Nije dobro razumio
amandman jer nije definiran onako kako bi trebao biti. U svakom slučaju moli predlagatelja
da se izjasni o amandmanu.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao, naknada za nadzorne odbore pošto su nadzorni odbori
pod ingerencijom Grada i Vijeća misli da mogu donijeti preporuku da se ukinu davanja i da se
zapošljavaju stručnjaci van stranačke stege.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je vijećnik Ivan Ninić pojasnio međutim, to sada
spada u neku novu raspravu. Naknade u nadzornim odborima propisuju skupštine u svakom
trgovačkom društvu i nemaju veze sa Gradskim vijećem. Tako da ne mogu zauzimati stav ni
kao Gradsko vijeće i ne očekuje da bi predlagatelj u proračunu mogao o tome donositi bilo
koje odluke.
Slijedeći amandman je dao Ante Gašperov. Zamolio je predlagatelja da se izjasni o
amandmanu vijećnika vezano za crkvu sv. Mare da se sa određene pozicije koju je prezentirao
skine, a da se na drugu poziciju doda.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako predlagatelj prihvaća
amandman vijećnika Ante Gašperova i predlaže da se skine 50 tisuća kuna sa rashoda za
materijal i energiju, sam amandman iznosi 50 tisuća kuna, te da ta pozicija bude u iznosu 900
tisuća kuna. Da bi vijećnici lakše pratili – Upravni odjel za financije strana 6.
Predsjednik Vijeća je kazao da je vijećnik Emil Guberina govorio o potrebama i
povećanju određenih stavki, nije evidentirao konkretan amandman, te je to shvatio kao
raspravu.
Nadalje je kazao kako je vijećnica Anita Škugor Kođoman samo pitala neke upite nije
bilo amandmana.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je vijećnik Drago Skorić dao tri amandmana,
odnosno očitovao se rekonstrukcija vodovodne mreže u Ražinskoj ulici, magistralni vodovod,
realiziran je jedan priključak, predlaže da se tu preusmjere neka sredstva i MO Mravnice
spojni put Donje i Gornje Mravnice.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako predlagatelj odbija
navedene amandmane, a odbijaju se iz razloga gradnji odvodnje s Poda prema pročistaču, koji
bi istovremeno trebao obuhvatiti naselje Ražine, u momentu kad se bude radio taj projekt
onda će se provesti i projekt koji se tiče vodoopskrbe isto kao što sada rade na Boraji
magistralni cjevovod i lokalnu mrežu.

47

Predsjednik Vijeća je kazao kako s obzirom predlagatelj odbija amandmane stavlja ih
na glasanje. Upitao je tko je za amandmane.
Uz 3 glasa „ZA“ nisu prihvaćeni amandmani vijećnika Drage Skorića.
Predsjednik Vijeća je kazao kako sukladno Poslovniku za amandmane ako je manje
od natpolovične većine prisutnih vijećnika amandman se ne prihvaća. Amandman je odbijen
ako je za njega manje polovice nazočnih vijećnika, članak 71. stavak 6.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako se to odnosi na sve odluke koje se donose na
Gradskom vijeću. Međutim, postoje odluke koje se donose kvalificiranom većinom. Jedna od
njih je statut, poslovnik i proračun. Kada se odluka donosi kvalificiranom većinom onda i
amandmani moraju biti donijeti kvalificiranom većinom.
Predsjednik Vijeća je kazao da je i rekao da se može donijeti natpolovičnom većinom
svih vijećnika.
Vijećnik Ivica Poljičak se zahvalio i kazao kako istinu treba poštivati, to nije čuo.
Ako je netko od vijećnika čuo neka potvrdi.
Predsjednik Vijeća je kazao kako jasno kada je o proračunu riječ da se govori,
većinom svih vijećnika što je i kazao prije. 14 ili više, čim je manje od toga znači da nije
prošao.
Nadalje je kazao kako je vijećnik Željko Čoga predložio da se uvrsti Urbanistički plan
Zatona i Rasline.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako predlagatelj prihvaća
navedeni amandman i predlažu da se tih 200 tisuća kuna osigura sa pozicije iz Upravnog
odjela za financije na str. 6. da se skine iznos od 3 milijuna 560 tisuća kuna i da novi iznos
bude 3 milijuna 360 tisuća kuna.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je vijećnik Tonći Radnić govori o amandmanu koji
se odnosi na Gornju Grebašticu, projektna dokumentacija za vodovod. Nije dorečen
amandman na način da je rečeno koliko i s koje stavke.
Vijećnik Tonći Radnić je kazao kako nije ni imao amandman, konkretno odakle će se
skinuti, nego da se krene u pregovore i razgovore i da se kroz iduću godinu, jer se sve stavke
ipak ne izvrše na kraju da se u hodu i nekakvim rebalansom to osigura, Treba napraviti
sastanak i vidjeti što je potrebno za završetak projektne dokumentacije i kolika su sredstva
potrebna i da se onda vodi računa o tome. Nije konkretan amandman.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je vijećnica Jagoda Sablić imala jedan amandman
da se sredstva usmjere za zaštitu djece u prometu s jedne stavke od 200 tisuća kuna i drugi
amandman da se napravi rekonstrukcija Gorice na način da se sredstva od rekonstrukcije ulice
Vanjski prebace u tu stavku.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako se amandman odbija, Grad
Šibenik već sada izdvaja određena sredstva za prometne jedinice mladeži i pri tom pomaže
kako našim stanovnicima tako i turistima. S druge strane drže da Grad Šibenik isto tako radi
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dosta po pitanju prometnog uređenja grada, osim toga rješava i promet u mirovanju. Misli da
ovog momenta nema potrebe izdvajati neka dodatna sredstva i također su pred formiranjem
odsjeka, odjela za komunalnu djelatnost, odsjeka za prometno redarstvo koji bi također trebao
obavljati tu zadaću.
Vijećnica Jagoda Sablić je povukla navedeni amandman.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je vijećnik Tomislav Ninić pročitao prijedlog za
Zlarin, za što su dobili obrazloženje, te je upitao predlagatelja da li ima još što za reći.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako nije bio konkretnog
amandmana. Međutim, ono što predlagatelj može reći to je da se na Zlarinu radi na
Vatrogasnom domu, ne zna koja je situacija s vrtićom, radi se na infrastrukturi.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako ono što se napravilo, napravilo se. Radilo se
svih ovih godina, međutim sada ipak predlaže i misli kao amandman da je bolje da se tih 200
tisuća kuna ode za dječji vrtić nego za autobusno stajalište.
Predsjednik Vijeća je upitao tko je za to da se podrži amandman da se za 200 tisuća
kuna izdvoji za dječji vrtić na Zlarinu i da se skine s odnosa sa javnošću.
Upitao je tko je za.
Vijeće uz 12 glasova „ZA“ nije prihvatilo amandman.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog Proračuna Grada Šibenika za
2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ 3 glasa „SUZDRŽANA“ i 8 glasova „PROTIV“
donijelo Proračun Grada Šibenika za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu.
Proračun se prilaže zapisniku pod 17) i čine njegov sastavni dio.

Točka 18.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Šibenika za 2011. godinu.
Vijećnica Anita Škugor Kođoman je kazala kako je ova odluka koja nakon
iscrpljujuće rasprave o proračunu svaki put više manje prođe neprimijećena. Međutim iza ove
odluke se kriju velike proračunske stavke, konkretno preko ove odluke će se raspoređivati 7
milijuna i 697 tisuća kuna koji su regulirani u člancima 15.,16.,17.,18. i 19. Na tragu svega
toga, pozicija donacije mjesnim odborima od 250 tisuća kuna koje će raspoređivati
gradonačelnik. 650 tisuća kuna to su tekuće donacija u novcu koje će se raspoređivati, zatim
izdaci za kulturne udruge 272 tisuće kuna, 4 milijuna kuna u sportske klubove 2,5 milijuna
kuna za plaže i obale. Molila bi da uz ovaj prijedlog da bude još jedan kriterij. Pričaju o
transparentnosti, pa bi na tragu transparentnosti molila da znači, raspored će vršiti
gradonačelnik uz kriterije koje će usvojiti Gradsko vijeće. Vrlo često milijuni i milijuni kuna
se raspoređuju i kad se traži sa ove govornice i u ime svih njih, sebe smatra jednom od
korisnika proračuna Grada Šibenika ne mogu dobiti informaciju koji su to kriteriji. Zašto?

49

Zato što nisu razrađeni. U cilju informiranja i kronike kod rasporeda zajedničkog novca
predlaže da se ugradi da će se raspoređivati 7 milijuna i 697 tisuća kuna koje će raspoređivati
gradonačelnik, da se napravi jedna dopuna uz kriterije koje će usvojiti Gradsko vijeće. Znači
treba se i služba čitava na neki način angažirati da se naprave kriteriji. Bili su svjedoci ovo
Gradsko vijeće je bilo svjedok da su vrlo ozbiljno raspravljali o kriterijima po puno manjim
proračunskim stavkama. Uvijek spominje djecu, dakle naše studente koje krasi izvrsnost, ali
se do zadnjeg detalja zna koji su kriteriji kao i tko ima prednost i na osnovu tih kriterija i onaj
tko je ispod može reći da je bilo transparentno i da je to jasno. Sa ove govornice uvijek će se
zalagati za kriterije. Zahvalila se stručnoj službi što joj je dostavila analitičku karticu za jednu
od ovih stavki koja će se raspoređivati u 2011. godini, a to je uređenje plaža i obala. Dobila je
djelomičan odgovor, ali nije dobila odgovor u cijelosti, tražila je koji su to kriteriji na osnovu
kojih se dijeli. Kriteriji se mogu modificirati i mijenjati, mogu se dorađivati, ali moraju biti, a
ne da se dijeli eto tako. Dakle, ono čemu svi skupa moraju težiti je da to bude vrlo jasno i
transparentno. To se odnosi na sve, danas je to gradonačelnik, sutra će biti ili kroz neko
vrijeme netko drugi. Međutim, kriteriji su osnov jedne kvalitetne radnje.
Ksenija Slavica je kazala kako po novom Zakonu o proračunu koji je stupio na snagu
1.1. 2010. godine nema kriterija, financiranju se samo programi, projekti i aktivnosti. Grad
Šibenik je u 8. mjesecu raspisao natječaj za financiranje projekata i programa u kulturi,
športu, socijali, društvenim djelatnostima. Upravni odjel za financije uputio je u 10. mjesecu
zahtjeve svim mjesnim odborima da nominiraju svoje projekte. Kroz pet članaka Odluke o
izvršenju proračuna na temelju programa koje imaju financijske pokazatelje koji su provedivi
raspodijeliti sredstva. Tako se radi o plažama, kulturnim udrugama, športskim udrugama. Oni
koji se nisu nominirali, nisu se natjecali, nisu dostavili svoje programe sa financijskom
konstrukcijom, nisu dostavili završne račune za prethodnu godinu iz kojih je vidljivo u što su
potrošili sredstva koja su im doznačena u Proračunu, neće se naći u Proračunu niti u zaključku
gradonačelnika o raspodjeli sredstava, a taj zaključak ne jedan, nego pet koliko ima članaka i
više transparentni su i objavljeni na našim stranicama Grada Šibenika i u Službenom glasniku
Grada Šibenika.
Vijećnica Anita Škugor Kodžoman je kazala kako oni kao vijećnici apsolutno znaju
da sukladno zakonu gradonačelnik ne samo našeg grada, nego i svih gradova radi raspored.
Međutim, ti programi koji se nominiraju za određene stavke isto tako može ih biti i više nego
što novca ima, najčešće tako i je. I dalje inzistira na tome da su potrebni kriteriji po kojima će
se dijeliti naši zajednički novci. Kriteriji su nešto što je apsolutno obveza u cilju
transparentnosti rada bilo koga. Dakle, moraju svi, pa najprije vijećnici koji su dobili mandat
da donose ovu odluku tako i konačni korisnici znati koje su privilegije.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako mu je drago što u HDZ-u
ima i ovakvih razmišljanja. Žele uvesti kriterije, uvesti ovo ili ono. Kazao je da 17 godina
vladaju ovim gradom i gdje su im kriteriji. Jedna od stvari koju je SDP zagovarao i prije
upravo i jesu kriteriji. Kriteriji će ako ocjene da za njima ima potrebe, ukoliko ne budu
dovoljni programi i projekti koji se kandidiraju kriteriji će tada biti doneseni. Molio bi s
mjerom dobrog ukusa da ne drže predavanja o otvorenosti i transparentnosti, jer ipak pripada
stranci koja sebe naziva HDZ čiji je bivši predsjednik i vođa u Austriji u zatvoru, što su
činjenice.
Predsjednik Vijeća upitao ga je da li je govorio kao predsjednik SDP-a ili kao
zamjenik gradonačelnika.
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Zamjenik gradonačelnika FrankoVidović je kazao kako je govorio kao zamjenik
gradonačelnika koji pripada SDP-u.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako stranka kojoj pripada kolegica Anita Škugor
Kodžoman se zove Hrvatska demokratska zajednica. Kazao je zamjeniku gradonačelnika ako
on nije pristojan, oni će za promjenu biti pristojni. Zahvalio se na komplimentu, jer ako će
tako njima dijeliti lekcije, a dijeli ih već godinu i pol dana kazao je da se ne počnu pozivati na
neka prošla, nada se svršena vremena. Nije ni mjesto niti vrijeme da se ode o tome razgovara.
Pravna država neka radi svoj posao, vjeruje da će biti iznenađenja.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako mu je žao što su shvatili
činjenice koje postoje.
Vijećnica Anita Škugor Kodžoman je kazala kako joj je žao što je nastavljena
rasprava u ovom pravcu, uistinu je prvi put u Vijeću i svoj mandat shvaća da su ovdje zbog
danas i zbog sutra. Ukoliko je bilo kakvih grešaka moraju ih svi skupa bez obzira na kojoj su
strani pogreške uočiti i nastojati ih riješiti kako bi svima bilo bolje. Uistinu tako razmišlja,
nije joj cilj da bilo kome dijeli lekcije, niti su to floksule, nego želi da svima skupa bude bolje.
Kazala je kako je zamjenik gradonačelnika Franko Vidović iznenadio svojim nastupom za
jednog gospodina.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako mu je žao što je iznenadio
poštovanu vijećnicu. Sve ono što su rekli stoji. U uvodu je rekao da se oni isto zalažu za
kriterije. Kriterija će biti ukoliko ocjenu da im je potrebno i ukoliko ocjene da imaju toliki
broj programa i projekata da moraju postaviti kriterije onda će ih zasigurno biti. Kazao je
kako se vijećnica pozvala par puta na transparentnost i otvorenost. Ne gleda je isključivo kao
vijećnicu, nego kao pripadnika jedne političke opcije kojoj pripada i preko koje je došla
ovdje. Prema tome isto tako kaže kao što je i rekao vijećnik Poljičak da pravna država radi
svoj posao. Kazao je kako će ju isto tako priznati da je g. Sanader bio njihov predsjednik.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako g. Vidovića u nedostatku argumenata moli da
se nastavi ova sjednica i da krenu u to na dobrobit naših građana i da odustanu od rasprava
koje nisu primjerene kući.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako je isprovocirana ovakvom diskusijom u kojoj
se politizira na bilo koji način i skupljaju jeftini bodovi. Povrijedilo je što se po Poslovniku
nekima ne daje opomena jer se dobacuje iz klupe. Bez obzira kakvo mišljenje imali neka ga
zadrže za sebe, ipak ode rade za dobrobit građana svi zajedno, nada se i prema tome ovakve
poene da netko skuplja na ovakav način zaista nije primjereno.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako ih želi podsjetiti na to da određene
odluke ovdje moraju donijeti, pa predlaže da se vrate onome zbog čega su se danas našli. Ima
razno raznih programa, za svaku djelatnost postoje nekakvi kriteriji koje pojedina tijela
donose u koja su uključeni i neki od njih. Ono što je najočitije gradonačelnik u konačnici
potvrđuje odluke određenih tijela koji imaju određene kriterije. Postoje određeni korisnici,
postoje programi i određeni kriteriji za svaku od djelatnosti. Ono što je nepobitna činjenica on
osobno jedina je osoba koja između ostalog za to i odgovara, a posao rade razna tijela. Čuli su
obrazloženje pročelnice za financije koja je u sebe imala Zakon o proračunu, nema razloga da
se na sva ova pitanja ne odgovori, kako, zašto i kome se dodjeljuje. Raspored tih sredstava
nije njegova osobna stvar. Uvijek na vrhu piramide postoj netko tko je u konačnici
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odgovoran. Mnoge stvari se odrađuju po određenim timovima, gradonačelnik je onaj koji u
konačnici verificira i za to na neki način odgovara. Svako pitanje traži odgovor, inače mnoge
stvari sad postaju jasnije, bez obzira namjerno ili nenamjerno sve stvari moraju biti
transparentne.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasanje Prijedlog odluke o izvršenju proračuna
Grada Šibenika za 2011.godinu.
Vijeće je uz 14 glasova «ZA», 8 glasova «PROTIV» i 3 glasa «SUZDRŽANA»
donijelo Odluku o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2011.godinu. Odluka se prilaže
zapisniku pod 18) i čini njegov sastavni dio.

Točka 19.
Vijeće je bez rasprave uz 14 glasova «ZA» i 11 glasova «SUZDRŽANIH» donijelo
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2011.godinu
koji se prilaže zapisniku pod 19) i čini njegov sastavni dio.
Točka 20.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini.
Ksenija Slavica je kazala kako se u ovom programu došlo do greške, na stranici 2.
kanalizacijski kolektor Crnica – Pekovac u proračunu je 2 milijuna kuna planirano, ovdje stoji
200 tisuća kuna, a treba stajati 2 milijuna kuna, i slijedom toga mijenja se ukupna brojka na
10 milijuna i 750 tisuća kuna i ukupna 33 milijuna 670 tisuća kuna, u izvorima financiranja
povećava se za milijun i 800 tisuća kuna stavka proračun Grada Šibenika na stranici 3. gdje
stoji 8 milijuna 370 tisuća kuna, treba stajati 10 milijuna i 173 tisuće kuna sveukupno.
Vijeće je uz 14 glasova «ZA» i i 11 glasova «SUZDRŽANIH» donijelo Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini koji se prilaže zapisniku
pod 20) i čini njegov sastavni dio.
Točka 21.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu programa javnih potreba u sportu
za 2011.godinu.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako bi htio reći nešto u vezi milijuna za spomenik
Dražen Petroviću i da nije samo značaj za Šibenik, nego i za Hrvatsku i mnogo šire. Prihvaća
milijun kuna da se napravi spomenik, jer ga je zaslužio i dosada, ali da ne bude na uštrb
sredstava za šport, nego da se to iznađe iz nekih drugih sredstava. Ima jednu napomenu koju
govori već 25 godina da ona sredstva koja se troše za programe u potrebe sporta za redovnu
djelatnost da oni kao Grad koji je vlasnik svih sportskih klubova uredi to podržava, ali za rad
da se sredstva isključivo daju za rad mladih, a profesionalci neka zarade ako ima gledaoca i
sponzora da potroše koliko hoće. Ako sada ne mogu donijeti odluku da utječu na Savez sporta
u nekoj mjeri da se to daje za rad mladih, da se sredstva od milijun kuna iznađu iz nekih
drugih sredstava.
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Ksenija Slavica je kazala kako ono što je planirano u Proračunu za 2011. godinu koji
je prihvaćen, ovo nisu sada neka druga sredstva koja će ju iznaći za gradnju spomenika. U
društvene djelatnosti su svrstali to jer se radi o sportu i sportašima.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako uvaženom vijećniku
Ivanu Niniću mora dati pojašnjenje da se ne stvaraju nepotrebne tenzije vezano za potpore
sportskim klubovima koji se odnosi za rad njihovih omladinskih pogona. Radi se o iznosu o 4
milijuna kuna koji je bio isti i prošle i pretprošle godine. Dakle, nisu uzimali od toga iznosa da
bi napravili spomenik Draženu Petroviću nego su za to predvidjeli ekstra sredstva.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako ga zanima izgradnja i održavanje sportskih
objekata. Zna sve objekte koje imamo, često bude na nogometnom igralištu Nogometnog
kluba Šibenika smatrajući da je to naš stadion, govori o umjetnom igralištu, umjetnoj travi
kad vidi održavanje. Kad bi sad izračunali u 10 -17 godina da se izdvojilo i po 50 tisuća kuna
da se taj stadion dovede u funkciju da djeca ne idu na igralište u Crnicu na betonu. Bila je
jedna akcija za jedan kvadrat za umjetnu travu gdje može pohvaliti g. Lalića koji je iz svog
srpskog vijeća dao 8 tisuća kuna.
Ksenija Slavica je kazala kako je 7 milijuna i 198 tisuća kuna u Proračunu u
programu javnih potreba u sportu. Tu su i plaće zaposlenih u Javnoj ustanovi, krediti koje
vraćaju za izgradnju bazena.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako je mislio odustati od ove teme, ali s obzirom
da je gradonačelnik čovjek od sporta, vjerovao je da će se od 7 milijuna i 198 tisuća kuna
pokušati umanjiti jedan milijun kuna i to staviti na posebnu stavku za umjetnu travu na
Šubićevcu.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako je još uvijek čovjek od sporta, sigurno
da o tome razmišlja i moraju voditi računa, jer sport je jedna od najvažnijih stvari. Vjerojatno
svi znaju da su u tijeku određeni razgovori oko privatizacije kluba i da puno stvari treba
staviti na svoje mjesto i na neki način sve to definirati. Dužnost je da se taj pomoćni teren
uredi da se stavi umjetna trava i da Šibenik dobije ne samo to nego i niz drugih stvari. To su
stvari koje će se iza Nove godine sjeti i o tome porazgovarati. Sve krucijalne odluke što se
tiču privatizacije Gradsko vijeće će biti upoznato i u konačnici će Gradsko vijeće donijeti te
odluke jer za pretpostaviti je da je riječ o redovima veličina izuzev onih koja prelaze njegova
ovlaštenja. Misli da su to odluke gdje bez obzira koliko on zagovarao nešto, odlučit će
Gradsko vijeće što se tiče privatizacije i svega ostalog što Grad mora definirati.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao da je njegovo mišljenje da svaka lipa koja iz
Gradskog proračuna ide profesionalnim sportskim klubovima treba je dobro protresti. Svi su
za to da se što više sredstava izdvaja za mlade. Međutim, kad se mladi izgrade iz nekog
sportskog kolektiva i prijeđu u drugu sredinu i njegov dosadašnji klub ne ostvari adekvatne
namjere onda se obezvrjeđuje i prijašnji rad svih njegovih trenera dok je bio mladi igrač i taj
se klub mora financirati vjerojatno godinu ili dvije da bi taj transfer bio adekvatan. Treba se
govoriti o upravljanju sportskim klubovima. Zna da je tamo teško i da se sredstava nema i da
ljudi koji tamo upravljaju traže sredstva. Međutim, ovakvi kiksevi koji se nama događaju u
našoj sredini se ne smiju događati. Tu se slaže s g. Ivanom Ninićem da treba usmjeriti što više
sredstava na mlade snage, a profesionalni klubovi neka se snalaze. Vjerojatno je budući put u
privatizaciji.
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Vijeće je uz 17 glasova «ZA» donijelo Program javnih potreba u sportu za 2011.
godinu koji se prilaže zapisniku pod 21) i čini njegov sastavni dio.

Točka 22.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu programa javnih potreba u
kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2011. godinu.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako bi željela da joj se razjasni stavka Šibensko
kulturno ljeto, zašto je ta stavka povišena na 350 tisuća kuna.
Živana Podrug je kazala kako je ova stavka u Proračunu za 2011. godinu na neki
način izjednačena, takva je bila i u rebalansu za 2010. godinu. Dakle, ne radi se samo o
povećanju programa Šibenskog kulturnog ljeta nego i o povećanim sredstvima. Kao i što
znaju u sustavu Gradske riznice sva sredstva koja dolaze od sponzora i donatora moraju biti
evidentirana u Proračunu Grada Šibenika. Svake godine imaju sponzorstva u visini 10 tisuća
kuna, očekuju ih i ove godine, ako ih ne dobiju ići će se na rebalans. To su izdvojena sredstva
Proračuna Grada Šibenika.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako nije zadovoljna odgovorom i želi da građani
znaju koji su sve to programi bili, koji su predviđeni za 350 tisuća kuna.
Živana Podrug je kazala kako program Šibenskog kulturnog ljeta počinje već sa
otvorenjem Međunarodnog dječjeg festivala i tu veće se održava i pučka fešta. Tada je obično
jedan koncert i vatromet. Gotovo 80 tisuća kuna sa PDV-om potroši se samo na vatromet, za
taj koncert gotovo 120 tisuća kuna. U toku ljeta imaju različite druge programe, Tri sajmena
dana, Dani orgulja, Zlatni mikrofon, Off, blues i jazz festival koji je tradicionalno ovu godinu
peti put. Nakon donošenja Proračuna, gradonačelnik donosi zaključak o programima
Šibenskog kulturnog ljeta i u tom zaključku se nalaze nazivi svih manifestacija 350 tisuća
kuna su zapravo minimalna sredstva kojima pokrivaju navedene programe.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako je zaposlenica Hrvatskog narodnog kazališta
u Šibeniku zanima je kako su se pronašla sredstva, a ne može joj se reći da je to vezano za
poziciju u visini od 2 milijuna i 600 tisuća kuna ako se uzme u obzir da oni ne znaju da li će
Ministarstvo kulture donirati ili sponzorirati Međunarodni dječji festival i da li će sponzori i
ove godine donirati svoja sredstva. Zanima je kako se pronašlo 2 milijuna i 600 tisuća kuna,
mora se obratiti kao povjerenica Sindikata Hrvatskog narodnog kazališta, potpisan je jedan
kolektivni ugovor kojeg je potpisala tadašnja gradonačelnica 2006. godine koji je obvezao
Grad i ustanove koje su u vlasništvu Grada i kojima je Grad osnivač i koje imaju sindikalne
podružnice, to su u ovom slučaju Knjižnica i Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku. Slijedom
toga nije se pronašlo sredstva da se poveća ta osnovica i da dođe do usklađenja, pa se nada da
će kod potpisivanja novog kolektivnog ugovora do toga doći. Zanima je ta stavka koja je
vidno povećana za 2 milijuna i 600 tisuća kuna.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je razlika u sumi jest
odraz uvođenja riznice i to je lako provjerljivo, a što se tiče podstavki one su doživjele
promjene upravo zbog toga što se iz sponzorskih sredstava i donatorskih financirao program,
a od sredstava koja je iz svog proračuna davao Grad najvećim dijelom su se poslovni dohodci,
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tehničke potrebe, logističke potrebe Kazališta i Dječjeg festivala. Stavka nije doživjela
nikakvo povećanje, ona je donesena na temelju rebalansa iz 2010. g. i čak je manja od sume
koja se potrošila u 2010. g. za financiranje Kazališta i Međunarodnog dječjeg festivala. Što se
tiče kolektivnog ugovora kojeg je kao što je kazala kao sindikalni povjerenik i kojem se bliži
novo potpisivanje. Kad dođe vrijeme razgovarat će se o tome i ako bude potrebe a dodatnim
sredstvima koristit će se rebalans proračuna i osigurati sredstva koja su potrebna.
Vijeće je uz 18 glasova «ZA» i 3 glasa «SUZDRŽANA» donijelo Program javnih
potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2011. godinu koji se
prilaže zapisniku pod 22) i čini njegov sastavni dio.
Točka 23.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Program zdravstvene zaštite i pomoći
socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika u 2011. godinu.Program
se prilaže zapisniku pod 23) i čini njegov sastani dio.

Točka 24.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Statutarnu odluku o izmjeni Statutarne odluke
o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora koja se prilaže zapisniku pod 24) i čini njegov
sastavni dio.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako u ime HSP-a predlaže pauzu od 5 minuta.
● Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da izvijesti o Prijedlogu odluke o
naknadi za razvoj odvodnje na vodoopskrbnom području Grada Šibenika.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako na prijedlog i sugestije mnogih s
obzirom da je ova točka dnevnog reda o uvođenju naknade za odvodnju izazvala niz
određenih reakcija u smislu nedovoljnog obrazloženja, odlučili su da navedenu točku povuku
s dnevnog reda i odgode za jednu od slijedećih sjednica, s tim da će se onda ići sa
korekcijama cijene vode koje su predviđene. Tako da bude jedno kompleksno i dobro rješenje
i određene neusklađenosti i mnoge stvari zbog kojih građani negoduju tom će se prilikom
ispraviti. Uz jedan pozitivan stav svih njih će jednom zauvijek početi rješavati problem
odvodnje za istočni dio grada.
Točka 25.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na prijedlog
pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata
Grada Šibenika.
Živana Podrug je kazala kako je vijećnik Mišura ukazivao da možda izvrsni studenti
budu u neravnopravnom položaju u odnosu na bodove koje će dobiti kandidati na osnovu
socijalnog statusa. Prije godinu dana su rekli da će prihvatiti ovakav pravilnik, pa da će
iskustvo pokazati. Prva godina je pokazala da je Petar Mišura bio u pravu. Odvojili su
kategorije izvrsnosti, kandidati koji dobivaju bodove neovisno o socijalnom statusu samo na
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osnovu uspjeha i drugi kandidati koji dobivaju bodove na osnovu socijalnog statusa, sve je
razrađeno, postoje kriteriji, postoje bodovi na obje razine.
Vijeće je jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika koji se prilaže zapisniku pod 26)
i čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Vijeća je konstatirao da je odsutan vijećnik Ivan Ninić i da su sjednici
nazočna 24 vijećnika.
Točka 26.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu rješenja o razrješenju i
imenovanju privremenog ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako bi željela da u zapisnik uđe da su na prošloj
sjednici zaključili da u ovoj odluci nema stručnog vijeća, nego da direktno ide na upravno
vijeće, a sa upravnog vijeća na Gradsko vijeće. S obzirom da je u Galeriji specifična situacija
gdje su dva zaposlenika, treba zaista zaključiti tko su to stručne osobe i od koga će ju dobiti
stručno mišljenje. Jedan zaposlenik odlazi u mirovinu, a drugi ostaje, znači treba formirati
jedno stručno tijelo koje bi donijelo odluku o verificiranju samog ravnatelja.
Tajnica Grada, Valentina Mejić je kazala kako se u samom rješenju ne spominje
stručno osoblje, međutim naša Galerija i ne može imati stručno osoblje, ono je propisano
Zakonom o muzejima člankom 37., s obzirom da ima dva zaposlenika. U slijedećoj točki
dnevnog reda navela je što mogu mijenjati ako im se ne sviđa svojim amandmanom, ako nisu
zadovoljni jer to nije zakonska obveza s obzirom da se radi o Galeriji koja ima do pet
zaposlenika, natječaj i sve ostalo provodi osnivač. Stavila je da u ime osnivača to provodi
Odbor za izbor i imenovanje o čemu su se na Međustranačkom vijeću i usuglasili. Ako netko
ima drugi prijedlog, uvažit će se.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju privremenog
ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik koje se prilaže zapisniku
pod 27) i čini njegov sastavni dio.

Točka 27.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik koja se prilaže
zapisniku pod 28) i čini njegov sastavni dio.

Točka 28.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu rješenja o razrješenju ravnatelja
HNK u Šibeniku.
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Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako ga zanima kada ravnatelj odlazi sa mjesta
ravnatelja da li on i dalje ostaje u Kazalištu. Smatra da bi država trebala donijeti kaznenu
odgovornost, a onda bi u tom slučaju u ovom trenutku dao pravo gradonačelniku da bira ljude
iz kulture za koje je sigurno da će odraditi poslove. Kazao je kako ga smeta kako u Kazalištu
tako i u Vodovodu, kad je on bio vijećnik bio je jedan direktor, pa je druga vlast promijenila
direktora, pa opet novom vlasti treći direktor i dalje su ostala raditi tri direktora. Oni su
savjetnici i rade, smatra da to nije pozitivno. Ako g. Zlatović odlazi iz Kazališta, zašto je dao
ostavku to bi trebao javno kazati, a ne da se iza leđa govori da mu netko podmeće.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako su u materijalima za
sjednicu dobili ostavku.G. Zlatović dosadašnji ravnatelj Šibenskog narodnog kazališta u
Šibeniku svojom je voljom podnio ostavku uz otkaz ugovora o radu, odnosno iskazao je jasnu
namjeru da napusti Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku i svoju karijeru nastavi u nekom
drugom pravcu. Ima određene varijante, što je obrazložio i u razgovoru. Ne vidi ništa što bi se
trebalo komentirati, sve je potpuno jasno.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako je bilo određenih natpisa u novinama da je
stranka HNS nezainteresirana za kazalište, oni su zainteresirani za kazalište kao i za sve druge
ustanove i gradska trgovačka društva, tako i za kazalište. U javnosti je bilo komentara o
njegovom mišljenju, spomenuta je trakavica oko statuta Kazališta, svi se mogu zapitati koliko
je sam ravnatelj g. Zlatović zaslužan za navodnu trakavicu oko statuta. Kazališta, ako je
servirao Gradskom vijeću određene odredbe koje nisu u skladu sa zakonom. Ravnatelj u
ostavci je dao izjavu da se ne slaže sa sustavom Gradske riznice. Radi se o upravljanju
sredstvima, ne zna tko može biti protiv upravljanja sustavom Gradske riznice. To je njegovo
pravo da on smatra da neće više upravljati sredstvima koja su sada centralizirana. Istovremeno
su na Međunarodnom dječjem festivalu imali nezavršena Gradska vrata, ogromne troškove u
odnosu na prethodnu godinu, što su vidjeli svi koji su pogledali proračun i rebalans proračuna,
tek kroz rebalans su nadoknađena određena sredstva koja su potrošena i na koncu to je
prevaljeno na Grad Šibenik. Njegovo osobno mišljenje je da se upravljanjem sredstvima u
Kazalištu se moglo biti puno racionalnije, a da je bila prisutna jedna rastrošnost, veliki broj
raznih ugovora i tako dalje. Činjenice su rastrošnost, neracionalnost i veliki troškovi.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako mu je žao što ovdje nema Dragana Zlatovića da
on može odgovoriti, ne želi govoriti u njegovo ime, niti replicirati.Svatko ima pravo na svoje
mišljenje. Bilo bi dobro bez obzira što ljudi odlaze svojevoljno da se ponekad tim ljudima
kaže i hvala da se ne osjećaju uzaludnim za vrijeme koje su proveli kao ravnatelji trgovačkih
društava ili u ovom slučaju Kazališta.Žao mu je što ovdje nije g. Zlatović da govori u svoje
ime, a on mu se zahvaljuje za sav trud koji je unio za rad Kazališta.
Vijeće je uz 23 glasa «ZA» i 1 glas «PROTIV» donijelo Rješenje o razrješenju
ravnatelja HNK u Šibeniku koje se prilaže zapisniku pod 29) i čini njegov sastavni dio.
Točka 29.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu rješenja o imenovanju vršitelja
dužnosti ravnatelja HNK u Šibeniku.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako jako puno u medijima ovih dana čitaju i
slušaju o imenovanju vršitelja dužnosti HNK u Šibeniku. Njegov prijedlog je bio da
gradonačelnik predloži osobu iz redova HNK Šibenik, za vršitelja dužnosti nekoga iz kuće, a
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da se istovremeno donese odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
HNK u Šibeniku da ne bi imali kojekakve priče da je netko za nekoga izvana ili iznutra. Misli
da je najkorektnije da se pothitno raspiše taj natječaj i gradonačelnik predloži nekoga iz kuće.
Tajnica Grada, Valentina Mejić je kazala kako na temelju članka 37. Poslovnika i
vijećnik može biti ovlašteni predlagatelj.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako je vijećnik Novica Ljubičić kazao ono što je i on
sam mislio kazati. Stav je vijećnika Hrvatske demokratske zajednice i mišljenja su da bi kod
imenovanja v.d. ravnateljice trebalo postupiti po istoj proceduri kako je primijenjena kod
Galerije sv. Krševana. Znači da predlože nekoga iz kazališne kuće. Natječaj traje mjesec dana
do izbora novog, pa se na natječaj može javiti i gospođa i dobrodošla je. Može se javiti i
Goran Višnjić, Leon Lučev, može Alma Prica i Filip Šovagović, oni su otvorena Kazališna
kuća.Kazao je da ga krivo ne shvate da je netko u Hrvatskoj demokratskoj zajednici
ksenofobičan i da ne želi nekoga sa strane.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kao nije primjereno raditi neku paralelu
između Galerije sv. Krševana gdje su dva zaposlenika i Kazališta koji je jedan živi i složen
organizam. Tu se na neki način ne smije improvizirati. Kazališno vijeće je predložilo, može se
raspisati natječaj, nema razloga da se taj prijedlog ne prihvati, Šibenik zaslužuje konkretna
rješenja, ali bez prejudiciranja. Dok se imenuje novi ravnatelj i za to vrijeme se treba
kvalitetno raditi. Šibensko kazalište je poručilo određene uspjehe i u tom dijelu što se tiče
programa i ostalog dosadašnjem ravnatelju treba odati priznanje. Njegov stav je da i za v.d.
moraju izabrati kvalitetno rješenje i raspisati natječaj. Neke stvari se događaju u javnosti zbog
nekih izjava, daje se jedna kriva slika o Šibeniku. Šibenik u svakom slučaju zaslužuje
najbolje. Najgore je kad se pokušava politizirati u kulturi i sportu. Kad je riječ o sportu i
kulturi protiv toga je da se politika upleće u to. Nije dobro da se to politizira.Kazao je da dadu
šansu pogotovo onima koji žele doći. Što se tiče sporta i kulture šibenčani su uvijek bili
primljeni i u drugim sredinama. Kazao je da na neki način prekinu tekstove koji se na neki
način pojavljuju u kontekstu stavljajući naš grad u poziciju kakvu ne zaslužuje.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako gradonačelnik ima mogućnost da izabere onoga
koga želi na tom mjestu, ali mu zamjera samo jedno, nema dobro niti loše o Senki Bulić,
samo ga muči zašto se gradonačelnik u predizborno vrijeme kleo da treba angažirati mlade.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako neće glasati za ovaj prijedlog. Sintagma šibeniče
moš ti bolje, može se nastaviti sa rečenicom Šibeniče imaš snage najbolje. Ako se uzme u
obzir činjenica da je obim mozgovi otišao u metropolu, a isti ti mozgovi su pručili rezultate i
napravili mnogo za naš grad počevši od Vinka Brešana, Šestana, Mira Belamarića, Tome
Pulića koji radi na Hrvatskoj televiziji. Protiv je iz jednostavnog razloga što je u cijelu u ovu
priču kako je rekao Ante Gašperov ušla upravo zato da naši mladi, naše snage konačno dobiju
ono mjesto koje zaslužuju. Elaborirala bi na slijedeći način. U Hrvatskom narodnom kazalištu
u ovom trenutku postoje ljudi koji bi do natječaja itekako mogli voditi Šibensko kazalište.
Šibensko kazalište postalo je Hrvatsko narodno kazalište, rasprodano je za cijelu iduću
godinu, bezbroj predstava, nominacija, nagrada glumišta od Buratina, Škrtičine, preko
nagrade g. Ševe pokazalo se zaista da je ono poručilo velike rezultate. Međutim, tu nije samo
kazalište, nego i glazbene scene i zaista ovog trenutka među zaposlenicima, povjerenica je
Sindikata osluškuje bilo djelatnika, ali isto tako osluškuje i bilo ovog grada. Preko svog
kućnog broja provela je svoju anketu među poznanicima, prijateljima grada, intelektualcima i
oni su začuđeni. Smatraju da zaista da nova snaga može donijeti nešto novo, ne boje se novih
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izazova, međutim sa postojećim kadrovima zaista mogu polučiti rezultate i poslati sliku prema
vani. Ovako ispada da jednostavno ne vjeruju u svoje kadrove, svoje ljude, vjeruju svemu
onome što dolazi izvana. Šibenik koji u županiji ima 9 tisuća nezaposlenih, koji ima kazalište
koje cijenom od 50 kuna zadovoljava različite slojeve građanstva može zaista dati velike
rezultate. Dovođenjem nekih novih snaga koje imaju nekakve svoje nove programe, ona
apsolutno nema program Dječjeg festivala, u ovom periodu nije to period od mjesec dana,
nego gotovo godinu dana. Svi ljudi koje je ona nabrojila voljni su doći vratiti se u svoj grad,
javiti se na natječaj, ući u tu bitku. Prema tome zaista je još jedna procedura prekršena. Zakon
o radu članak 147. i članak 152. kaže: Ukoliko postoji sindikalna podružnica, a ovdje je to
preskočilo Kazališno vijeće, njegova predsjednica gospođa Živana Podrug trebalo je na svom
Kazališnom vijeću dovesti i predstavnika sindikalne podružnice što je u ovom slučaju njena
malenkost. Na sreću ili na nesreću u tom slučaju bez prava glasa, ali prava sudjelovanja u
Kazališnom vijeću ukazali na sve potrebe, na sve zahtjeve, na sve ono što odgovara jedna
kulturna ustanova koja se zove Šibensko narodno kazalište i zato u ime građana mora reči da
je bilo oko 30 poziva na broj 213666 što mogu provjeriti. Na njenu anketu koju je radila
osobno preko telefona zaista je ne ksenofobična, ne boji se ničeg novog, ali zašto ako imaju
svoje kapacitete da djeluju sa svojim ljudima, Šibeniče ti to možeš, jer imaš sve svoje snage
najbolje.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je bilo interesantno slušati
parole sa ove govornice, interesantno je bilo slušati gospodu iz Kluba vijećnika HDZ-a,
interesantni su novi pogledi na predstavu Buratino, s obzirom da se o predstavi Buratino do
sada nije ovako izjašnjavalo. Interesantno je koliko se truda ulaže u Gradskom vijeću Grada
Šibenika da se zaustavi dolazak jedne briljantne, talentirane umjetnice gospođe Bulić. Imali
su prilike slušati i iščitavati članke, određene izjave koje su imale slične intonacije Imali su
prilike svjedočiti s koliko se energije pokušava minirati njen dolazak. Sreća što prije sedam
stotina godina nije bilo takvih razmišljanja kad su Fiorentinac i Juraj Dalmatinac gradili
katedralu. Sreća što nisu Karačića zaustavili kad je dolazio u Šibenik , ne bi igrali finale Kupa i izašli u Europu. Ne bi naši navijači putovali na Maltu kao i ugledni članovi ovog Gradskog
vijeća.Bit će neugodno iznenađen ako na novogodišnjem koncertu Šibenske narodne glazbe
vidi one ljude koji će danas iz politikantskih razloga dignuti ruku protiv, jer u konačnici i
maestro Marušić je došao iz Zadra u naš grad i od Šibenske glazbe koja je bila dobra glazba
napravio svjetski orkestar. Nevjerojatno je da se takva razmišljanja čuju u ovoj vijećnici. Što
se tiče imenovanja v.d.ravnatelja stvar je zdravog razuma. Ako postoji interes netko tko je
prema svim procjenama relevantni kazališni stručnjak vrijedan komplimenta da dođe u ovaj
grad onda je stvar tragmatičnosti da gospođi Bulić dadu šansu, da se vidi uklapali se ona u
Šibensko narodno kazalište i ad se vide njeni rezultati rada. Utoliko će lakše donijeti odluku
kad se raspiše i provede natječaj koji će biti javan i svi imaju šansu, pa i oni koji su otišli u
svijet i sad iskazuju želju da se vrate u Šibenik raditi. Kazao je da ih moli da prekinu ovu
farsu, telefonske ankete i slično i da donesu najbolju odluku za šibensku kulturu, da se ne
sramote, čitava država ovog momenta, kulturni milje ima oči uprte prema Šibeniku. Kazao je
da pročitaju Slobodnu Dalmaciju, sve portale. Danas imaju odluku da li su grad otvoren za
progres, grad koji odista želi bolje ili su jedna zatvorena sredina koja se bavi svojim sitnim
fokusiranjem i razračunavanjem.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako je iznenađena diskusijom zamjenika
gradonačelnik. Ode je rečeno da je sve što je rekla farsa, znači nema pravo niti na svoje
mišljenje, svoj stav, već unaprijed je sve odlučeno, dogovoreno, već unaprijed se zna i ispada
na kraju da je ona osobno protiv gospođe Senke Bulić. Ona osobno nije protiv Senke Bulić,
ali smatra i ponavlja ponovo da Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku, Živana se trebala
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potruditi sa Kazališnim vijećem, na koordinacijama na kojima je bila i na Kulturnom vijeću
da zaista ima snage koje bi ovog trenutka mogli biti v.d. ravnatelji. Sve ovo što je g. Petar
rekao na jedan način je jedna ucjena. Ucjenjuje se nekoga da ima pravo na različitost
mišljenja, prozvat će nas ovaj, onaj. Isto tako mogu ući na google, pa pročitati što kaže prof.
Brešan, Mala scena i gospođa Bucka, i drugi intelektualci. Prema tome kažu samo ono što
njima odgovara. Ne prodaje floskule, može biti u Kazalištu godinu dana, godinu i pol dana
ima do mirovine, ali smatra da Kazalište treba živjeti od vlastitih sredstava, vlastite
produkcije, programe i vlastitih ljudi koji itekako vole ovaj grad i kazališni život.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je prof. Brešan u intervjuu
kojeg je iščitao u cijelosti kazao da smatra da gospođa Senka Bulićmože dobro voditi
Kazalište, a isto je ponovio jučer tijekom razgovora sa gradonačelnikom i sa njim. Isti stav su
iznijeli on i prof. Brešan. Njena referenca nije tema, tema je naša referenca ovog momenta u
ovoj vijećnici.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako ne zna zašto dogradonačelnik ovako žustro
reagira i ocjena da je dotična gospođa briljantna, natječaj može pokazati da ima još
briljantnijih. Neće svi ode biti neprijatelji ako se odluka danas ne donese. Nitko nije protiv
nekoga iz drugog grada, neka natječaj pokaže tko je najbolji, a ne oni su tako odlučili i ako
oni tako ne glasaju propast će svit. Neće ni s nama ni prije, ni poslije. Kazao je da budu
transparentni, jasni neka gradonačelnik predloži, svi će ju podržati nekoga iz kuće za koga
gradonačelnik smatra da je najbolji u ovom prelaznom periodu. Natječaj se idući tjedan može
pokrenuti i biti završen do kraja mjeseca siječnja. On ima malo drugačije informacije o svemu
skupa i neće o tome govoriti. Eminentni ljudi iz kulture koji su jučer o tome čakulali na
domjenku kod predsjednika Republike, pa je u drugoj županiji bio s nekima od tih pa su
pričali da je danas Gradsko vijeće i da će njegov stav biti da gradonačelnik predloži nekoga
od zaposlenika koga on želi i svi će ga podržati.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako je od početka bio vrlo jasan i da je
njegov prijedlog onaj koji je predložio Kazališno vijeće. Misli da se ode brkaju neke stvari
Poštuje sindikat, voditi Kazalište, voditi sindikat to je sasvim druga priča. Zna se tko donosi
odluke, u ovom slučaju odluku donose oni i zbog toga moraju biti itekako odgovorni.Nedavno
se prije šest mjeseci promijenio i dirigent Kola, jedne vrlo važne institucije ovoga grada.
Prema tome u kulturi,sportu, normalno da oni koji žele između ostalog najbolje. Gradsko
vijeće će izabrati kada bude natječaj i ravnatelja, ali kroz ovo vrijeme i on kao gradonačelnik
želi kroz ovo vrijeme najbolje rješenje. Konačnu odluku će donijeti Gradsko vijeće. Svjesni su
toga da se i ova tema na neki način ispolitizirala i to je jako loše. To naše Kazalište i ovaj grad
ne zaslužuje. Pozivati se na neke ljude i građane misli da to nije u redu. Kazao je da ne
politiziraju, bilo bi dobro da ostanu na određenoj razini. Misli da odluka Gradskog vijeća ima
određenu težinu, njihova odluka će između ostalog i odrediti kako će nas se i dalje
perticipirati. Zamolio je da grad Šibenik i Gradsko vijeće što se tiče toga, ovdje nema politike
Naše Kazallite polučilo je određene uspjehe. Imaju određenu obavezu da ona ostane na
određenoj razini odnosno da ide prema boljem. Kazao je da ne politiziraju previše o svemu
tome. Ovo nije konačna odluka, konačnu odluku će donijeti oni kada bude raspisan natječaj.
Ako se nađe bolje rješenje nema problema, donijet će ju bolje rješenje.
Vijećnik Zlatko Štrbinić je kazao kako se ne radi samo o Kazalištu, misli da se radi i
o Dječjem festivalu.Možda najveća novostvorena vrijednost i najveći brand koji Šibenik ima
da li su ga toliko svjesni kada riskiraju, jer u trenutku kada riskiraju koliko on prinosi
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Šibeniku. Ovom prilikom želi se zahvaliti i on osobno g. Zlatoviću na profesionalnim i
visokovrijednim rezultatima. Šibenski građanski forum žele da gradonačelnik preuzme
odgovornost za visoka i velika priznanja koja je kazalište imalo i ima Šibenik je bio i je
velebni grad, možda je u posljednje vrijeme ugrozio svoju velebnost koja se ne ugrožava
samo kada ode Fina, Pošta ili nešto slično. Ona se prije svega najviše može ugroziti
uskogrudnošću, sitnošću, bitka za vlastitu sredinu, za svoje kadrove, nisu apologe ako to rade.
Tek onda ako su u mjerilu vrijednosti koji postoje i ako se potrude tada to ide.Pojava
kandidature Senke Bulić po njima je najbolja stvar koja se mogla dogoditi Šibeniku za ovo
kratko vrijeme.
Vijećnik Mirko Radak je kazao kako su svi već pomalo umorni, ali s obzirom na
značaj ove tematike dozvolit će ju mu da iznese neka svoja razmišljanja i opservacije. U ime
kulturno – povijesne istine i značaja nama toliko lijepog i dragog Šibenika, ali isto tako
značaja njega u širim razmjerima, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi i svijetu, sasvim
sigurno treba zahvaliti i Međunarodnom dječjem festivalu. Ovo je prijelazno rješenje, bez
obzira na marketinške, dnevno-političke poene koji si na ovaj ili onaj način pokušavaju ili
žele ubrati, neka se dignu malo iznad toga. Ne želi ulaziti u priču da li se sve skupa moglo
odraditi na drugačiji način, da li je bilo određenih nespretnosti u svemu tome. Možda i jeste.
Gospođu Senku Bulić je nekoliko puta vidio na televizijskom ekranu i pročitao dosta njezinih
informacija, članaka, osvrta, komentara i drugih novinarskih oblika izražavanja i samo
pohvale. Svugdje gdje je dolazila, pa i u Gorici odakle bi trebala doći za v.d. ravnateljicu
Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku. Kao jedan od starijih ne želi preuzeti primat, moli
desnu stranu da se u ovom prijelaznom rješenju dignu iznad svojih političkih opservacija i da
se prihvati prijelazno rješenje. Kada bude javni natječaj sasvim sigurno će se pojaviti neka
imena i prezimena o kojima se ovdje danas govori i špekulira, a onda će ju, pa i on osobno biti
pametniji i odabrat će najkvalitetnije rješenje.
Vijećnik Tomislav Jurišić je kazao kako gospođu Senku Bulić uopće ne pozna i ne
shvaća u čemu je problem. Ako su se ljudi koji vode ovaj Grad odlučili za Senku Bulić kazat
će sve najbolje, o Brešanu isto tako sve najbolje. Ako misle da je to samo kulturno pitanje, to
nije kulturno pitanje. Interesantno je da se na tom pitanju toliko zadržavaju. Sjeća se kad je u
Kazalištu sjedio operni umjetnik svjetskog glasa Miro Belamarić. On je bio izbačen,
katapultiran, prije nego što se dosjetio radi čega je to došlo. Ako misle da je kultura politika i
da je to identično, ako sumnjaju u ženu koja je vodila Kazalište u Velikoj Gorici vrlo uspješno
to je čuo. Zlatović je vrlo standardno vodio kazalište, čuo je velike pohvale za njega i tako
dalje. Za njega se može reći da je bio dobar.Imali su Mira Belamarića i zauvijek ga
katapultirali iz ovog grada. Bez ikakovog komleksa su ga se riješili. Jako je puno razgovarao s
njim o njegovim planovima. Miro je veliki, neće upotrijebiti vrhunski, izvrstan operni
umjetnik kojeg su se riješili. Isto tako se sada hoće ju riješiti Senke Bulić. Zašto?Imaju
rješenje i apelira na njih da ga prihvate.
Živana Podrug je kazala kako je ispred Kazališnog vijeća koje je predložilo
Gradskom vijeću da se prihvati otkaz ugovora o radu kojeg je podnio dosadašnji ravnatelj g.
Dragan Zlatović, a otkazni rok istječe 30. prosinca 2010. isto to Kazališno vijeće je predložilo
za v.d. ravnateljicu gospođu Senku Bulić. Kazala je kako mora ukazati na jednu formalnu
stvar po Zakonu o kazalištima, Kazališno vijeće mora donijeti odluku o raspisivanju natječaja,
predložiti ravnatelja Gradskom vijeću, i v.d. ravnatelja. Što se tiče razloga zašto je Kazališno
vijeće u kojem sjede ljudi iz kuće, a koji su i izvan kuće, a izabralo ih je Gradsko vijeće u
prošlom sazivu donijeli prijedlog da godpođa Senka Bulić bude v.d. ravnateljica do
raspisivanja natječaja. Uglavnom što predstoji veliki posao pogotovo kada je riječ o
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Međunarodnom dječjem festivalu, već u siječnju treba biti prva sjednica Festivalskog vijeća,
treba nastaviti na realizaciji kazališne sezone i koncertne sezone i dogovorili su se da je
najbolje da od prvog trenutka i prvog dana otkada Dragan Zlatović nije više ravnatelj na
njegovom čelu bude osoba koja će dolaziti iz struke, da će ta osoba na najbolji mogući način
pohvatati sve konce i nastaviti raditi ono što je dosada rađeno najvećim dijelom uspješno. S
gospođom Senkom Bulić bila je u kazalištu kada je došla vidjeti kako izgleda naše Kazalište i
razgovarati s ljudima. Tamo su bili ljudi iz struke iz kazališne tehnike. Razgovarajući o svemu
tome što je zanimalo Senku Bulić da li Šibensko kazalište ima uvjete koje ispunjava u
tehničkom pogledu. Kad je već došlo do promjene onda je dobro da ta promjena bude na
dobro, da dođe netko iz struke i tko razumije sve ono o čemu govore. To je njezin mali prilog
diskusiji i objašnjenje zašto se Kazališno vijeće u svojoj odluci odlučilo da predloži gospođu
Senku Bulić za v.d. ravnateljicu Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako je zaista bila dirljiva diskusija pročelnice
Živane Podrug, skoro se rasplakala. Upravo na Kazališnom vijeću nisu dani protukandidati
Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku. Došlo se s jednim prijedlogom. Upravo na
Kazališnom vijeću bila su tri člana, nisu bili svi članovi, nisu znali da je Kazališno vijeće
sazvano u 10,30 iako je običaj da se saziva u 12,00 sati. Osobno nema ništa protiv Senke
Bulić i ako je potrebno, ali smatra da je Kazalište pustilo korijenje i da se to korijenje zove
v.d. ravnatelj unutar kuće. Ono što je uvjetno nazvano desna strana predložila, predlaže i ona
sada. U prijelaznom razdoblju da puste da v.d. ravnatelj ili ravnateljica bude osoba u roku od
mjesec dana netko tko je unutar kuće. Iza toga neka se raspiše natječaj i neka se jave sve
osobe koje su zainteresirane, nema ništa protiv. To je njezin prijedlog kojeg je dao i g.
Tomislav Ninić, Novica Ljubičić i tako dalje.
Živana Podrug je kazala kako ima malo ispravku, od petero članova Kazališnog
vijeća, bila su nazočna četiri člana 3 su bila «ZA» jedan je bio «SUZDRŽAN». Bilo je u
10,30 zato što su neki članovi Kazališnog vijeća imali neke druge obaveze.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako misli da vlast ne bi trebala biti ljuta na njih,
oni su protiv gospođe i ne žele je. Čim je neće znači da je ne žele. Oni imaju vlast i odlučuju.
Ono što odluče primit će odgovornost i pohvale za to.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako dio Kazališne djelatnosti na koji je dio Ivica
Poljičak rekao hvala Draganu Zlatoviću i on isto za taj dio kaže hvala. Ima dobro mišljenje o
njemu kao pravniku, odnosno kolegi pravniku. Smatra da će biti velika blamaža za ovo
Gradsko vijeće ako ne donese odluku za v.d. ravnateljicu Senku Bulić. Kasnije je na dnevnom
redu financijski okvir kazališta za četverogodišnje razdoblje i u natječaju koji će biti raspisan
svaki od kandidata će temeljem tog financijskog okvira podnijeti svoj program rada. Prema
tome ne stoji primjedba da nema programa rada. Zakonske su odredbe da se dostavi program
rada. Smatra da će biti blamaža za ovo Gradsko vijeće ako ne odluči o v.d. ravnateljici.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako se u kuolarima vidjelo da bi moglo biti
ovakve diskusije. Kazalište nije politika, sada imaju priliku g. Zlatović je otišao dao ostavku i
otkaz,imaju dobiti priliku nekoga tko im se nudi, tko je priznato kvalitetna osoba. Oni se sada
ponašaju stranački, sramote sebe i osramotit će grad. Bit će ju ponovo grad slučaj u ovoj
državi. Splićani su se sramotili sa Mucalom, rastezalo se 6 mjeseci, mi sada želimo uzeti
primat Splitu da se o Šibeniku govori u tom smislu. Zamolio je da zaborave na politiku, ako
im se nudi netko koga mogu dobiti tko istog trena može raditi kvalitetno, pa da izaberu tog
čovjeka, a nakon natječaja da biraju
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Vijeće uz 10 glasova «ZA» nije prihvatilo Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja
dužnosti ravnatelja HNK u Šibeniku.

●Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako u ime predlagatelja
povlači Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog
kazališta u Šibeniku.
Točka 30.
Vijeće je bez rasprave uz 14 glasova «ZA» donijelo Rješenje o imenovanju članova
Festivalskog vijeća koje se prilaže zapisniku pod 32) i čini njegov sastavni dio.
Točka 31.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu zaključka o utvrđivanju
programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta Šibenik za razdoblje od
2011. do 2014. godine.
Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako nam se u ovom zaključku na neki način
utvrđuje program i financijska sredstva za četverogodišnje razdoblje Oni kao Gradsko vijeće
utvrđuju okvir koji će ju dati da se napravi financijski i programski plan. U ovom prijedlogu
mora reći koji je dan u formi koja zadovoljava, međutim sagledavajući program i financijski
okvir oni ne konsolidiraju jedno i drugo. U programskom okviru godine u stavku 5. vezano za
četverogodišnje razdoblje bilo bi predstava vlastite produkcije i gostovanja. Točno se utvrđuje
za 2011. 75 izvedbi, 2012. 20% više u odnosu na prethodnu godinu, 2013. 110 izvedbi, znači
22% u odnosu na tu već povećanu prethodnu, 2012. godine 120 izvedbi što je 9% više u
odnosu na 2013. godinu. Odnosno 60% više u odnosu na 2011. godinu. Kad gledaju
financijski okvir vezano za kazališni program onda će ju vidjeti da u tom dijelu, financijska
sredstva su u 2011. godini milijun i 430 tisuća kuna, u 2012.g. milijun 169 tisuća što je 20%
manje u odnosu na prethodnu godinu, što se tiče izvedbi vlastite produkcije i gostovanja rekli
su da je 20% više, u 2013.g. financijski okvir je milijun 240 tisuća kuna što znači da je 15%
manje u odnosu na prethodnu godinu, a broj izvedbi je 110 što znači da je 22% više u odnosu
na prethodnu. U 2014. g. se vidi da je to svega financijskih sredstava milijun i 450 tisuća kuna
što je u odnosu na 2011. g. 1,4% više. Programa vlastite produkcije i gostovanja je 60% više.
Bilo tko ko sutra donosi svoj program, a za vid zaključka kojeg oni kao Gradsko vijeće
donose bit će vrlo teško uz taj program donijeti financijski plan.
Živana Podrug je kazala kako je financijski okvir napravljen prema prijedlogu
proračuna za 2011. g. koji je prihvaćen i prema projekcijama koje u nekim godinama
predviđaju pad. Međutim, u proračunu nisu predviđeni vlastiti prihodi, sredstva od ulaznica za
izvedbe. Nije riječ o 75 različitih predstava, nego je riječ o 75 izvedbi. Od tih 75 izvedbi, 40
izvedbi je predstava za djecu koje se prikazuju za učenike osnovnih škola i polaznike dječjih
vrtića. Rekao je da se u 2011. godini zadržavaju na broju izvedbi iz 2010. g. U 2010. g.
Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku je bez Međunarodnog dječjeg festivala imalo točno 75
različitih izvedbi, svojih premijernih komada, dječjih predstava koje se daju tijekom cijele
godine.
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Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako su ove godine prihvatili proračun za 2011.
godinu uz obrazloženje da su sva sredstva korisnika u proračunu.
Vijeće je uz 18 glasova «ZA» i 1 glas «SUZDRŽAN» donijelo zaključka o
utvrđivanju programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta Šibenik za
razdoblje od 2011. do 2014. godine koja se prilaže zapisniku pod 33) i čini njegov sastavni
dio.
Točka 32.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Grada Šibenika koja se prilaže zapisniku pod 35) i čini njegov sastavni dio.
Točka 33.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu zaključka o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole:
(a) Jurja Dalmatinca, Šibenik
(b) Petra Krešimira IV Šibenik
(c) Jurja Šižgorića Šibenik
(d) Fausta Vrančića Šibenik
(e) Tina Ujevića Šibenik
(f) Vidici Šibenik
(g) Vrpolje
(h) Brodarica
Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako bi vezano za ono što je obveza izmjene o čemu
govore, pojedine škole u svojim izmjenama i dopunama što se tiče statuta članka 88. i dodaje
se članak 88a. i tako dalje dala su drugačija rješenja u odnosu na druge škole. Naime, pojedine
škole u članku 88a. kažu na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem škole, a koja ima
stotinu ugovora o radu na neodređeno vrijeme ti ugovori o radu mirovat će do prestanka
mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata. Osoba bi se trebala vratiti na rad na
poslove koje je prethodno radila u roku mjesec dana od dana prestanka mandata. Ovo je u
suprotnosti sa zakonom o radu. Molio bi da se taj dio uskladi sa zakonom.
Tajnica Grada, Valentina Mejić je kazala kako su škole u određenom roku trebale svoje
statute sa Zakonom o odgoju, obrazovanju i osnovnom školstvu. Taj zakon je njima primaran
u odnosu na sve. Neke škole većinom su imale iste izmjene. Što se tiče navedenog prigovora
citirat će članak 128. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, stavak
2. škole su izvršile samo prijepis iz tog zakona. Ako osoba imenovana za ravnatelja ima
ugovor o radu na neodređeno vrijeme učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj
ustanovi na njegov zahtjev ugovor o radu će mirovati do prestanka mandata, a najdulje za
vrijeme dva uzastopna mandata. To piše u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i
srednjim školama i dalje stoji odredba iz članka 2, ovog zakona da se osoba ima pravo vratiti
na rad. Neke su škole citirale cijeli članak, neke nisu. Ne smatra da je to suprotno, uglavnom
suglasnost se daje ili ne daje. Na njima je da se odluče.
Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Jurja Dalmatinca Šibenik koji se prilaže
zapisniku pod 35a) i čini njegov sastavni dio.
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Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Petra Krešimira IV Šibenik koji se prilaže
zapisniku pod 35b) i čini njegov sastavni dio.
Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Jurja Šižgorića Šibenik koji se prilaže
zapisniku pod 35c) i čini njegov sastavni dio.
Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Fausta Vrančića Šibenik koji se prilaže
zapisniku pod 35d) i čini njegov sastavni dio.
Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Tina Ujevića Šibenik koji se prilaže
zapisniku pod 35e) i čini njegov sastavni dio.
Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Vidici Šibenik koji se prilaže zapisniku pod
35f) i čini njegov sastavni dio.
Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Vrpolje koji se prilaže zapisniku pod 35g) i
čini njegov sastavni dio.
Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Brodarica koji se prilaže zapisniku pod 35h)
i čini njegov sastavni dio.
Točka 34.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Tina Ujevića Šibenik koje se prilaže zapisniku pod 36) i čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je rasprava završena, te je u 14,15 sati zaključio
sjednicu.
ZAPISNIČAR
Mira Vudrag Kulić

PREDSJEDNIK
mr.sc. Goran Grguričin
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