ZAPISNIK
17. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika
Sjednica je održana 28. 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 gradonačelnika, 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 22 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.
Predsjednik Vijeća je kazao kako će dati napomenu s obzirom da je 16 sjednica bila
u dva dijela sa velikim dnevnim redom 17. i 21. prosinca, stručne službe nisu uspjele
pripremiti zapisnik, tako da će se taj zapisnik na idućoj sjednici Gradskog vijeća staviti na
glasanje.
AKTUALNI SAT
Vijećnik Ivan Ninić ispred Kluba nezavisnih vijećnika – zbog građana kojima nije
bilo jasno jer uglavnom mu se onemogući da do kraja izreče misao, u ime Kluba nezavisnih
vijećnika Čače, Drago Skorić i Ninić, ponovo traži i hoće svoje dvije-tri minute da obrazloži.
Traži da Gradsko vijeće donese, može se nazvati preporuku ili odluku da se nadzorni odbori
ne plate, ne samo radi novca koji nisu zanemarivi, nego zbog toga jer bi onda u nadzornim
odborima firmi koje su vlasništvo grada Šibenika, a o tom vlasništvu odlučuje Gradsko vijeće
trenutno je tu funkciju predalo gradonačelniku, što ne mora biti. Po Statutu i zakonu ovo
Gradsko vijeće odlučuje. Njemu i građanima grada Šibenika se odgovara da ne mogu oni to
odlučiti, odlučuju skupštine gradskih poduzeća. Gradska poduzeća su vlasništvo grada, a o
sudbini gradskih poduzeća odlučuje Gradsko vijeće koje bira Nadzorne odbore i Skupštine i
oni koji ne podrže i ne prihvate ako je to njihov stav, njihovu odluku promijenit će se
Nadzorni odbori, Skupštine. Kazao je da ne lažu i ne zavaravaju građane da se to ne može. To
je zakonski, oni biraju nadzorne odbore i skupštine i oni će raditi onako kako reče Gradsko
vijeće u interesu građana Šibenika. Nema 2,5 tisuće za raditi u Vodovodu ili u Čistoći ili u

Gradskom parkingu i ostalim. Te novce još uvijek prije nego što čestita samo Novu godinu
građanima grada Šibenika posebno onima koji teško žive, da budu doprinos i da se odreknu
tih naknada. Tvrdi i svi to znaju da neće biti strančarenja u nadzornim odborima, bit će
kvalitetni ljudi jer danas pored obećanja ova vlast je dobila izbore rekao bi malo
manipulacijom, korupcijom i sve ostalo, ali je dobila na obećanju da će građani voditi ovaj
grad. Bit će najkvalitetniji kad ne bude plaćen. Danas nitko iz polu desne, lijeve, jer jedini
slučaj u Hrvatskoj da SDP koalira sa HSP-om. Toga nema u Hrvatskoj i još se ne slažu.
Zadnji put prave sramotu. Radi novinara želi da mu se ispričaju jer nije bio prisutan kad se
glasalo za ravnateljicu kazališta. Bez obzira tko je doveo ili ne doveo on bi glasao za Senku
Bulić jer misli da je kvalitetna. Isto bi prije nego bi glasao rekao da je sramota što su
kvalitetnog čovjeka g. Zlatovića potjerali svojim načinom. To je njegov stav. Hoće da se
obrazloži i da mu netko reče da li je išta pogriješio i da to bude preporuka i odluka, promijenit
će se nadzorne odbore i skupštine i donijet će se najkvalitetnije odluke bez novca.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao ako je dobro razumio prijedlog
vijećnika Ivana Ninića se sastoji u tome da se nadzorni odbori, odnosno da Gradsko vijeće
donese odluku kojom se nadzornim odborima skida naknada. Misli da temeljem Zakona o
trgovačkim društvima da je to stvar koja jednostavno nije moguća. Gradsko vijeće ne može
donositi odluke koje su iznad zakona, pa tako Zakonom o trgovačkim društvima svi nadzorni
odbori imaju pravo na naknade, misli da su čak u jednom dijelu i propisane.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako ima repliku. Polu zadovoljan je odgovorom. Više
od 2/3 gradova i općina u Hrvatskoj nadzorni odbori u gradskim ili općinskim poduzećima ne
primaju nikakvu naknadu, pa ne vjeruje da od 400 ili 500 općina njih 350 radi kontra zakona
ili protivno zakonu. Zakon je jasan. Oni biraju skupštinu i ta skupština se treba ponašati kako
oni kažu i zato traži preporuku. Zbog čega bi netko bio, njih pet, šest, sedam to je problem ne
ovog Gradskoj vijeća nego već dvadeset godina i bit će slijedećih dvadeset. Svaki put je
trgovanje tko će biti u kojem vijeću radi tih novaca. Radi toga želi da se danas prekine radi
budućnosti.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je došao rijetki trenutak
kad se slaže sa vijećnikom Ivanom Ninićom, međutim činjenica je da je Grad Šibenik u
prošlosti imao negativna iskustva. Postoje određene tužbe ljudi koji su tada bili u nadzornim
odborima i nisu primali naknadu. Kao što se zna za vrijeme koalicijske vlasti SDP-a , HNS-a i
HSS-a 2001.-2003. su bile ukinute te naknade i došlo je do sudskih procesa i manje-više sve
gradske tvrtke koje nisu isplaćivale naknade su te procese izgubile. Kao odgovorna vlast ne
žele riskirati takve procese. Ukoliko se promijeni zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj
SDP će sigurno to podržati.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako bi postavio jedno pitanje i jedno objašnjenje
ako je to moguće. Na jednoj od prošlih sjednica g. Milorad Mišković mu je rekao zašto se nije
javio za čvor. On je rekao, pitanje je postavio g. Petković gradonačelniku jako jednostavno i
činilo mu se da je to pitanje bilo dogovoreno, pa je šutio. Ovih dana je slušao na televiziji i
čitao u novinama, pa ga zanima kao čovjeka, građanina i kao vijećnika. Županijska uprava za
ceste najvjerojatnije dobije novac od države, spominje se 23 milijuna kuna za izgradnju petlje
u Rokićima. Projektni biro koji je izradio taj projekt na području se priča da je plaćeno 400500 tisuća kuna. To znači da je država te novce izdvojila. Komu je taj novac dala, tko je to na
natječaju dobio netko je drugo pitanje i u to ne ulazi. Možda da se nije radilo tako, novac se
izu države ne bi dobio. Zanima ga da li je to zemljište u Rokićima kompletno u vlasništvu
Grada ili se u tom novcu koji se spominje 23 milijuna kuna treba se otkupiti određena

2

zemljišta. Gradonačelnik je s ove govornice rekao da dok je on na čelu Grada da se taj čvor
nikad neće napraviti po onomu što je Županijska uprava za ceste napravila, to znači za njih u
Šibeniku da mogu imati gorega protivnika nego što su sami sebi. To znači što će se desiti ako
se kojim slučajem sadašnja vlast ne složi sa projektom Županijskih cesta da li će se taj projekt
napraviti ili ne? Žalosno je ako se od države dobije 23 milijuna koje to tažio da tražio u ovom
slučaju HDZ. I to pozitivnom. Pitanje postavlja zamjeniku gradonačelnika Franku Vidoviću.
Zadnji put na sjednici kad je bila dao je amandman, novinari su napisali da nije
podržao amandman. Točno. Znajući u kakvoj situaciji Gradsko vijeće radi i znajući
informaciju da u jednom trenutku možda dođe do neizglasavanja proračuna, žrtvovao je novce
sv. Mare i rekao sv. Mare ne brini ako ne dadu oni dat će on.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je što se tiče čvora Rokići kazao kako je
Županijska uprava za ceste do sada prema tvrdnjama Ante Parata, od toga se ograđuje,niti to
zna, niti treba znati je potrošila nekih 500 tisuća kuna za na samo projektiranje. Novac koliko
zna u nikakvom državnom proračunu za to nije osiguran kao ni u programu Hrvatskih cesta.
Dakle, tih 23 milijuna kuna nisu nigdje osigurana ovog momenta. To je cijena koštanja tog
projekta kad bi se išao izvesti. Sa druge strane sa takvim projektom devastiraju kompletnu
zelenu površinu koja je otprilike oko 33 tisuće m2. Svi znaju da bi u svim planovima
Jadranska cesta kroz koju godinu trebala postati gradska prometnica. Treba li na gradskoj
prometnici petlja takvih gabarita? To je pitanje koje postavlja svima njima. Gradska uprava
nije protiv rješenja na čvoru Rokići, već traže izmijenjeno rješenje koje će biti jeftinije, a
zadovoljit će potrebe građana i prometne potrebe. I izvedivo je samo treba pokazati malo
dobre volje. Županijska uprava za ceste bi trebala potrošiti još nekih otprilike ako je cijeli
projekt 500 tisuća kuna, a onda 100-150 tisuća kuna za preprojektiranje. Mogli bi dobiti
rješenje koje bi i gradska uprava podržala. Ovako da se ulazi među borove, da se spušta cesta
praktički na ulicu 1. šibenskog partizanskog odreda i dalje na Matije Gupca, jednostavno s
takvim gabaritima i tim brzinama nema smisla, tim više što ulica Matije Gupca kao i 1.
šibenskog partizanskog odreda nema čak prometni profil cesta kao što bi trebao biti, to do
sada nije izvedeno.
Dakle, što se tiče Proračuna neće se baviti kuloarskim pričama kao vijećnik da li ima
glasova ili ne. Gradska uprava je predložila Proračun, prihvatili su dva prijedloga, jedan je bio
za sv. Maru, a drugi za UPU Zatona i Rasline. Cijene da su da su ti prijedlozi na mjestu i u
redu. To je bio jedini motiv što su prihvatili te prijedloge.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako ima repliku g. Vidoviću. Točno je danas ne
stoji pozicija izgradnja čvora Rokići u Proračunu Hrvatskih cesta. Ona ne može stajati jer još
nisu dobili potvrdu glavnog projekta jer se ovdje već četiri mjeseca bore oko čvora i nisu ga
dostavili gore. Postavlja pitanje g. Vidoviću na temu o čvoru. Da li će sve dokumentacije kao
član Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste su dostavili dokumentaciju Upravnom
odjelu za izdavanje dozvola. Da li će ova Gradska vlast zloupotrijebiti svoj položaj i politički
narediti da se ta dozvola ne izda ako za nju postoji sva dokumentacija. Dozvolu očekuju od
Upravnog odjela, onda će je kandidirati dalje, a oni politički zabraniti.
Danas čita u medijima da u slijedećoj godini u Šibeniku očekuju velike projekte, toga
veseli i to mu je drago, ali iz Proračuna te projekte ne vidi. Koji su to veliki projekti ako nije
bojanje pješačkog prijelaza ili deset, petnaest metara nogostupa? Koji su to projekti? Pitanje
postavlja zamjeniku gradonačelnika Franku Vidoviću.
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Više nitko ne spominje Obonjan. Što je s tim. Štetni ugovori, bankrotirat će Gradska
uprava. Što danas Gradska uprava čini da taj ugovor raskine ili da taj ugovor zaživi, odnosno
da ne dođe ljeto, pa da opet kažu kad se počne spominjati Obonjan, nema prihoda u gubitku
smo. Što se dešava s Obonjanom u ovom trenutku, što je s ugovorima. Da li on zaživljava ili
je raskinut? Što gradska vlast planira s Obonjanom?
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako vidi da je vijećnik vrlo
dobro upoznat sa ovlastima Gradske uprave. Dakle, iskoristiti će sve zakonske mogućnosti
koje imaju i to su spominjali više puta. Dakle, ne mogu govoriti i insinuirati ode sa govornice
o zloupotrebi. Više puta su naglasili da će ju koristiti zakonske mogućnosti.
Što se tiče velikih projekata jučer je vijećnik imao pressicu ispred HDZ-a gdje su
govorili o POS-u, pa su davali savjete kako da taj POS naprave i kako da ga ne naprave. Žao
mu je što oni u pet godina nisu napravili ništa od toga. Imaju Mihovila i niz projekata,
infrastruktura na Podima se radi u dužini 3,7 km, radi se cesta Podi – Dubrava, radit će se na
povijesnoj jezgri i radit će se dalje na povećanju ugodnosti života u povijesnoj jezgri,
postavljanju podzemnih kontejnera i na javnoj rasvjeti, na uređenju dječjih igrališta, ispred
Jurja Šižgorića i Tina Ujevića. Bit će doista niz velikih projekata.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako što se tiče Obonjana ima
vrlo kratak odgovor. Odvjetnik Grada je dobio jasne zadatke, a to je da otvori proces pred
arbitražom vezano uz Obonjan, da se stvori pravna pretpostavka za povrat Obonjana u posjed
Grada. Podignuta je krivična prijava od strane gradonačelnika prema onim osobama za koje
se smatra da su odgovorne zbog štetnosti koje su iz toga ugovora proistekle za Grad.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako se PR isplatio, ako je dobivena lokacijska
dozvola, ako je raspisan natječaj i dobiven projekt, sva dokumentacija dostavljena Upravnom
odjelu. Kako će ju to zaustaviti, na što će se žaliti.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je rekao da će ju koristiti
sva zakonska sredstva, a on se ponaša kao da nije ovdje u Vijećnici, nego negdje vani dok on
govori. Molio bi da pozorno sluša to govori. Kazao je da mu ne drži lekcije što će i kako
govoriti.
Vijećnik Davor Petković je kazao kako neće postavljati nikakva pitanja samo će
replicirati g. Anti Gašperovu jer ga je prozvao da se dogovorio odnosno da je pogodovao g.
gradonačelniku u pitanju Rokića. Nije bilo dogovora. Petlja Rokići su ga interesirali kao
vijećnika, građanina, jer smatra da je to jedna važna točka u ovom pitanju, smatra da Grad
treba odnosno izvršna vlast da spriječi da se radi kako se do sada radilo.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako bi htio da se pojasni njemu, a i radi građana,
zamjenik gradonačelnika je rekao da je podnesena krivična prijava i čekaju se rezultati. U
zapisniku prvom negdje u 6. ili 7. mjesecu prije godinu i pol dana bio je isti takav odgovor, ne
zna da li je tada podnesena ili ponovo sada kaznena prijava za Obonjan, jer nije mu jasno
može li Gradsko vijeće kod Državnog odvjetništva ako je na nivou Šibenika urgirati da tako
bitna stvar za građane Šibenika i što se međusobno svađaju da se to riješi. Sad kada je bilo za
Sanadera odmah se reklo da je 28 milijuna umjetnina, sada Obonjan godinu, i pol dana nema
ništa novo. Prije godinu i pol dana nedozvoljeno ponašanje i Državnog odvjetništva i Bajić i
lokalni mali imaju to riješiti u pet dana ili se ne želi da se riješi.
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Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako mu je izuzetno žao što
vijećnik Ivan Ninić nije duboko skoncentriran kada se neke stvari oko tog pitanja govore u
ovom Gradskom vijeću, ali on će ga podsjetiti jer njegovo je pravo da pita za objašnjenje.
Misli da su jasno kazali kada su stupili na dužnost, nije podnesena kaznena prijava, nego je
proslijeđena dokumentacija na uvid institucijama koje su nakon dužeg vremena poslale jedno
mišljenje u kojem su ih naputili ukoliko nisu zadovoljni sadržajem tog mišljenja da imaju
otvorenu opciju podizanja krivične prijave. Obzirom da sadržaj mišljenja, prema onome kako
stvari poima izvršna vlast nije bio adekvatan iskoristili su ono što je institucija koja je
proslijedila dopis napisala u kraju dopisa, a to je da postoji mogućnost podizanja krivične
prijave, sukladno toj mogućnosti gradonačelnik je podigao krivičnu prijavu.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako mu je sve to poznato, ali je odgovor bio negativan
od Državnog odvjetništva, te da zloupotrebljavaju građane i krivo navoditi vijećnike.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako bi prvo apelirao na
Gradsko vijeće da cijene dan i okolnosti zbog kojih imaju sjednicu i bilo bi pristojno sa strane
njih u ovoj Sali da ne maltretiraju građane Šibenika politiziranjem bez kraja. Što se tiče
posljednjeg što je Ivan Ninić rekao nitko ne manipulira građanima, sve je u više navrata što je
vidljivo iz zapisnika rečeno i kazano. I u medijima je kazano kakvo je mišljenje stiglo i isto
tako je objašnjeno da s takvim mišljenjem izvršna vlast nije zadovoljna i smatra da postoje
elementi zbog kojih je podignuta krivična prijava. To je stav gradonačelnika i on je iskoristio
svoje pravo.
Vijećnica Anita Jakšić je kazala kako je zanima u kojoj fazi je izgradnja kolektora od
Crnice do Pekovca na koji bi trebale biti spojene Meterize i preostali dio Njivica. Da li se vrši
analiza čistoće mora na području Crnice, odnosno ispod TEF-a i kakvi su nalazi.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako bi kolektor, ako već nije
raspisan javni natječaj za izvođenje radova, onda bi trebao biti raspisan nakon Nove godine.
Imenovali su čovjeka koji bi trebao biti u komisiji za izbor izvođača pri Vodovodu. Vodovod
raspisuje taj natječaj. Očekuju da se taj postupak pokrene svaki dan.
Krešimir Petković je kazao kako se danas u 12,00 sati nastavljaju istraživanja, do
kraja drugog mjeseca biti će gotovi rezultati.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako je prije godinu dana izvršnoj vlasti postavila
pitanje vezano za terapijsku zajednicu. Dvjesto mladih ljudi godišnje u Hrvatskoj umire od
ovisnosti. Ti podaci u Šibeniku, Šibenskoj županiji zaista su alarmirajući iz jednostavnog
razloga što je registrirano oko 250 ovisnika, ako se ta brojka množi sa tri, onda je to negdje
oko 750, 800 mladih ljudi koji umiru upravo zbog toga što zaista na nacionalnoj i na lokalnoj
razini nisu poduzete neke mjere vezano za zaštitu. Izvršnoj vlasti postavlja pitanje da li je
dogovoren sastanak sa županom kako bi se o tipu zajednice Genacolo, odnosno Biograda koji
je mali grad koji ima terapijsku zajednicu pronašlo jedno adekvatno rješenje i zaista mladi
ljudi pronašli putove svjetlosti.
Drugo pitanje odnosi se na medijske natpise koji su ovih dana učinili bum u gradu i
županiji i svugdje gdje se čitaju novine. Postavlja sama sebi pitanje, u Proračunu za kojeg je
digla ruku za 2011. godinu stavka odnosi sa javnošću 200 tisuća kuna daje se izvršnoj vlasti
za odnose sa javnošću ili da precizira kako na koji način odgovoriti, ponašati se pred
kamerama, kako na koji način prezentirati grad u najboljem svijetlu. Ovih dana i osobno je
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povrijeđena, ali i svi ljudi koji su glasali jer su zakonodavna vlast birana od građana i imaju
svoj legitimitet. Prozvani su od izvršne vlasti, točnije od g. Franka Vidovića koji je ujedno i
predsjednik SDP-a koji je rekao: «Ovi ljudi ne zaslužuju da donose krucijalna pitanja, a isto
tako nemaju kvalifikacije ni sposobnosti». U istom tom Šibenskom listu jedna glumica,
podržava Hrvatsko narodno kazalište, a oni su ovdje izglasali profesionalizaciju Hrvatskog
narodnog kazališta u Šibeniku koja nema nostrificiranu diplomu kaže: «Najgori odlučuju o
najboljima». Nazvala ih je ljudima koji ne znaju tko je Čehov, da li je iz Češke ili Poljske i
proglašava ih nesposobnim,nestručnim, nekvalificiranim. Ako je u tih 200 tisuća kuna koji se
zaista izdvajaju za odnose sa javnošću u četiri godine to je 800 tisuća kuna. Točnije 15,5
tisuća kuna mjesečno koji se plaćaju gospođi Mamić, uračunat samo njihov odnos sa
javnošću, a nisu uračunate odgovornosti da se njih štiti, jer su medijski linčovani, pogotovo
ona, pa se pita željeli tih 200 tisuća kuna, odnosno 15,5 tisuća kuna mjesečno koji se na žiroračun uplaćuju gospođi Mamić u Zagrebu.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako Grad Šibenik aktivno
potpomaže udruge borbom protiv ovisnosti, jedna od takvih je udruga Prijatelj koja od Grada
Šibenika dobiva financijska sredstva već duži niz godina, to su začeli prethodnici koji su isto
tako imali senzibiliteta za borbu protiv ovisnosti. Jednako tako potpomaže i niz institucija
koje pružaju stručnu pomoć pri rehabilitaciji. Međutim kao jedinica lokalne samouprave
naravno nije osnovna poluga u rješavanju tog problema, otvoren je za pomoć suport svim
institucijama, svim udrugama, koje se bave tim problemom, pa tako i Cenacolo ima otvorena
vrata. Nije bilo nikakvog sastanka sa županom na tu temu. Kad ih župan pozove vrlo rado će
se odazvati, a ukoliko smatra da je potrebno da oni iniciraju sastanak, preuzima obavezu da
inicira sastanak sa županijskom razinom i da na tom sastanku vide tko je još postoje
mogućnosti na razini županije i Grada Šibenika vezano uz problem narkomanije.
Što se tiče drugog pitanja jako mu je teško procijeniti iz kojih razloga novinari pišu o
bilo kome na određeni način,oni svakako imaju pravo na svoj pogled. Koliko je tko osobno
odgovoran što na sebe navlači novinarsku pozornost, u te se komentare ne bi upuštao.
Vezano za angažman IMC agencije iz Zagreba ona osim onoga što je vijećnica navela
radi u dobrom dijelu i zamjenjuje nepostojeći Odjel za odnose sa javnošću u Gradu Šibeniku
kojeg drugi gradovi imaju. S obzirom da su novinari izuzetno aktivni i tu im je potrebna
stručna pomoć. Da imaju samo jednog kvalificiranog djelatnika za to, njegovi troškovi bi
sigurno iznosili puni iznos angažmana Agencije za odnose sa javnošću.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala što se tiče prvog pitanja da se ne radi o pružanju
financijskih potpora, zaista Grad pruža financijsku potporu u iznosima kojima može Prijatelju
i Retro centru i Zajednici Cenacolo. Njeno pitanje je bilo da li će Županija Šibensko - kninska
zajedno sa gradom osnovati jednu terapijsku zajednicu, pronaći adekvatan prostor. Da li to
može biti Dubrava, ljudi koji su spremni dati svoje zemljište da bi mogla niknuti jedna
zajednica koja se može zvati Svjetlost, samo da pomogne našoj djeci da ne idu van Županije
šibensko - kninske kako bi se liječili od ovisnosti.
Što se tiče drugog pitanja zanimalo ju je jednostavno pitanje koje glasi: «Da li u tom
iznosu od 200 tisuća kuna, da li se odnosi sa javnošću odnose samo na izvršnu vlast ili u tom
dijelu kad se govorilo konkretno o pročelnici za društvene djelatnosti onda je iz Gradske
uprave prema medijima izašla informacija, vezano za odgovor da li je nespojivost određenih
funkcija u pet upravnih vijeća». Ovdje se radi o tome da li će ju napadati svoje vijećnike ili
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će ju stati u obranu ili biti zaista na jednoj startnoj poziciji ako vijećnici imaju pravo iznositi
svoja mišljenja. Misli da imaju pravo iznositi svoja mišljenja i da zastupaju mišljenja građana.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako ima dopunu odgovora na
prvo pitanje. Ukoliko postoji mogućnost, a i dobra volja od strane Županije, ai onih institucija
države koje daju određenu ovlast nekome da otvori takvu terapijsku zajednicu, instituciju koja
bi trebala pomoći u liječenju i rehabilitaciji ovisnika o drogama. Gard nema ništa protiv da se
uključi u takve projekte, inicirat će s ljudima iz Županije jedan takav sastanak da preispitaju
mogućnosti kako zakonske, tako materijalne i organizacijske. Ukoliko bi inicijativa od
stručnjaka i građana došla da se takva zajednica zasnuje na području grada Šibenika, isto tako
nema nikakvih zapreka da Grad Šibenik pomogne materijalno, građevinskom parcelom, pri
adaptaciji nekih od postojećih objekata koji bi bili adekvatni za tu svrhu. Kazao je vijećnici da
kuca na otvorena vrata, ako postoji snaga da netko pokrene tu inicijativu oni će pomoći, a ako
postoji mogućnost da Županija i Grad sa institucijama državnim, stručnim institucijama i
državnim zasnuje tako nešto, to je tema o kojoj vrijedi porazgovarati.
Nadalje je kazao kako ne napadaju vijećnike, oni su slobodni ljudi koji imaju pravo na
svoje odluke i svoja mišljenja. Javne su osobe i iznose svoja razmišljanja u ovoj Sali i u
neposrednom kontaktu sa građanima i u kontaktima sa javnosti i novinarima. Svojim
postupcima i odlukama stvaraju percepciju o sebi ma kakva ona bila. Može biti pozitivna,
može biti negativna.Ovisi o tome koliko je tko zrelo promišljao i koliko je vješt u odnosima sa
javnošću. Postoje ljudi koje javnost lakše prihvaća i oni koje teže prihvaća. Što se tiče
spomenutog slučaja ne vidi načina da se sada Grad obračunava sa neki koji je o nekome od
njih iznio loše mišljenje. Misli da imaju dovoljno godina i ovlasti i mandat da kao javne osobe
štite svoj dignitet i to im je potpuno slobodno. Ne zna kako poima da bi sada, da bi netko
trebao održavati press konferencije prema građanima ovoga grada koji nisu zadovoljni nekim
postupcima pojedinaca.
Vijećnik Milorad Mišković je kazao kako na prošloj sjednici nije uspio doći na red
prije dva tjedna je zamoljen od roditelja djece koji su polaznici Gradskog vrtića Varoš da
posjeti vrtići da u znak apela spasi vrtić i održi jednu predstavu. Došao je u vrtić i zatekao ga
u jako lošem stanju i nesigurnom za obitavanje djece u istom.Da stvar bude još gora vlasnik te
zgrade traži od Grada da Grad tu zgradu otkupi ili da se vrtić iseli. On smatra da je zgrada
zapuštena i da u nju sve ove godine otkako vrtić postoji nije ništa uloženo.Važno je kazati da
taj vrtić u Varošu postoji već preko 40 godina i u samom je središtu grada. Misli da bi taj vrtić
bilo šteta izgubiti, pa onda postavlja pitanje da li je Grad upoznat s tim problemom i što
poduzima po tom pitanju. Svjesni su da Grad sad nije u situaciji da ide u neke velike
investicije, ali građane iz tog dijela grada zanima da li grad iznalazi nekakvo rješenje da taj
vrtići dalje ostane u vlasništvu grada.
Živana Podug je kazala kako je točno da 30. lipnja 2011. godine istječe najam s
obitelji Škarica koji su vlasnici zgrade u kojoj se nalazi vrtić Varoš. Nije točno da sve ove
godine nije ulagano. Dakle, ulagana su sredstva u popravke na zgradi. Grad je upoznat s tom
situacijom i središte grada sigurno neće ostati bez vrtića na toj lokaciji ili na nekoj lokaciji
koja se nalazi u neposrednoj blizini. Grad razmišlja o prostorima koji bi mogli biti lakši,
jeftiniji za urediti i primjereniji za smještaj više od stotinu djece koja taj vrtić pohađaju. Grad
je upoznat s tim problemom, radi na njegovom rješavanju i sigurno središte grada neće ostati
bez dječjeg vrtića.
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Vijećnik Mirko Radak je kazao kako ima jedan prijedlog. g. Ninić je predložio da se
ukinu sve naknade za Nadzorne odbore iz izlaganja zamjenika gradonačelnika Franka
Vidovića je razvidno da postoji zakonska odredba koja to prijeći, ali ne postoji zakonska
odredba koja prijeći da se pojedinačno odreknu vijećničkih naknada. Daje prijedlog da to svi
naprave. Prvi je stavio i potpisao da će se odreći vijećničke naknade i ukoliko bude više od
50% prisutnih kolegica i kolega aktivirat će svoje. Neka to bude doprinos.
Nadalje, ispravlja krivi nalog g. Ninića, žao mu je što nije odmah replicirao. U vrijeme
Vlade g. Ivice Račana kad je g. Ninić bio potpredsjednik središnjeg odbora SDP-a, SDP je
koalirao sa HSP-om u Velikoj Gorici.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako je ovo što govori vijećnik Radak zadnji put bilo
njegovo pitanje, vijećnička naknada i nadzorni odbori. Pošto mu je odgovoreno da se
vijećničke naknade svi oni mogu odreći on se priključuje tom stavu ako ih je 50% da se
odreknu. Ali ispravlja, jer to nije zakonska odredba, to je laž. Telefonom je provjerio kod suca
Ustavnog suda koji je sastavljao ovaj zakon g. Matu Arlovića. Nije zakonska odredba, 2/3
gradova i općina u Hrvatskoj to nemaju.
Točno je da je bio potpredsjednik glavnog odbora i na glavnom odboru je rekao da je
sramota, a g. Račan je rekao da je to civilizacijski iskorak, ispričao se nakon godinu dana
rekao je da je to zadnje. U Splitu Marin Jurjević neće da ruši Keruma jer ga je sram biti sa
HSP-om, u Šibeniku su vjerojatno širokogrudni,više demokrate predsjednik i potpredsjednik
su sa SDP-om predstavnici Gradskog vijeća.
Predsjednik Vijeća je vijećniku Ivanu Niniću kazao da ne vrijeđa Hrvatsku stranku
prava da je s njom sramota biti u suradnji. To nije dobro i tu ga upozorava, jer ne može reći da
je sramota biti u suradnji sa Hrvatskom strankom prava. Kazao je vijećniku kako ne može
govoriti u ime SDP-a jer je on nezavisni vijećnik, ali ne dopušta da vrijeđa Hrvatsku stranku
prava, da je sramota s njom surađivati. Ako to još jednom ponovi oduzet će mu riječ.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako to neće više ponoviti i da mu je drago što se
predsjednik Vijeća tako bori za svoju stranku. Kazao je kako si oba bili komunisti.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao vijećniku kako je ružno govoriti
da netko laže, te da je vijećnik stariji od njega, te ga ne mora učiti osnovama dobrog odgoja.
Ima informacije kao i što vijećnik ima svoje od pravnika, isto tako on pravnik nije za njegovu
sreću ili žalost, imaju i sudske procese koji su dobiveni što se tiče nadzornih odbora. Ne brani
stav da treba biti u nadzornim odborima, ali je takva pravna regulativa ovog momenta. Po
njegovim informacijama, po iskustvu, po pravnim stečevinama. Neće ju se upuštati u nikakve
avanture, pa da sutra isplaćuju tvrtke po 50, 60 ili 100 tisuća kuna odštete.
Zamolio je predsjednika da mu dopusti da govori kao predsjednik SDP-a. Zamolio je
sve skupa da SDP izostave iz priče tko s kime kad i zašto. Kao što znaju politika je umijeće
mogućega, SDP nema nikakvih zapreka da koalira sa bilo kojom strankom na području
Republike Hrvatske, osim sa HDZ-om jer oni i HDZ ne idu skupa, to znaju i kolege iz HDZa. Sve ostale stranke su dobrodošle kao i nezavisni vijećnici i SDP će vrlo rado razgovarati sa
bilo kime, pa i surađivati na boljitak svih.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako ima dva kratka pitanja. Prvo je bilo govora
da će se ići u preustroj Gradske uprave, osnivanje određenih upravnih odjela za razvoj i
investicije, kad će se ići s tim.
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Pošto se u javnosti izlazi s informacijama da bi troškovi gradnje POS-ovih stanova na
lokaciji Jamnjak bili jeftiniji, postoji li studija, materijal, procjena koja se već razmatrala za
izgradnju stanova POS-a i koliki su troškovi opremanja infrastrukturom na toj lokaciji.
Bio je kratak, pa će mu se dopustit, jer se maloprije javio u ime Kluba vijećnika, ali ga
nikad ne registriraju kad se javlja u ime Kluba vijećnika, pa će dati kratku repliku. Dva puta je
spomenuto da je naknada člana Nadzornog odbora 2.5 tisuće kune. To je netočno. Te naknade
su iste kao i u ostalim gradskim trgovačkim društvima. Naknadu od 2.5 tisuće kuna su imali
članovi Skupštine Vodovoda, a s tim da je ta Odluka čak formalno-pravno ništavna. Inače se
ta naknada članovima Skupštine Vodovoda isplaćivala deset godina, a možda i više. Jer u njoj
stoji da se isplaćuje naknada članu Skupštine, član Skupštine je Grad Šibenik. Grad Šibenik je
imao i svog predstavnika u Skupštini Vodovoda, a inače naknada članovima Skupštine se ne
isplaćuje nikada, to je nonsens. U Hrvatskoj nema takvog slučaja, jer su takve odluke
ništavne, a naknade primaju članovi nadzornog odbora temeljem Zakona o trgovačkim
društvima. Te naknade određuje Skupština. Prema tome treba poznavati Zakon o trgovačkim
društvima, ne treba okolo zvati suce za to. Vlada kad je uvela natječaj i provela natječaj za
članove Nadzornih odbora u vlasništvu Republike Hrvatske nije ukinula naknadu. Zašto? Zato
što taj posao nadziranja Trgovačkih društava se ovdje krivo shvaća i populistički pokušava
tumačiti. Ako se taj posao ozbiljno shvati to je jedna odgovornost, a može se čak na koncu
odgovarati osobnom imovinom. Znači ne treba ići u tom smjeru. Čak bi vlasnik treba po
njemu, vlasnik bilo kojeg Trgovačkog društva, privatnog, državnog težiti tome da ta naknada
bude što veća. Zato što ona obvezuje članove Nadzornog odbora da nadzire.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao vezano za preustroj Gradske
uprave da je točno da Gradska uprava priprema prijedlog za Gradsko vijeće o preustroju
reforme Gradske uprave iz jednog jednostavnog razloga, naime njihova je procjena da odjeli
trebaju doživjeti promjene jer je opseg njihovog posla prevelik, i tenzija je da se u svakom
slučaju uvede jedan novi odjel koji se tiče realizacije projekata razvoja i gospodarstva. Svi su
svjesni činjenice da je lokalna samouprava financijski nemoćna, odnosno nedovoljno jaka da
bi napravila jače iskorake u momentu koji je pred njima. Isto tako svi znaju da ulaskom
Hrvatske u Europsku uniju postoji veliki financijski kolač koji će se moći iskoristiti ukoliko
za to bude spremno. Iz tih razloga smatraju da nakon što su u 2010. godini pripremili dosta
tehničke dokumentacije kao podlogu za apliciranje projekata, potrebno je ustrojiti jedan
manji, ali efikasan stručan odjel ljudi koji će se baviti samo pripremom projekata za aplikaciju
prema strukturnim fondovima Europske unije, a jednako tako koji će kvalitetnije koristiti sve
mogućnosti nekih programa projektnih koji postoje pri Ministarstvu Republike Hrvatske, jer
cijene da dosada nije optimalno u proteklim godinama povlačilo sredstva koja su se mogla
dobiti u određenim programima. Prijedlog preustroja Gradske uprave bit će vrlo izvjesno na
slijedećoj sjednici Gradskog vijeća, a vijećnici će biti putem Međustranačkog vijeća upoznati
sa materijalom na vrijeme, odnosno bit će dostavljeni.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao vezano za lokaciju Jamnjak da
postoji studija koju ima ispred sebe, naziva se Živjeti u parku, vjerojatno kolege Tomislav
Jukić i Tomislav Ninić znaju o čemu priča. To je studija koju su oni napravili za vrijeme
njihove vlasti u kojoj je vrlo razvidno da izgradnja komunalne infrastrukture na području
Jamnjak iznosi 58 milijuna 377 tisuća kuna, izgradnja društvenih objekata 10 milijuna 798
tisuća kuna. Dakle, ukupni troškovi financiranja bi bili oko 79 milijuna kuna. Sama
komunalna infrastruktura iznosi 58 milijuna kuna. Prihodi od komunalija i doprinosa u zoni,
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sve moguće koristi od grada jesu 30 milijuna 375 tisuća kuna Razlika je nekakvih 28 milijuna
kuna. Upitao je tko je taj u Gradskom vijeću tko će svjesno potpisati da Grad Šibenik ide u
minus od 28 milijuna kuna. To je razlog zbog kojeg su se odlučili na kupnju zemljišta POS-a.
Također, što se tiče drugih vojarni o čemu je bilo također govora. Na području vojarne
Palacin kao što znaju trebao bi doći Fakultet za energetiku i energetsku učinkovitost. Dakle,
tu je planirano što će biti. Što se tiče vojarne Bribirskih knezova također je Gradsko vijeće već
davno usvojilo UPU Bribirski knezovi po kojima je vidljivo što tamo može biti. U jednom
dijelu Bribirski knezovi kao što znaju imaju problem sa vlasničkim odnosima. Dio koji je čist
obuhvaćen je prostornim planovima, u drugom dijelu postoji problem vlasničkih odnosa.
Zamolio je ako već imaju mišljenje da ne treba kupovati zemljište POS-a, zbog čega su
svojedobno podržali prijedlog za natječaj, jer i taj prijedlog je bio pred Gradskim vijećem.
Molio je da se ponašaju dosljedno i da ne skupljaju jeftine političke punte tamo gdje ih nema.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako su mišljenja i dalje da nema potrebe da Grad
kupuje zemljište, a znaju gdje će ga kupiti i s kim će potpisati ugovor. Nakon toga će ju imati
i tiskovnu konferenciju, pa će se oglasiti nakon toga. Mišljenja su da Grad ima dovoljno
zemljišta u svom vlasništvu i nitko ga od toga ne može odvući. Ako ne može sa promjenom
vlastite dokumentacije sam Grad i ovo tijelo napraviti nešto da se negdje napravi POS-ova
stanogradnja onda tko su to oni. Postoje Bribirski knezovi, postoji Palacin, postoji Gomljanik,
vlastita zemljišta Grada na Biocima, pa i ono što je rekao vijećnik Ante Gašperov imaju
zemljište Čistoće, koja se može prebaciti na Pode, ružne, ruzinave hale Čistoće maknuti na
Poduzetničku zonu Podi. Kazao je da prodaju to zemljište, ako je to opet preskupo da kupe
negdje u Njivicama gdje je jeftinije zemljište, pa da izgrade POS-ove stanove i da idu sa
planskom dokumentacijom. Kazao je da ga krivo ne shvate, nije protiv POS-a, niti je bilo tko
u Klubu vijećnika Hrvatske demokratske zajednice protiv POS-a, on je potreban i treba graditi
te stanove, ali planski, a ne kupiti prostora za dvije zgrade, napraviti dvije zgrade, prodati te
stanove da se reče da se nešto napravilo.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako se upravo događa ono što
je molio da se ne događa, opet se spominju Bribirski knezovi. G. Ninić predlaže da se proda
Čistoća i kupi zemljište. Po kupnji zemljišta Grad Šibenik je praktički ušao u program POS-a.
Po kupnji zemljišta 35% od ukupne investicije se vraća nazad Gradu Šibeniku kao poticaj.
Ništa nije besplatno u toj priči. To je praktički cijena zemljišta i cijena komunalne
infrastrukture se vraća odmah od jednom. Ne vidi zbog čega bi sada išli u transakciju da idu
prodavati Čistoću, pa da idu odmah kupovati zemljište, ako to mogu napraviti na jedan
kvalitetniji način brže i efikasnije. Osim toga 150 obitelji čekaju te POS-ove stanove i ad
jednostavno godinu dana rade na tim projektima i nemaju pravo dalje otezati. Misli da svi
skupa nemaju pravo dalje otezati. Moraju napraviti ono što je najbrže i najefikasnije i što će se
na kraju isplatiti i gadu i ljudima koji su sutra korisnici tih POS-ovih stanova. POS
stanogradnja nije zamišljena kao nikakav geto gdje će ju staviti POS, pa će ju onda izgrađivati
samo POS stanogradnju. Dakle, ne radi se ni o socijalnim stanovima, ni o stanovima koji su
besplatni, radi se samo o tome da država ima mogućnost temeljem velikog broja, velike
gradnje stanova sniziti cijene nabave, odnosno cijene izvođača. Zbog toga je cijena POS-a
praktički jeftinija, ništa se tu ne oprašta, ni komunalna infrastruktura, ni zemljište, ni bilo što.
Jedinica lokalne samouprave dobiva nazad cijenu zemljišta s tim da jasno APN neće platiti
iznad cijene 1040, 1070 kuna, a upravo toliku cijenu oni nude za kupnju zemljišta. Grad
Šibenik apsolutno ništa ne gubi, služe kao transfer i napravit će ju ono što je najbrže,
najefikasnije i što će omogućiti našim građanima da što prije usele u te stanove. POS nije
nikakav geto, POS je namijenjen ljudima koji su mladi, dobrim dijelom visoko obrazovani.
Sad odjednom idu tražiti nekakva druga rješenja. Drugih rješenja nema, pokušali su naći,
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imaju parcelu od 500 m2 i 1000 m2 na području grada Šibenika, govori o užem području
grada na tome se ne može graditi. Jednostavno su prisiljeni ići na ovo. Molio je da dalje ne
politiziraju nego da pokušaju napraviti ono što je najbolje za građane.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako ima jedno pitanje koje se ne odnosi samo na
predstavnike izvršne vlasti nego na sve koji imaju predstavnike u Saboru ili Vladi. Ako su
čuli jučer Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja nije odobrila prijedlog radne skupine u kojoj
je sudjelovao HEP i neki drugi članovi vezano za isporuku jeftinije struje mostarskom
aluminiju. Posljedica toga je direktno gašenje TLM-a 930, ljudi će izgubiti posao. Agencija je
tijelo Vlade, a osnivač je Sabor. Koliko ima informacija jedini koji su se borili za interese
radnika i tog pogona su bili gospodin Zdravko Burazer i Ruđer Friganović. Saborski
zastupnici su bili kontaktirani pitanje je dali su dali podršku, a oni pričaju o novim izborima,
930 ljudi i njihove obitelji će izgubiti posao. Što će Grad Šibenik napraviti po ovom pitanju?
Da li mogu udružiti i nešto napraviti, imaju li snage prema državi nešto napraviti.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako Grad Šibenik kad je
krenula cijela ta afera, njih ne zanima tko je sklapao kakve ugovore, to je posao Vlade koja je
radila tu privatizaciju i Fonda za privatizaciju. Nisu upoznati sa sadržajem tih ugovora, niti
trebaju biti upoznati, ali ono što ih izričito zanima jest sudbina građana koji rade u TLM-u i
Grad Šibenik će sigurno reagirati. Međutim, postoje i pravila tržišne igre i zbog toga je
oformljena agencija, TLM će sa svoje strane morat napraviti određene poteze, jer nažalost
drugačije priča neće ići. Ono što će Grad Šibenik napraviti za sigurno je da će stati na stranu
radnih mjesta, na stranu TLM-a. Postojale su špekulacije i oko zemljišta TLM-a i što će biti s
njime i tako dalje. Može reći za ovom govornicom, a oni su svjedoci da nitko nije razmišljao
o prenamjeni zemljišta TLM-a ni u jednom momentu, niti se o tome razgovaralo, niti
razmišljalo. Dio o kojem se pričalo to znaju i predstavnici bivše vlasti, jest onaj prostor
Elektrolize koja se ruši, ali sam TLM onaj vitalni dio gdje su valjaonice i prešaonice nikad se
o tome nije s nikim razgovaralo. To će ostati onako kako jest. Zalagat će se za prava svih ljudi
u TLM-u. Koliko će u tome biti uspješni ovisit će o podršci u Saboru i o saborskim
zastupnicima, pa ih i on poziva da se pridruže u tome da Grad Šibenik ne doživi još jedan
veliki val gubitka radnih mjesta.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako saborski zastupnici Hrvatske demokratske
zajednice na čelu s Antom Kulušićem se zalažu itekako i sa županom Goranom Paukom i
očekuje da li će ovaj sastanak biti ovaj tjedan ili početkom idućeg još nije zaključeno po
pitanju TLM-a. Ne mogu reći da se zalaže samo g. Burazer zalažu se i drugi, doći će do
sastanka vrlo skoro.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je aktualni sat završio.
Sukladno članku 67. Poslovnika prelaze na utvrđivanje dnevnog reda. Dnevni red su
dobili u prilogu materijala koji sadrži jednu točku dnevnog reda i to Prijedlog rješenja o
imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja HNK u Šibeniku.
Sukladno članku 37. stavak 2. i 5. Poslovnika upitao je da li ima prijedloga za dopunu
dnevnog reda.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako u ime gradonačelnika kao
predlagatelja prilaže prijedlog za drugu točku dnevnog reda i to Prijedlog Odluke o osnivanju
festivala klasične glazbe Musica Apassionatta Šibenik. Radi se o jednoj točci koja je tehničke
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prirode i koja je vezana uz samo funkcioniranje za rad Kazališta, pa su procijenili s obzirom
da je samo jedna točka dnevnog reda da se i ova točka može uvrstiti.
Vijeće je uz 1 glas „SUZDRŽAN“ prihvatilo slijedeći
DNEVNI RED
1) Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja HNK u Šibeniku
2) Prijedlog Odluke o osnivanju Festivala klasične glazbe Musica Appassionata Šibenik
RASPRAVA I ODLUČIVANJE O DNEVNOM REDU
Točka 1.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog rješenja
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja HNK u Šibeniku.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako svi vrlo vjerojatno
upoznati sa činjenicom koje su okolnosti za Šibensko narodno kazalište nastupile nakon što je
ravnatelj g. Dragan Zlatović podnio ostavku i otkaz ugovora o radu koji nastupa sa danom
31.12. 2010. godine, a isto tako znaju kakva je odluka donesena na prošloj sjednici Gradskog
vijeća kad se odlučivalo o prijedlogu Kazališnog vijeća za vršitelja dužnosti. Odluka je
donesena na način da je odbijen prijedlog Kazališnog vijeća i s time su se stvorile poteškoće,
odnosno mogućnost da nastupe poteškoće u funkcioniranju Hrvatskog narodnog kazališta u
Šibeniku. S obzirom da su svi odgovorni prema svom gradu, barem elementarno i da su
svjesni da Šibensko kazalište treba funkcionirati, ima svoj zacrtani repertoar, pretplatničku
sezonu, intervenirali su prema Kazališnom vijeću i zatražili da se hitno da novi prijedlog
cijeneći njihove iznesene stavove da bi v.d. ravnatelja bilo najoportunije izabrati iz redova
onih koji rade u Hrvatskom narodnom kazalištu.Kazališno vijeće je dalo prijedlog da se za
v.d. ravnatelja za period od narednih nekoliko mjeseci najdulje do godine dana izabere
gospođa Jasenka Ramljak koja je dugogodišnji voditelj Međunarodnog dječjeg festivala i kao
dugogodišnji djelatnik koji ima sve potrebne reference. Apelira na njih da danas bez
nepotrebnog politiziranja donesu odluku koja je tehničke prirode i da se stvore pretpostavke
za normalno funkcioniranje HNK u Šibeniku.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako u ime Kluba vijećnika Hrvatske demokratske
zajednice prihvaćaju izbor i prijedlog gospođe Jasenke Ramljak za vršiteljicu dužnosti
ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku. S tim načelom da iz kuće bude v.d.
ravnatelj otpočetka su se slagali do raspisivanja natječaja, pa onda tko se javi. Može se javiti
netko iz Šibenika, iz Zagreba, Splita i tako dalje, pa i iz inozemstva ako je kadar dobar. Klub
vijećnika Hrvatske demokratske zajednice prihvaćaju izbor za v.d. gospođu Jasenku Ramljak.
Vijećnica Anita Jakšić je u ime Kluba vijećnika SDP kazala kako su na prošloj
sjednici Gradskog vijeća upozoravali na negativan odjek u javnosti koji bi se dogodio i koji se
dogodio zato što nisu izabrali gospođu Senku Bulić za v.d. ravnateljicu. U posljednjih mjesec
dana Šibenik je bio top tema u gotovo svim elektronskim i pisanim medijima, čak i u onima
koji Šibenik ne spominju već godinama. Zadnjih sedam dana uspjeli su da Šibenik postane
opet top tema u medijima, ali u negativnom smislu jer nisu izabrali Senku Bulić za v.d.
ravnateljicu, nisu dali priliku Šibenskom kazalištu da postane moderno, a citirala je jednog
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poznatog novinara Jutarnjeg lista Juricu Pavičić – Ostali smo uspavanka. Kolege vijećnici koji
su bili protiv, koji nisu željeli prihvatiti glas razuma, nego su uspjeli ispolitizirati ovog puta i
kulturu. I dalje misle da bi izbor Senke Bulić bio najbolji izbor u kulturi za Šibenik i za
kulturni dio Šibenika. Trebalo je imati sreće da jedna osoba koja je od strane struke ocijenjena
kao stručna i sposobna, nije stranački obojena. Trebali su imati sreće da ta osoba želi doći u
Šibenik i da je spremna prihvatiti nove izazove. Senka Bulić je od strane struke ocijenjena
stručnom i sposobnom što se pokazalo u dosadašnjem njenom radu u Velikoj Gorici i u
ostalim sredinama gdje je radila. Ostaje im nada da će se Senka Bulić javiti na natječaj koji će
biti raspisan u narednom periodu. Klub vijećnika SDP-a nema ništa protiv imenovanja
gospođe Jasenke Ramljak za v.d. ravnateljicu Šibenskog kazališta i ovim putem u ime SDP
želi se zahvaliti gospođi Jasenki Ramljak što je smogla snage da pred mirovinu pomogne u
ovom momentu do izbora ravnatelja.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako su nekoliko dana bili top tema ili barem tako
misle. Davno nije bila neka odluka na Gradskom vijeću da je bila toliko vike po novinama i
tako dalje. Oni koji su glasali protiv dobili su čestitke i priznanja i komplimente druge vrste
koji su njemu u principu zanimljiviji u smislu „seljačina, na facebooku je netko napisao „žao
mi je što živim u ovom gradu“. HDZ je bio protiv što se može objasniti pozicijom u vijeću,
oni su HSP i zato je pitanje zašto je HSP bio protiv. Što su oni protiv onih s kojima su u
koaliciji. Kolegice novinarke su ga pitale da li je ikada bio u Kazalištu, druga je rekla „da si
ikada bio zna bi što si napravio.“Pošto je on dovoljno star, a kolegice dovoljno mlade kad je
on igrao u tom kazalištu one se vjerojatno nisu ni rodile. Govori o onoj širini koju on ima, u
tom Kazalištu je i svirao, radio kao novinar, a završio je elektrotehniku, to o širini za koju se
njima HSP-u govori da je nema. Oni u HSP-u ne žele biti superiorni. Oglasni dio Narodnih
novina, mjesec prosinac ove godine Kazališno vijeće Grada Varaždina raspisuje natječaj za
ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.Traže se uvjeti, traži se program. Može
Mucalo u Splitu napraviti, program, može svatko tko se želi kandidirati u Šibeniku. Nisu
ksenofobični, ne zovu se Šibenska stranka prava, nego Hrvatska stranka prava, znači svaki
građanin Hrvatske je dobrodošao da radi na dobrobit grada Šibenika. Ravnatelj kazališta i
ravnatelj zdravstvene ustanove po njemu su najkompliciraniji poslovi jer s jedne strane daju
uslugu, a s druge strane imaju financijska ograničenja. Zbog toga ne može netko, scenograf,
glumac biti dobar menadžer. To će se odrediti nakon natječaja i provedenog postupka. Kazao
je da raspišu natječaj i možda će se čak iznenaditi broj i kvalitetom kandidata.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako je on bio taj prvi koji je prošli put na sjednici
Gradskog vijeća izišao i rekao da mu je želja da to bude netko od zaposlenika. Žao mu je što
gospoda iz SDP-a kažu da su oni ti koji su doveli do negativne teme da grad Šibenik u
negativnom kontekstu bude napisan, ne nisu oni gradski vijećnici, nego gradski oci u vodstvu
grada. Njemu je žao s privatnim vezama u Gorici i Zagrebu, među ljudima iz HDZ-a i među
ljudima iz SDP-a sve ljude poštuje i cijeni. Nije lako nekome obećati dovest ću ja tebe, što je
po njegovim informacijama g. Vidović obećao jednoj osobi g. Baranović drugoj osobi.
Gospođu Bulić izuzetno cijeni i poštiva kao damu, dovesti je u grad, puni mediji svega, sve je
dogovoreno, samo oni nisu digli ruku. Tako se ne vodi grad, Kazališno vijeće treba prvo
predložiti, onda oni usvojiti, a na gradskim ocima je da to vode dalje. Kazalište će biti dobro
onoliko koliko bude novca, znaju koliko se trošilo u Velikoj Gorici, koliko Grad Šibenik
može osigurati. Daj Bože da je to što je moguće više, pa neka u našem kazalištu bude što više
predstava, programa i projekata, svima je to u interesu. Nisu oni ti Gradski vijećnici, niti je
HDZ, HSP koji su glasali protiv toga nisu krivi i nisu Šibenik doveli u negativni kontekst.
Prošli put se pjenilo za ovom govornicom, imaju svoje ljude, natječaj će pokazati tko će biti
najbolji, oni sada žele da ona bude ravnateljica, a oni to ne bi. Vidjet će reference sviju i daj
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Bože onih najboljih u onim mogućnostima koje Grad može isfinancirati, a bilo bi dobro da
može isfinancirati kulturni program što je moguće više. Isto je i on kao kolega Gaćina od
predstavnika medija čuo što vi to radite, što činite. Ništa oni ne čine.Način na koji je
postupljeno s gospođom Bulić nije korektan i nije u redu niti prema njoj, niti prema
građanima, niti prema vijećnicima.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je Senka Bulić pozvana u
Grad Šibenik na njen zahtjev da vidi kakve su mogućnosti Kazališta, da li je to kuća u kojoj
ona može ili ne može stupiti sa svojim angažmanom. Nešto najnormalnije, kad se kupuje brod
ide se najprije vidjeti, ili kad se kupuje auto ne kupuje se na neviđeno. Razlog njenog dolaska
u Šibenik nije jednostavno tema, ali ono što ga strahovito provocira kao čovjeka to je jedna
metoda podmetanja i insinuiranja. Neće govoriti u ime kolege Vidovića, nego u svoje osobno
ime da nikome nije obećao da će u Šibenik dovesti Senku Bulić. Bilo bi vrlo korektno od njih,
kao što se i on kao dogradonačelnik odnosi korektno naspram njih vijećnika, da se ne bave
kuloarima, podmetanjem, i insinuacijama. Zamolio je vijeće i podsjetio da je period između
Božića i Nove godine da je stvar elementarnog poštivanja građana Grada Šibenika da skrate
ovu priču, imaju tehničko pitanje ispred sebe i kao odgovorni ljudi cijeneći da neće ju
odstupiti od stava kojeg su iskazali i o kojem se Hrvatska javnost očitovala o distanci
objektivnih promatrača. Kazao je da poštede građane Šibenika u ove blagdanske dane i da
izglasaju tu tehničku odluku i ad puste šibenčane da na ove dane na radio Šibeniku slušaju
muziku, jer ona je u svakom slučaju bolja od ovoga.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako su za govornicu došli gotovo da narede da
moraju glasati. Ne bave se nikakvim insinuacijama, neće ići toliko daleko da pita da li je Grad
već možda iznajmio stan za gospođu Bulić. Kazao je da se ne ponašaju tako za ovom
govornicom, da oni moraju slušati što oni govore. Imaju svoju većinu i ne moraju ih napadati
na taj način. Kazao je da kontaktiraju s građanima jednako kao i oni.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako se cijenjenom vijećniku
Novici Ljubičiću duboko ispričava ukoliko je njegov ton izlaganja na prošloj sjednici bio
zapovjedni. Nije mu bila namjera, obzirom on jako dobro zna koga oni slušaju i tko je
zapovjednik satnije koja je složena na toj strani.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako su ime Kluba vijećnika prije deset minuta
zatražili i dali svoj glas da će ju glasovati za gospođu v.d. ravnateljicu Jasenku Ramljak, ne
zna odakle više ovi patetični govori dogradonačelnika Petra Baranovića. Moli ih u ime Kluba
vijećnika Hrvatske demokratske zajednice da krenu na glasovanje.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako predloženi izbor v.d. ravnateljice Hrvatskog
narodnog kazališta smatra kao nužno potrebnu odluku, tehničku odluku, da se u što kraćem
roku raspiše natječaj za ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta i ima ispravku netočnog
navoda v.d. ravnatelj ne mora imati program rada, jer se pri izboru ravnatelja traži da mu se
predoči programski i financijski okvir, a za v.d. ravnatelja mandat može trajati mjesec, dva
dana i nije potreban program rada.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao koliko je razumio vijećnika Antu Gaćinu, on je
samo rekao da treba raspisati natječaj, pa onda natječajem da pokaže, kao što je pokazalo i u
Varaždinu Program rada i ostalo što dolazi u natječaju. Prema tome, oni su ti koji trebaju dati
uvjete, program da mogu lakše izabrati, a za v.d. uvijek postoji osoba iz kuće koja može biti
mjesec dana i u tih mjesec dana da se raspiše natječaj i program i da zajedno s njima i
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Kazališnim vijećem dođu do te osobe. Zato moli da krenu na glasovanje i izaberu gospođu
Ramljak da ovih mjesec dana bude v.d.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako je malo zbunjen zadnjih deset minuta, ne zna da li
je na sjednici Gradskog vijeća jednog djela Republike Hrvatske koja je sekularna država, nije
vjernik, a nije ni predsjednik države vjernik, nego agnostik, vjerojatno je i on utjecaja na to.
Ne zna što se događa ode, neće smjeti govorit kad je Perin vjerski blagdan, pa ima Zlatko
Štrbinić, misli da je on židovske vjere. Svim vjernicima čestita. Neka se ostave gluposti, gdje
im ne treba diskusija jer su se osramotili, a osramotili su se radi koruptivnih razloga,
nadzornih odbora, guranja u poduzeća, nastala je svađa, Zlatović je otišao i desilo se što se
desilo. Ovo je sekularna država, vjerska pitanja ne dozvoljava. Rekao je da odu preko i
razgovaraju, nema adventskih dana, ni ovih ni onih, ovo je radna sjednica Gradskog vijeća i
govorit će ju koliko ih je volja.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako misli da je ipak vrijeme da riješe tehnički
problem. Način na koji je Klub vijećnika SDP-a započeo cjelokupnu diskusiju zaista je bilo
krivo. Zaista su bili protiv načina na koji se dovodi gospođa koju izuzetno cijeni kao glumicu
i kao producenticu, kao ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta. Način na koji im se servira da
moraju dignuti ruku, je način koji ne poznaju zakonodavna tijela nekih drugih gradova i nekih
drugih država. Zato smatra da je krajnje vrijeme da dignu ruku za izbor ravnateljice unutar
Kazališta, a natječaj koji bude raspisan pokazat će od gro ljudi koji se jave tko je sa
programima najbolji i za Kazalište i za Međunarodni dječji festival.
Vijećnik Zlatko Štrbinić je kazao da mu je žao što u tom blagdanskom ozračju su
zapravo zastranili prilično. Dobili su lekciju kulturne javnosti Hrvatske koja nije trebala. Ako
bi trebali izvući pouku iz svega, jer priča nije završena. Rade jedan prelaz, jednu zonu, pa se
moraju opet vratiti u rikverc. Želio bi doprinijeti da ta buduća, morat će ju obaviti izbor i želi
dati stav ŠGF-a. Analizirali su situaciju i misle o njoj slijedeće. Nije dobro da oni koji su ih
posramili drže lekciju.Mogli bi biti tihi, mirni. Kazao je: «Ako nemate program gospodo iz
HDZ –a, ako nemate razvojni program za kulturu i kultura je razvojni projekt kao i svaki
drugi i da nam je gradonačelnik ponudio izvrsnost i kvalitetu, na njima je da izaberu, a ne da
drže lekcije».Želi da ozračje izvrsnosti, kvalitete dođe u prvi plan. Sve što je zaostalo,
primitivno i nazadno neka se prizemlji.
Vijećnik Davor Petković je kazao kako pozdravlja sve prisutne u vrijeme blagostanja
i mira, a nažalost kod njih nema ni blagostanja ni mira. Kazao je kako je gospođa Senka Bulić
bila prijedlog izvršne vlasti i smatra da je bilo ispravno i kao da jedan Ronaldino dolazi u
Šibenik i zato je to SDP podržavao, a ne zato što je ona bila izbor SDP-a. Kazao je da bi
zamolio vijećnike da u ovom trenutku podrže gospođu Jasenku Ramljak za v.d. ravnateljicu i
da privedu kraju ovu temu, a ovo što su napravili gradu Šibeniku, što nisu doveli jednog
vrsnog stručnjaka po pitanju struke neka im Bog oprosti.
Vijećnik Mirko Radak je kazao kako kolegu Petkovića želi podsjetiti, ali ujedno i
ispraviti jer gospođa Senka Bulić nije bila kandidatkinja izvršne vlasti, nego Kazališnog
vijeća. Za razbijenim vrčom i proljevenim mlijekom ne treba žaliti. Duša i srce ga bole kad
čuje izraze imaju oni svoje ljude. I Senka Bulić je naša osoba, ona je sjajna osoba, oni koji
drugačije razmišljaju to je njihov problem. Kazao je da dalje ne politiziraju, svi koji su glasali
protiv izbora za v.d. ravnateljicu Senku Bulić oni su na to imali pravo. Nema nitko pravo da
se ljuti. Međutim, da je među njima dobila izuzetno političke konotacije i to sa ove govornice
nedvojbeno je. Kazao je da se ne ljute što je u medijima bilo ovakvih ili onakvih istupa,
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pisanja i tako dalje. Nada se da nakon natječaja koji će uslijediti vrlo brzo i prihvaća ovo što
je kolega Draško kazao da će ju imati široku lepezu i izbor. Nada se da će se javiti i gospođa
Senka Bulić.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako se nemaju što bojati Boga za to što su donijeli
Odluku, ne bi se isto tako složio s gospodinom Štrbinićem kako je g. Grguričin rekao da nije
u koaliciji sa SDP-om to je očito, ali je rekao da je u koaliciji sa Šibenskim forumom, tu je
nastao problem, nije problem izbora gospođe Bulić, nego je problem većine koja podržava
gradonačelnika i ne bi se smjeli na njih ljutiti njih je bilo 12, poslali su Ivana Ninića da ode,
sami su se snašli.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja
dužnosti ravnatelja HNK u Šibeniku.
Tajnica Grada, Valentina Mejić je rekla kako je jednoglasno i da u mikrofon reče
kako je jednoglasno radi zapisnika.
Predsjednik Vijeća je kazao Tajnici da oprosti, da je zapisan red i da ga ne uči redu.
Dobro je što trpi vijećnike, ali nju neće trpiti i da mu ne sugerira.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
HNK u Šibeniku koje se prilaže zapisniku pod 1) i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog Odluke
o osnivanju Festivala klasične glazbe Musica Appassionata Šibenik.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je materijal kratak i na
zadnjoj stranici je prilično dobro obrazloženo. Radi se o formalnosti koja je vezana uz ono što
oni već četiri godine znaju pod imenom Festival klasične glazbe Musica Appassionata
Šibenik. To je jedna glazbena manifestacija koja se već dugi niz godina odvija u Gradu
Šibeniku i koja je postala jedna glazbena manifestacija i jedna manifestacija kojoj je potrebno
dati oblik samog sadržaja koji postoji i u formi. Ono što oni zovu festival, treba biti i upisano
u upisnik festivala pri Ministarstvu kulture Najvažnija odredba ove odluke zapravo je
sadržana u članku 6. koji kaže: „ Festival se upisuje u upisnik festivala koji se vodi pri
Ministarstvu kulture.“ Isto je potrebno da bi postojala pravna utemeljenost u zakonima prema
Ministarstvu kulture za sufinaciranje ove muzičke manifestacije. Stvar je tehničke prirode i
moli da prihvate ovu odluku.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako će Klub vijećnika Hrvatske demokratske
zajednice prihvatiti Odluku o osnivanju Festivala klasične glazbe Musica Appassionata
Šibenik vođeni činjenicom da su ovaj festival prije četiri godine osmislili u čast i ime Nevenu
Belamariću, opernom pjevaču, šibenčaninu koji je s ponosom gdje god bi dolazio ponosom
isticao svoje šibenske korijene i čovjeku koji je za cijelog svog života ostao vezan uz rodni
grad i uvijek mu se vraćao. Ovaj festival započeli su sa ciljem da Šibeniku i šibenskoj publici
dozvole da i oni uživaju u klasičnoj glazbi i drago mu je što aktualna gradska vlast danas
donosi ovu odluku i želi formalizirati ono što se dobro započelo prije četiri godine.
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Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o osnivanju Festivala klasične glazbe Musica
Appassionata Šibenik koja se prilaže zapisniku pod 2) i čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Vijeća je svima zaželio ugodne blagdane i uspješnu 2011. godinu.
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je rasprava završena, te je u 11,15 sati zaključio
sjednicu.
ZAPISNIČAR
Mira Vudrag Kulić

PREDSJEDNIK
mr.sc. Goran Grguričin
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