ZAPISNIK
11. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika

Sjednica je održana 30. lipnja 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 od 26 nazočno 24 vijećnika i
kako postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici nisu prisutni vijećnici: Novica Ljubičić i Mirko Radak.
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, v.d.
Zvjezdana Stošić, pročelnica 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, Ksenija Slavica, pročelnica u Upravnom odjelu za financije i Zvonko Zaninović,
pročelnik u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarstvo.
Predsjednik Vijeća je priopćio kako je u materijalima za sjednicu, radi potvrde
dostavljen zapisnik sa 10. sjednice.
Otvorio je raspravu o zapisniku 10. sjednice.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako se radi o jednom tehničkom pitanju, ne zna kad
ga izgovoriti, te mu se čini da je sad prikladno. Kazao je kako su zadnji put prihvaćali
Poslovnik, i nakon prvog čitanja ga prihvatili. Bio je jedan dio amandmana koji je predlagatelj
Ante Gaćina sa skupinom vijećnika prihvatio. Međutim, članak 54. nije potpun i u skladu sa
amandmanom. Amandman je u cijelosti glasio da se u stavku 3. nakon prve rečenice dodaje
rečenica: „Vijećnik umjesto jednog pitanja može iznijeti jedan prijedlog. Vrijeme za iznošenje
prijedloga je dvije minute“. Kazao je kako želi vjerovati kako je to tehničkom greškom
ispušteno, pa moli da nakon trećeg stavka na kraju bude uvrštena i navedena rečenica jer je
ona bila i sastavni dio amandmana na Poslovnik i u tomu su se usuglasili i nije bilo nikakve
dvojbe.
Predsjednik Vijeća je upitao da li je to bilo u zapisnik uneseno.

Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako to nije bilo u zapisniku i nije moglo ni biti, jer
se on u raspravi na prošloj sjednici zahvalio na potpori na amandmanima. To je u zapisniku 9.
sjednice Gradskog vijeća.
Predsjednik vijeća je predložio da to tehnički obradi stručna služba.
Upitao je da li ima još primjedbi na zapisnik.
Konstatirao je da je zapisnik jednoglasno prihvaćen, te da stručne službe utvrde da li je
bilo propusta.
VIJEĆNIČKA PITANJA
Predsjednik Vijeća je kazao kako temeljem članka 67. stavak 1. i članka 54.
Poslovnika Gradskog vijeća slijedi postavljanje vijećničkih pitanja na način da vijećnik
postavi dva pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati najviše dvije minute. Pravo
postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s tim da može postaviti samo jedno
pitanje, čije postavljanje traje najduže tri minute. Prvo pitanje postavljaju klubovi vijećnika, a
potom vijećnici po redoslijedu prijavljivanja. Pitanja ne smiju imati karakter rasprave, moraju
biti jasna, precizna i kratka.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako postavlja pitanje u ime kluba vijećnika
Hrvatske demokratske zajednice g. gradonačelniku.
Upitao je zašto opet uzima Zakon u svoje ruke i igra se demokracije. Mandat vijećima
gradskih četvrti traje četiri godine i ne smije niti dva mjeseca više, a kamoli dvije godine.
Tehnički je nemoguće spojiti parlamentarne izbore s izborima za vijeća Mjesnih odbora jer se
radi o dva različita tipa izbora. Kazao je kako su prije pet godina pisali Državnom izbornom
povjerenstvu, te su zbog uštede željeli također održati izbore za vijeća Mjesnih odbora i
lokalne izbore tada zajedno. Državno izborno povjerenstvo odgovorilo je da ne bi bilo dobro,
te da je nemoguće spojiti te izbore, te da se birače na taj način dovodi u zabludu. Na taj način
kako se predlaže svi bi se izbori trebali održavati isti dan i parlamentarni i lokalni,
predsjednički i izbori za Mjesne odbore što je tehnički nevaljano i nemoguće. Zato traži od
gradonačelnika hitno raspisivanje izbora za Mjesne odbore i gradske četvrti. Ako se nema
novca članovi biračkih odbora iz redova Hrvatske demokratske zajednice besplatno će
odraditi posao. Kazao je kako to preporuča i onima koji su ga birali, a to su SDP-ovci i HNSovci, pa troška neće biti. Ljudi daju ostavku, pa tako i g. Guberina, a takvih Guberina ima još i
više. Na taj način ruši se parlamentarizam u vijećima gradskih četvrti. Misli da je nužnost
raspisivanja gradskih izbora za Mjesne odbore vrlo važna.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako je primjedba na mjestu, ali jasna stvar
je da treba sagledati sve konzekvence, stvari u kojima se odvija današnja situacija. Odluka još
nije donesena. Sigurno da će se donijeti odluka i pokušati napraviti ono što je najbolje za naše
građane. Sugestiju g. Ninić prihvaća, akceptira i u skladu sa djelomičnim razmišljanjima
donijet će se određena odluka. A o tome tko radi volonterski, o tome može na neki način
pričati. Činjenica jest da referendum navodno košta 170, točno se može izračunati koliko bi
koštali i izbori za Mjesne odbore. Donijet će se ispravna odluka, odluka u interesu građana i
gradskih četvrti grada Šibenika. O tome tko je i zašto podnio ostavku, o tome se može
razgovarati. Misli da je bolje da o tome govore oni koji su to i napravili, a ne netko drugi,
pogotovo što je taj netko drugi participirao u svemu tome.
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Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako su proslavili 17. obljetnicu smrti šibenske,
hrvatske i svjetske košarkaške legende Dražena Petrovića, čovjeka na kojega su svi izuzetno
ponosni. Čast je i zadovoljstvo što je Dražen, takva veličina rođen u našem gradu i na temelju
njega itekako se čulo za naš grad i za našu domovinu. Sretni smo što će uskoro biti podignut
spomenik veličini Hrvatske košarke i čovjeku koji svakako to zaslužuje na Baldekinu.
Međutim, prije godinu i pol dana spomenik, odnosno kalup spomenika je bio izrađen, jer tad
je on bio dogradonačelnik i taj kalup spomenika je trebalo uputiti samo na lijevanje. Projekt je
bio gotov i sve je bilo spremno. Itekako se nadao da će taj spomenik ugledati prije mjesec
dana na Baldekinu. Iznenadio se kad je čuo riječ da je greška u projektu. Misli da grešaka u
projektu nema.Kazao je da želi postaviti pitanje gradonačelniku da ode pred njima važnom
kaže zbog čega je stala izgradnja spomenika Draženu Petroviću.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao se svi slažu da on doista jest
legenda ne samo Šibenika, Hrvatske, već i svjetske košarke. Drže da jedna takva legenda
treba biti obilježena u našem gradu. Što se tiče samog Projekta, nažalost u dijelu obuhvata
projekta je uhvaćena i parcela Hrvatskih cesta, ona nije bitna za izvođenje projekta. Dakle,
projekt kao projekt sam nije upitan. Prilikom dobivanja lokacijske i poslije svih ostalih
dokumenata bi bilo strahovitih problema. Zbog toga se išlo na revidiranje projekta odnosno
smanjio se obuhvat projekta za tri - pet kvadrata o kojima su i oni mogli voditi računa da su to
pomnije proučavali. Projekt će zasigurno ići, misli da je on sad u postupku dobivanja
lokacijske dozvole i nada se do kraja godine, ako ne do kraja godine onda sigurno početkom
iduće će Šibenik dobit spomenik svom velikanu.
Vijećnik Petar Mišura je kazao kako ima dva pitanja. Prvo pitanje vezano je za
kolektor na trasi Gimnazija – socijalno. Pošto se neprestano spominju državna sredstva od 15
milijuna kuna zanima ga da li su ta državna sredstva doznačena.
Drugo pitanje vezano je za Orco grupu i slučaj Obonjan, zanimaju ga Sinergijske
solucije, te koliko im je plaćeno i zašto se sada zahtjeva regres od Grada Šibenika za tu
uslugu.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako je o tome dosta bilo riječi. Naime, to je
jedan lažnjak koji je poslan u eter, a kao što se i zna i sam naslov je bio u tjednim novinama
gdje kaže da je Vlada ispunila svoje obećanje, dala sredstva za kolektor, 15 milijuna,
gradonačelnik ne zna. Nije u redu igrati se sa građanima i plasirati takve informacije. Ne zna
čemu to služi pogotovo što je to jedna obveza koja je stvorena iz prijašnje vlasti i to je jedna
obveza za koja nisu osigurana sredstva. Nažalost nisu osigurana sredstva jer i na njegov upit
što je s tim nije dobio odgovor u tom smislu, nego je upit proslijeđen Hrvatskim vodama koji
imaju 150 projekata, a u sklopu svih tih projekata nalazi se i to. Kad su krajem prošle godine
zatražili određena sredstva po tom pitanju očito je to bio uobičajen način rada da se na osnovu
usmenih dogovora, čak niti sporazuma da su se neke stvari dogovarale, rješavale i ulazilo u
određene postupke. Nažalost, kamo sreće, sasvim je svejedno tko je to napravio, na tu vijest je
rekao da će sutra veliki transparent staviti na Poljanu i zahvaliti onome tko je osigurao da se ta
sredstva dobiju. Međutim, to je jedan lažnjak, nažalost sredstva se plaćaju iz proračuna.
Prema izvođaču radova koji je napravio posao, 2/3 sredstava prema izvođaču radova g.
Sarađenu su plaćeni zajedničkim naporima Vodovoda i Grada Šibenika. Znači iz postojećeg
Proračuna, proračunskih sredstava plaćaju se oni računi za koje nisu osigurana sredstva, a
poslovi su na neki način završeni. To bi bila cijela istina. Kamo sreće neka gospoda osiguraju
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tih 15 milijuna kuna, javno će se zahvaliti na svim medijima i slikovnim i tiskovnim ako to
naprave.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako su građani prilično upućeni
u tu priču. Sinergijske solucije su temeljem ugovora između Sinergijskih solucija i Grada
posredovale i radile određene usluge, intelektualne i konzultantske pri sklapanju ugovora sa
Orco grupom u projektu Obonjan koji je kasnije prenesen na sestrinsku tvrtku Sunčani Hvar,
jednako tako realizaciji projekta Kuline sa partnerom NCP-om. Ono što je bilo ugovorom
predviđeno kao honorar, naknada, odnosno isplata od strane partnera Sinergijskim solucijama
je iznos od milijun i osamsto trideset tisuća eura. Međutim, prema pismeni koju je partner
grada dostavio nakon što se izjasnio da smatra da je ugovor raskinut iznos koji oni potražuju
prelazi nešto više od 7 milijuna kuna. Iz toga se može zaključiti da nisu povukli sva sredstva
od Orco grupe koja su im bila predviđena, ali 7 milijuna kuna je sasvim pristojan honorar i
vjerojatno su se dečki potrudili za tih sedam milijuna kuna. Ovisno o ishodu priče između
Grada Šibenika i Orco grupe odnosno Sunčanog Hvara vidjet će se tko će podnijeti taj račun.
Za sada ga partner potražuje od Grada. Da li će to uspjeti ishodovati ovisi o odlukama i
potezima koje će Grad vući. A obzirom na vrijednost posla ta će tema zasigurno biti jedna od
točaka, možda i tematska jedne od slijedećih sjednica Gradskog vijeća, pa će sukladno
Zakonu o lokalnoj samoupravi svi u sali podijeliti i ovlast i odgovornost. Bit će dobro da to
raspravi Gradsko vijeće, jer su i neki ljudi koji su tad obnašali izvršnu vlast gradski vijećnici,
pa će prema tome zasigurno moći kazati više.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako će biti kratak i jezgrovit samo s
kratkim pitanjem za gradonačelnika vezano za temu put Gimnazije, odnosno kolektor od
Gimnazije i kod Sjemeništa koji se gradio. Upitao je gradonačelnika da li misli da nije trebalo
graditi gradski kolektor put Gimnazije i da li je trebalo dozvoliti da grad pliva od Poljane
nakon obilnih kiša i da oborine potapaju Staru gradsku jezgru i Gradsku knjižnicu. Pogotovo
je bilo užasno teško vidjeti kako Gradska knjižnica, kad su preuzeli funkciju prije pet godina
pliva u oborinama.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako misli da je trebalo graditi, ali za sve što
se radi i gradi puno toga treba i ovoj zemlji i ovom gradu. Ali prije toga treba osigurati
sredstva. Misli da je nekorektno, neprofesionalno ili bilo koju riječ da upotrijebi da se ulazi u
određeni posao, a da se ne osiguraju određena sredstva. To je kao da se dođe u restoran,
vrijeme je ručka, naruči se, pojede, digne i otiđe, a nije vas briga tko će to platiti. Neosporno
je da treba, treba sigurno. Potrebno je riješiti istočni dio grada od Poda preko Donjih Ražina,
Gornjih Ražina, ali zato treba osigurati financijska sredstva. Prema tome neke stvari će se
događati i kroz određene investicije treba osigurati sredstva. Ne mogu se komercijalni stanovi
graditi na osnovu i po istim principima kao što se grade POS-ovi stanovi. Zar misle da drugi
dijelovi grada nemaju problema za poboljšanje infrastrukture. Zna da postojeća kanalizacijska
mreža nije bila dovoljna za neke nove kapacitete na Šubićevcu. To moraju biti dio određene
investicije na Šubićevcu. Ako je Grad dovoljno bogat neka to radi. Cijena infrastrukture u
kvadratnom metru stana je itekako značajna.
Kad su već ušli u to onda su bar trebali osigurati određena sredstva, danas se vidi koliko je
Proračun smanjen, opterećen je za sva ta sredstva. Iz proračuna grada plaćaju se ti računi,
posao je napravljen, mora se napraviti. Ista je stvar sa 1/3 sredstava koja nisu ishodovali za
bazen. To je plaćeno iz Proračuna. Zato kaže da su mnoge stvari neophodne, ali treba imati
vrijeme za to i mogućnost za to. Svi bi htjeli, Šibenik itekako treba urediti, ali treba vremena.
Sve ono što se radi treba netko i platiti. O tome treba voditi računa.
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Predsjednik Vijeća Goran Grguričin je zamolio vijećnike s obzirom na članak 72.
stavak 4. „Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen,
koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtjeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim
završi govor vijećnika ili drugog sudionika koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru
mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od dvije
minute. Zamolio je vijećnike da ne postavljaju dodatna pitanja, nego da pitaju slijedom kako
su se javili za riječ, te da za slijedeći put dobro prouče Poslovnik.
Vijećnik Drago Skorić je kazao kako je na prošloj sjednici vijećnik Ante Gašperov
postavio pitanje o uporabi službenih vozila, te će on također postaviti jedno pitanje na tu
temu. Budući da je 31. svibnja gradsko vozilo ŠI- 474 CS bilo u Oroslavlju zajedno sa
službenim vozačem koji je vozio jednog gradskog vijećnika i jednog bivšeg vijećnika, pita se,
a i gospodu gradske vijećnike da li oni kao vijećnici imaju pravo koristiti službeno vozilo i
bivši vijećnici. Pitanje postavlja pročelnici za financije Kseniji Slavici, a interesira ga kolika
je bila cijena tog puta, jer to se vozilo vraćalo slijedeći dan poslije podne i tko je platio
troškove.
Drugo pitanje postavlja gradonačelniku, a radi se o vijećima Mjesnih odbora. Iz tiska
čita da je gospodin Guberina, odnosno da je njegovo vijeće podnijelo ostavku, pa ga interesira
što će se napraviti po tom pitanju budući da je Mjesni odbor Ražine još u 11 mjesecu prošle
godine podnio kolektivnu ostavku i ništa nije napravljeno po tom pitanju.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako ima repliku na pitanje vijećnika Drage Skorića.
Zanima ga o kojim vijećnicima se radi, jer može ispasti, pošto je on često na putu da je njega
netko vidio. Želi da se zna koji su to vijećnici bili. Možda se nekome pogodovalo.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako je gospodin Skorić očito govorio o
gospodinu Radaku.
Vijećnik Drago Skorić je kazao kako se radi o g. Radaku i g. Keriću.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako ne za samo g. Radaka nego i za sve one
kojima je eventualno potreban prijevoz u tom slučaju on će razmotriti i donijeti odluku. Taj
prijevoz Grad nije koštao ništa jer su oni snosili sve troškove.
Što se tiče Jadrije odgovor će vjerojatno vrlo brzo uslijediti. Imao je razgovor s
Jadrijom i zamolio ih da svoje ostavke povuku. Ne zna da li su se oni u međuvremenu sastali.
Tamo gdje to nije moguće, misli da je u skladu sa Zakonom u njegovoj ingerenciji da se
ovlasti povjerenika mjesne zajednice, u tom smislu će određene stvari i dogovoriti.
Vijećnik Drago Skorić je kazao kako je zadovoljan s odgovorom po pitanju Gradske
četvrti Jadrija, ali je usput bila spomenuta i Gradska četvrt Ražine, oni su podnijeli kolektivnu
ostavku u 11 mjesecu prošle godine. Još uvijek se ništa nije napravilo po tom pitanju. Znači
za Jadriju će biti odmah, Ražine – „zna da su seljaci van grada“, međutim traži da budu
ravnopravni sa svim ostalim gradskim četvrtima u gradu.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako bi molio vijećnika da ne stavlja usta
njemu neke riječi, ne pravi razliku među ljudima, niti po porijeklu, četvrti i tako dalje. Za
njega su svi jednaki. Sigurno da će poduzeti određene mjere u tom smislu. Kontaktiraju i rade
određene stvari u tom smislu, sigurno treba doći i razgovarati o svemu. Grad ne može raditi
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one poslove koje treba raditi mjesni odbor. Od početka se zalaže da se mjesnim odborima
daju puno veće ingerencije.
Vijećnica Anita Jakšić je kazala kako ima repliku na pitanje kluba zastupnika HDZ-a.
Radi se o imenovanju članova biračkih odbora. Isto kao i HDZ i ostale stranke predlažu
članove biračkih odbora i u ime SDP-a slobodno može reći da su svi spremni volontirati,
međutim postoji odredba prema zakonu da birački odbor ima i nestranačke ljude, pa se mora
misliti i na to.
Nadalje je kazala kako su u Proračunu za 2009. godinu osigurana sredstva za izgradnju
gradske riznice. Njeno pitanje je kratko i odnosi se na realizaciju prve faze izgradnje riznice i
da li su uključene sve ustanove kako je i predviđeno prvom fazom i da li se u ovom trenutku
može osjetiti pozitivni učinak u osnivanju gradske riznice.
Ksenija Slavica je kazala kako je prva faza riznice završena i u nju su uključeni svi
proračunski korisnici. Konkretne financijske brojke o uštedama sada ne može reći. Taj
podatak će imati na kraju godine. Uveo se financijski red u sredstvima i plaćanju svih računa
proračunskih korisnika. Kao što se zna do sada su se doznačavale dvanaestine po planu, a nisu
se kontrolirale, a sad plaćanja idu direktno iz proračuna i tu su ogromne uštede. Krenulo se s
drugom fazom, počela je obuka za osnovne škole i od 1.07. oni se jednim djelom polako
uključuju u riznicu. Sa 1.01.2011. i oni će svi biti u riznici.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako prvo pitanje postavlja predsjedniku Gradskog
vijeća. U četvrtom mjesecu dva puta je kontaktirao s predsjednikom Vijeća i njegovim
pomoćnikom da ima namjeru organizirati koncert na Poljani u zahvalu svim roditeljima i
djeci, vrtićima i školi za završenu školsku godinu. Sve troškove je želio pokriti sam. Za djecu
iz vrtića je želio napraviti dane sladoleda i helios balone koje bi u jednom trenutku djece
mogla pustiti i vidjeti ga kako odlazi u daljinu jer tu u budućnosti neće imati perspektivu.
Zanima ga zašto mu na to nisu odgovorili, a on se držao toga da je predsjednik Vijeća,
predsjednik svih 26 vijećnika. Kad je došao na mjesto predsjednika Gradskog vijeća, poslao
mu je na mail dopis gdje će svakog desetog u mjesecu održavati sjednicu kako bi se to
kvalitetno rješavalo. Jer sada za papire koliko ih je dobio, trebao je donijeti karijolu.
Drugo pitanje postavlja gradonačelniku. Kazao je kako je na radiju slušao izjavu o
dugu. On je na jednoj od sjednica pitao gospođu Kseniju da mu dade dugovanje.
Predsjednik Vijeća Goran Grguričin je vezano za prvo pitanje vijećnika Ante
Gašperova kazao kako Gradsko vijeće nije to koje ureduje o tom pitanju, te je vijećnika
uputio u Gradsku upravu.
Što se tiče održavanja sjednica imao je najbolju namjeru održavanja sjednica svaki
mjesec. Još uvijek su u tijeku i roku održavanja onih sjednica koje su se održavale u ranijem
radu znači tri mjeseca. Ako je nekome sazivanje poremetilo planove unaprijed se izvinjava,
ali ubuduće će se nastojati držati nekog reda, kako bude materijala tako će se održavati
sjednice Gradskog vijeća.
Konstatirao je kako je sjednici pristupio vijećnik Novica Ljubičić, te je sjednici
prisutno 25 vijećnika.
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Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako mu je jako žao što je ove riječi izgovorio
predsjednik Gradskog vijeća, jer nikad u životu on njemu nije rekao da se obrati
gradonačelniku, jer da je on to njemu rekao on bi to napravio. Znači to nikad nije čuo od
njega, a razgovarali su tri puta, što je najgore razgovarao je s njegovim potpredsjednikom
četiri puta.
Vijećnica Anita Škugor Kodžoman je kazala kako ima jedno pitanje koje će postaviti
tako da će po svojim kriterijima iznijeti jedan dobar i jedan loš primjer. Loš zato što je
izazvao nezadovoljstvo, a dobar zato što su upravo ovdje na Gradskom vijeću usvojili između
ostalog Pravilnik o studentskim stipendijama, to je jedna od stavki. Bilo je vrlo transparentno,
konkretno i razvidno tko, na koji način i pod kojim uvjetima može dobiti određena
proračunska sredstva. Na poziciji - uređenje plaža i obala je puno veći iznos za 500% veća
stavka i na kraju imamo pitanja po kojim kriterijima, na koji način i pod kojim uvjetima su se
dijelila određena sredstva. Na to pitanje nije znala odgovor i molila bi da joj se sukladno
članku 54. stavku 6. Poslovnika dostavi pismeni odgovor to jest njima svima da se vidi na
osnovu kojih kriterija i na osnovu kojih pravila se velika proračunska sredstva dijelu, koja su
u konačnici izazvala negodovanje samih konačnih korisnika. Potrudit će se da za slijedeću
sjednicu napravi fotografije svima skupa, da na neki način i argumentira i ono da kad nema
dovoljno jakih kriterija kako može nastati problem i nezadovoljstvo.
Vijećnik Milorad Mišković je kazao kako ima jedno pitanje za gradonačelnika.
Hodajući kalelargom svakim danom gleda kuće koje sve više nalikuju na ruševine. Zna se da
su te kuće napuštene iz razloga razno raznih, ali oni moraju u ovom momentu primijetiti i
preuzeti na sebe odgovornost da te kuće treba netko sanirati. Zanima ga što se poduzima po
tom pitanju kako zaštiti građane grada Šibenika da se te kuće sutra ne pretvore u gromile.
Danas u gradu Šibeniku možda ima oko tisuću mjerila od struje koje se ne vrte. Gledaju se
prozori bez koltrina, jer to je inače svjedočanstvo da tamo nitko ne stoji. Tko o tom vodi
brigu, zna se vlasništvo je vlasništvo, ali drži da moraju dovesti neodgovorne vlasnike i iznaći
rješenje kako će ih primorati da počnu voditi računa o tim svojim kućama. On dolazi s
Meteriza i takvih ruševina na tim rubnim dijelovima grada nema.
Zvonko Zaninović je kazao kako u sadašnjoj situaciji imamo dva akutna slučaja na
koja su upozoreni, i inspekcijom Ministarstva kulture. Radi se o kući Divinić na Meduliću i
kvartiru u Docu za koje postoje inspekcijski nalazi i njihova upozorenja. Procedura je
slijedeća, Grad Šibenik to jest gradonačelnik s obzirom se s vlasnicima ne može stupiti u
kontakt, mora imenovati privremenog skrbnika. Najvjerojatnije će to biti Ured za društvene
djelatnosti jer se radi o kulturnom dobru, nakon imenovanja privremenog skrbnika potrebno je
izraditi dokumentaciju, naći sredstva, krenuti u sanaciju i pravno to poslije regulirati ili
hipotekarno se uknjižiti, to je procedura u koju su krenuli.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao ima dva pitanja za gradonačelnika ili njegove
zamjenike. Prvo pitanje odnosi se na rekonstrukciju bazena u Crnici odnosno na financijske
obveze koje su nadležna državna ministarstva preuzela po postojećim ugovorima pri
rekonstrukciji bazena. Da li su ministarstva ispoštovala ono što stoji u ugovorima i da li su
platila financijska sredstva Gradu Šibeniku.
Drugo pitanje odnos se na to radi li se na mogućoj korekciji sustava prijevoza
umirovljenika u smislu veće pravednosti, jer bi to trebali podržati umirovljenici. Bilo je
govora na jednoj od prošlih sjednica Gradskog vijeća o uključivanju određenih socijalnih
kategorija u taj sustav prijevoza.
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Zamjenik gradonačelnik Petar Baranović je vezano za prvo pitanje kazao kako je
rekonstrukcija bazena okončana i punom parom se odvijaju aktivnosti. Okvir za financiranje
tog projekta bio je sporazum o tripartitnom financiranju između Ministarstva pomorstva,
prometa i veza i Ministarstva regionalnog razvoja i Grada Šibenika. Bilo je predviđeno da se
bazen financira sa tri strane. Ministarstvo pomorstva je u cijelosti i uredno ispunilo svoje
obveze u iznosu od 2 milijuna i 370 tisuća kuna, čak prije nego što se osobno nadao.
Međutim, Ministarstvo regionalnog razvoja do dana današnjeg odbilo je i ignoriralo
potpisivanje ugovora na temelju tog sporazuma, a kamoli da bi uplatilo i jednu kunu po
osnovi tog sporazuma. To je tema za naše saborske zastupnike koji imaju utjecaj u Zagrebu da
se eventualno potrude oko tog slučaja. Potpuno je jasno da je plaćanje bazena izvođaču
privedeno kraju koliko je informiran, ili je u cijelosti već i plaćeno. Grad Šibenik i Javna
ustanova su podnijeli teret jer je izvođača trebalo platiti, a državna razina, odnosno
Ministarstvo regionalnog razvoja duguje Gradu Šibeniku 2 milijuna i 370 tisuća kuna.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako se bazen počeo graditi na temelju potpisanih
ugovora koji su postojali, dogradonačelnik je dobro rekao tripartitni ugovori između Grada
Šibenika i ministarstava (odnosno sporazuma). Do prije godinu dana sve je bilo u redu, ali ne
zna što je radila aktualna gradska vlast kad u godinu dana nije uspjela riješiti ministarstvom to
riješiti i dogovoriti.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je što pristojnije nastojao
iznijeti činjenice, pokušavajući biti đentlmen prema jednoj dami koja je bila odgovorna za taj
projekt. U trenutku kad su preuzeli odgovornost za funkcioniranje Grada u bazenu su se
počele postavljati pločice. Laicima u graditeljstvu je jasno da je to bila jedna od završnih faza,
u tom trenutku sporazum na temelju kojeg je trebalo potpisati ugovore i isplatiti sredstva još
nije bio potpisan od dotadašnje gradonačelnice gospođe Nedjeljke Klarić, sadašnje saborske
zastupnice. Sporazum ih je dočekao nepotpisan. Na njegovu zamolbu gospođa Nedjeljka
Klarić je vrlo ljubazno i u najskorijem roku kad je to bilo moguće došla u Grad Šibenik i
ispunila svoju obvezu potpisivanja. On ju je osobno dočekao, bila je subota. S obzirom
Gradska uprava ne radi izašla je toliko u susret da oslobodi svoje slobodno vrijeme. Na
temelju tog sporazuma su išli u Ministarstvo pomorstva, prometa i razvitka i osigurali
potpisivanje sporazuma prema kojem je Ministarstvo vrlo uredno isplatilo sve obveze, dok
razgovor u Ministarstvu regionalnog razvoja nažalost nije urodio plodom, kao ni razgovor s
ministrom Petrom Čobankovićem, bez obzira na njegovu dobru iskazanu volju. To su tehnički
detalji s kojima ne treba zamarati ovaj grad. Činjenice su slijedeće, bez potrebe da se bilo tko
u sali ljuti, vrlo je pragmatično, a nadasve odgovorno najprije zatvoriti dokumentaciju i
osigurati financijsku konstrukciju u cijelosti pa onda krenuti raditi i onda ne upada u probleme
ni grad niti izvođač zbog kašnjenja plaćanja. Druga je činjenica da do dana današnjeg državna
razina jednog od ministarstava nije ispunila svoju obvezu koju je preuzelo potpisanim
sporazumom. Nada se da je dao odgovore u cijelosti, a kronologiju događanja i činjenično
stanje može dokumentirati u cijelosti.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako razmišljaju o uvođenju nekih
drugih socijalnih kategorija, međutim to je sada ovog momenta u fazi izračuna, kad se vide
financijski efekti što bi to značilo za proračun grada Šibenika u javnom prijevozu onda će ju
moći reći konkretnije. Ovog momenta se razmišlja o tome da se uvedu hrvatski branitelji,
invalidi i sve ostale socijalne kategorije, dakle čak se razmišlja o nezaposlenima. To je samo u
fazi razmišljanja.
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Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako pitanje upućuje gradonačelniku i
njegovim zamjenicima. Svjedoci su bili pred Festival djeteta jednog elegantnog rješenja
velikog problema u gradu. Kod Kneževe palače u gradu zna se da je smeće bilo ogroman
problem i riješeno je na jedan inovativan način i spušteno je pod zemlju. Drago mu je što je to
riješeno, te ga zanima da li Grad ima u planu još negdje u gradu takve investicije, jer ovo je za
pohvalu.
Drugo pitanje odnosi se na poticanu stanogradnju. Zna se da mladi ljudi teško mogu
riješiti stambeno pitanje po današnjim uvjetima, komercijalnoj cijeni stana i cijeni kredita koja
se dobiva u bankama. Zanima ga u kojoj je fazi postupak POS-a i kad se očekuje njegova
konkretizacija.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je što se tiče samog rješenja podzemnih
kontejnera na prostoru povijesne jezgre kazao kako se krenulo u određene projekte, među
kojima nije samo projekt podzemnih kontejnera, tu je i projekt wales mreže, bežičnog pristupa
na internet za one koji dolazi u povijesnu jezgru kako za naše građane tako i za turiste koji tu
dolaze. Cilj jest obzirom je Šibenik jedan od rijetkih gradova na našoj strani Jadrana koji ima
živu povijesnu jezgru jest podizanje kvalitete života u povijesnoj jezgri. Zbog toga su išli na
takva rješenja cijeneći da nije primjereno pored praktički kulturno povijesnih spomenika u
neposrednoj blizini katedrale da stoje gomile otpada. To je dosta kvalitetno rješenje, međutim
cijena tog rješenja je nekih cca 250 tisuća kuna za četiri kontejnera. Tako da nije baš ni
pretjerano jeftino. Dakle, drže da Šibenik zaslužuje najbolje i zbog toga su išli na takva
rješenja i ići će ju i dalje. Do kraja godine planira se na još bar jednoj lokaciji unutar
povijesne jezgre, vidjet će se koja će to biti. U svakom slučaju ona koja je najurgentnija. Ima
4-5 lokacija koje bi trebalo sanirati unutar povijesne jezgre. Zasigurno će i nadalje na tome
raditi.
Što se tiče POS- stanogradnje, krenuli su od početka želeći potaknuti i pokrenuti
projekt POS-a, mada se ne voli pozivati ni na Zadar ni na Split, ali prije par dana je u Zadru
nekih 200-300 stanova otvoreno iz programa POS-a. Dakle, krenuli su u projekt POS-a i to
rade u dogovoru sa APN-om. Problem Grada Šibenika u ovom momentu je što nije osigurano
građevinsko zemljište. Međutim, čvrsto vjeruje da nakon posljednjeg natječaja na koji je
pristigla 151 prijava, APN bi trebao provjeriti kreditnu sposobnost ljudi da se vidi da li oni
mogu ući kao kupci POS stanova. Ukoliko to sve bude ispoštovano, vjeruje ako ne APN onda
će oni u Gradskom vijeću odlučivati da će Grad Šibenik nabaviti građevinsko zemljište i
krenuti u projekt POS-a. Vjeruje da će se puno toga znati kroz tri-četiri mjeseca.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako ima jedno vijećničko pitanje koje će pismeno
dostaviti, moli da mu se dostave podaci o dužnicima, pravnim i fizičkim osobama koje po bilo
kojoj osnovi imaju dug prema Gradu Šibeniku veći od deset tisuća kuna. Želi vidjeti visinu
duga, vremensko razdoblje u kojem je nastao dug, po kojoj osnovi, postoji li dogovor o
načinu otplate ili saniranju duga. Tu će vjerojatno biti i dug Ministarstva, države i tako dalje.
Želi vidjeti tko sve gradu duguje, pošto će se uskoro raspravljati o Proračunu.
Vijećnik Tonči Radnić je kazao kako ga kao građanina interesira zbog čega je došlo
do ostavke gospode iz Mjesnog odbora Jadrija, zbog čega su bili nezadovoljni. Da li je to
nastalo zbog koncesijskoj odobrenja, betoniranja, rušenja i tako dalje u šumi na Jadriji.
Drugo pitanje se odnosi na kontejnere, slaže se da Šibenik zaslužuje najbolje. Zanima
ga zašto nije provedena neka malo šira rasprava, jer se radio vrlo osjetljivoj poziciji kraj
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topova, možda malo konzultacije s Mjesnim odborom i tako dalje. Kazao je kako ima i
nekakve fotografije da se kraj tih kontejnera ipak ostavlja smeće, što mu je bilo tužno za
vidjeti. Pored tih skupih kontejnera ostavljaju se vreće za smeće.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je što se tiče ostavke za koju vjeruje da će
biti povućena misli da je sve rečeno u medijima. Mjesni odbor Jadrija je frustriran na
nemogućnost daljnjeg rada, na kvalitetu života stanovnika Jadrije zbog toga jer je Grad
izgubio spor sa Hrvatskim šumama. Niz okolnosti je doveo do toga, ali misli da to nije tema
za sjednicu, ako žele može im se dostaviti tekst njihove ostavke.
Vezano za lokaciju za kontejnere kazao je kako su vodili računa, međutim ako budu na
Gradskom vijeću doista išli raspravljati o lokaciji za kontejnere, a rekli su da ima najmanje
pet lokacija samo na području povijesne jezgre. Misli da ih to nikud neće dovesti i to je na
kraju krajeva zadiranje u izvršnu vlast. Dakle, prostornim planovima i svim drugim su
određene stvari predviđene. Zašto su kontejneri tamo gdje jesu, zbog toga što ispod postoje
podzemne instalacije i doista niti jedna druga lokacija na tom mjestu nije bila moguća jer bi se
svugdje upleli ili u kablove ili u kolektor, vodovodne cijevi i slično. Što se tiče ostavljanja
otpada žao mu je što uz ovu sliku koju je pokazao g. Ninić što nema i slike onog prethodnog
stanja da se vidi da je ta slika daleko gora. Ode se radi o tri kartonske kutije koje stoje pored.
Te kutije se ostave navečer ujutro se pokupe i to je to. To u bitnome neće narušiti sam izgled.
Vijećnik Emil Guberina je kazao kako je povod njihove ostavke i raspuštanje gradske
četvrti na Jadriji bilo izdavanje koncesijskog odobrenja bez suglasnosti Gradske četvrti što je
izazvalo reakciju mještana i ljubitelja Jadrije. U obrazloženju koje su uputili gradonačelniku
naveli su čitav niz stvari na koje su upozoravali već godinama i pokušavali ih riješiti. Vidjeli
su da više ne mogu biti suodgovorni, a to se svakako odnosi na apartmanizaciju koja prijeti da
uništi potpuno naselje koja je zaustavljena, problem nije riješen. Drugi problem je gubitak
dugogodišnjeg spora između Grada i Hrvatskih šuma čime su jedinstvena gradska četvrt u
Hrvatskoj gdje veći dio naselja pripada Hrvatskim šumama. Ne vide mogućnost da se na ovaj
način naselje urbanizira i riješe brojni problemi od nepostojanja upisanih cesta, putova,
prilaza, nemogućnost uvođenja reda na pomorskom dobru. Zahvalio se gradonačelniku i
njegovim zamjenicima jer su prontno reagirali. Obavili su niz razgovora, razgovarali su i sa
županom i vidi se u čemu su sve problemi.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako prvo mora kratko replicirati na stanje na
Jadriji koje je zatekao i u što se uvjerio svojim očima, ali i velikom bukom Jadrijaša koji su
bili tamo. Sigurno je to bio jedan od razloga zbog čega se ovako grubo reagiralo. Misli da
treba dobro razmotriti prilikom donošenja svake odluke, pa tako i ove koja se donijela za
katastrofalno narušavanje tradicionalne šume na Jadriji, znači podizanja ploče i provođenja
električnog kabela. Moli da se takve greške više ne događaju i da se upozori onoga tko je
odgovoran za ovaj postupak.
Vezano za kontejnere g. Vidoviću je kazao da što se tiče kontejnera ne odlučuje niti
Vijeće niti izvršna vlast, struka je ta, arhitekti trebaju odrediti i reći lokaciju. Složio bi se s g.
Vidovićem da je prijašnje stanje bilo katastrofalno, ali da li je ovo dobro pokazat će vrijeme.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako je gradonačelnik preko radija govorio o
dugovima. Kada mu je g. Slavica dala dug, zaduženje je bilo 34 milijuna. Tih 34 milijuna
kuna je bilo za vrijeme Milana Arnautovića, za njega jedinog gradonačelnika koji je nešto
radio.
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Kazao je kako se gradonačelnik cijelo vrijeme hvata za prijašnja doba, te moli da
odgovorne iz Orco grupe i TEF-a prijavi institucijama i da se to jedan put riješi i da se krene
normalnim i zdravim putem. Oni koji su odgovorni, ako su nešto napravili treba ih prozvati.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako je g. Ante Gašperov govorio o dugu
Gradu 35 milijuna kuna 31.12. 2009. Za pet mjeseci je taj dug smanjen uz izuzetne napore, te
je sada 21 milijun kuna. I dalje se rade napori uz bolji rad, bolju konzultaciju i uz razgovore, a
ne koristeći samo drastične zakonske mjere. Što se tiče loših stvari koje su se radile, neke
stvari su se dale organima koji moraju istražiti određene radnje i slaže se s tim da se nadzorni
odbori moraju staviti u funkciju da na vrijeme spriječe određene malverzacije kojih je bilo i
da se ne ulazi u to. To je određena odgovornost onih koji sjede u nadzornim odborima
pogotovo trgovačkih društava i svih ostalih ustanova. U svakom slučaju jedan dio su napravili
drugi dio će se također napraviti. Na organima je da reagiraju i Uskoku i državnom
odvjetništvu i tako dalje. Ima i takvih stvari, što ne znači da ih neće biti i dalje. Nažalost ima
puno materijala. Slaže se s tim da svatko onaj tko radi da i odgovara za taj posao, ali i da ima
mehanizam da može raditi i upravljati, ali i odgovarati. Nažalost toga do sada nije bilo.
Predsjednik Vijeća Goran Grguričin se zahvalio gradonačelniku i kazao kako s ovim
završava aktualni sat i vijećnička pitanja. Nadalje slijedi utvrđivanje dnevnog reda.
Pozvao se na članak 67. i stavak 6. Poslovnika koji kaže da se: „Prilikom utvrđivanja
dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, a
zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti
postupka“.
Upitao je tko je za to da se s dnevnog reda izostavi neka od predloženih točaka
odnosno onih koji su naknadno predloženi.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je u ime predlagatelja kazao kako povlače
Izvješća o radu svih ustanova i trgovačkih društava koje su predviđene kao toče 8., 9., 10.,
11., 12., 13.,14., 15., 16., - dnevnog reda. Nadalje povlače i prijedlog Odluke o uređenju
prometa na otoku Zlarinu – točka br. 21. – na prijedlog mjesnog odbora Zlarin
Povlače i prijedlog odluke o prihvaćanju Statuta HNK u Šibeniku – točka br. 30.
Vijećnik Tomislv Ninić je kazao kako je ostao iznenađen kada je vidio dnevni red koji
mu je došao prvom pošiljkom sa 37 točaka dnevnog reda ostalo mu je 6 dana za pripremu za
sjednicu, da sazove klub vijećnika i uz sve obveze koje ima dobro razmotriti i pročita dnevni
red. Nije imao dovoljno vremena i nije se kvalitetno i dobro kao vijećnik pripremio da
raspravlja o svim pitanjima koja se tiču dnevnog reda. Pogotovo je ostao iznenađen kada je
oko 5-6 sati poslije podne dobio dopunu dnevnog reda sa Prijedlogom statuta grada. Prije tričetiri mjeseca je predložio statut na dnevni red na samoj sjednici i „posut će se pepelom“
možda je pogriješio, a na to je bio upozoren iz SDP-a i HNS-a da griješi, oštre kritike i
otrovne strelice bile su upućene prema njemu, a sada zašto SDP, HNS i njegovi koalicijski
partneri to isto rade i donose na dnevni red. Prvo govore jedno, pa rade drugo.
Predsjednik Vijeća Goran Grguričin je kazao da predloži što će skinuti, a ako se
govori o dopuni ona će kasnije biti na raspravi.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako s postojećeg dnevnog reda bez dopune
predlaže da se skine uz prijedlog, složio bi se s g. Vidovićem Zlarin da se posluša Mjesni
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odbor i da se raspravlja kasnije, točka 21., te da se skine točka 18. Prijedlog statutarne odluke
o izmjeni statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora. U klubu vijećnika
HDZ-a smatraju da je to bespredmetno uopće o tome raspravljati, znači da se skine točka 18. i
traži da se sa dnevnog reda skine točka 34. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju
članova Školskih odbora Osnovnih škola (po prijedlogu klubova vijećnika SDP-a, HSP-NL
Zlatka Štrbinića i HNS-a i nezavisnog vijećnika Borisa Dragutina) s tim više što su ti odbori
imenovani prije godinu i pol dana i imaju mandat četiri godine, a razlog koji su pročitali u
materijalima koje su dobili je više nego smiješan, pa prema tome misli da svatko tko želi
surađivati, svaka je suradnja dobra, pa tako i ta ne vidi razloga zbog čega ta točka ide. Školski
odbori nisu trgovačka društva i ne mijenjaju se tek tako.
Predsjednik Vijeća Goran Grguričin je kazao kako sve ono što Gradsko vijeće dobije
kao prijedlog dužan je staviti na dnevni red, ako su ispunjeni uvjeti procedure, tako da ne stoji
prigovor da je on nešto stavio, što dobije stavi na dnevni red.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako u ime kluba vijećnika SDP-a, HSP – NL
Zlatka Štrbinića i klub vijećnika HNS i nezavisni vijećnik Boris Dragutin) povlače Prijedlog
rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u
Šibeniku, a koji je predložen u dopuni dnevnog reda pod točkom 3. c). To predlažu radi
potrebe usklađivanja sa Zakonom o kazalištima i Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u
Šibeniku.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako bi njegov prijedlog bio da se dopuna dnevnog
reda sve 4 točke, odnosno neka bude da se prve tri točke dnevnog reda uopće ne uvrštavaju u
današnji dnevni red, nego da se skinu s dnevnog reda. Naime, predsjednik Vijeća se pozvao
na 49. članak Poslovnika, javnosti radi i radi nas sviju Poslovnik je novi tu jasno stoji, a
odnosi se na odredbe o donošenju akata po hitnom postupku. Dakle, iznimno akt se može
donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi ne
donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za grad Šibenik. Ne
zna vidi li itko razlog za hitnost, opravdane razloge. Ono što je njima kao vijećnicima važno
je da predlagatelj u nijednom dijelu prijedloga nije upozorio na hitnost, nije iznio nijedne
razloge zbog kojih je ta hitnost nužna, pa će se sada pozvati na članak 50. istog Poslovnika
koji kaže: „ Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez
rasprave o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red“. Ne misli se na
raspravu o proceduri nego na raspravu o meritumu. Upitao je kolege vijećnike i vijećnice zna
li itko opravdane razloge za hitnost ovih točaka. Oni bi kao vijećnici to trebali znati. On
osobno kao vijećnik to ne vidi. Nužno je eventualno po točki 4. Njegov prijedlog je da se
točke 1.,2. i 3. iz dopune dnevnog reda skinu i ne uvrste u dnevni red.
Predsjednik Vijeća je upitao ima li još prijedloga za skidanje s dnevnog reda. Kazao je
kako će se glasati o dijelu za skidanje s dnevnog reda. Znači o skidanju točaka predlagača,
koji je skinuo točke se ne glasuje, zatim imamo prijedlog Branka Belamarića koji se odnosi na
točku 3c) iz dopune - Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog
vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, a vijećnik Tomislav Ninić je predložio da se
s dnevnog reda skine točka 34. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskih
odbora Osnovnih škola (po prijedlogu klubova vijećnika SDP-a, HSP-NL Zlatka Štrbinića i
HNS-a i nezavisnog vijećnika Borisa Dragutina i točka 18. Prijedlog statutarne odluke o
izmjeni statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora.
Predsjednik Vijeća je upitao tko je za to da se sa dnevnog reda skine točka 34.
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Vijeće uz 12 glasova „ZA“ i 13 glasova „PROTIV“ nije skinulo točku 34. s dnevnog
reda.
Predsjednik Vijeća je upitao tko je za to da se sa dnevnog reda skine točka 18.
Vijeće uz 11 glasova „ZA“, 12 glasova „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ nije
skinulo točku 18. s dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je točku 3 c) iz dopune dnevnog reda povukao
predlagač.
Vijećnik Ivica Poljičak je upitao tko je predlagač.
Predsjednik Vijeća je kazao kako su predlagači tri kluba vijećnika (klubovi vijećnika
SDP-a, HSP – NL Zlatka Štrbinića i klub vijećnika HNS i nezavisni vijećnik Boris Dragutin),
a prijedlog je povukao Branko Belamarić.
Nadalje je kazao kako je ostalo još za glasanje da se sa skinu točke 1.,2. i 3. iz dopune
dnevnog reda.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako je predložio da se to ne uvrsti u dnevni red jer
nema nikakvih razloga za hitnost, barem ih oni ne znaju, to se taji.
Predsjednik Vijeća Goran Grguričin je kazao kako glasaju o prijedlogu Ivice Poljička
da se sa dnevnog reda skinu točke 1.,2. i 3 .

Upitao je tko je za to da se navedene točke skinu sa dnevnog reda.
Uz 12 glasova „ZA“ i 13 glasova „PROTIV“ točke 1.,2. i 3. ostale su na dnevnom
redu.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako članak 49. Poslovnika utvrđuje hitni
postupak, međutim u članku 67. stavak 2. Poslovnika stoji da prilikom utvrđivanja dnevnog
reda predsjednik Gradskog vijeća i ovlašteni predlagatelj iz članka 37. ovog Poslovnika mogu
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi i onda se podnosi prijedlog
akta, bez obzira na hitan postupak članak 67. stavak 2. omogućava praktično i na samoj
sjednici podnošenje bilo kojeg akta.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako ni u jednom trenutku ne osporava pravo ne
samo predlagatelja kao gradonačelnika nego bilo kojeg vijećnika ili trećine vijećnika da na
samoj sjednici može predložiti točku dnevnog reda. Ovdje se predsjednik Vijeća kod dopune
koju su preksinoć dobili doma pozvao na članak Poslovnika 49. Tamo se poziva na hitnost, a
nitko nije rekao što je to hitno, toga nema. Na to je upozoravao. Naravno da svatko može kod
utvrđivanja dnevnog reda predlagati da se nešto uvrsti ili da se ne uvrsti. Predlagatelj ne želi
reći što je hitnost. Nije u redu tako raditi. Molio bi u ime predsjednika kluba 5 minuta da se
konzultiraju.
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Predsjednik Vijeća Goran Grguričin kazao je kako on nije predlagatelj, pa da je on
stavio članak 37. Predlagatelj se pozvao na članak 37. i članak 49. da je to hitni postupak. Oni
kao vijećnici glasaju da li će ju to uvrstiti ili ne. Zamolio je predlagatelja da obrazloži.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako ne zna za koga ovo nije hitnost.
Agonija u gradu traje što se tiče određenih nadležnosti godinu dana. Svi su svjesni onog što se
događa. Nekome možda odgovara dvojnost, nekome dva ustava i dvojake odluke Visokog
trgovačkog suda. Sad je prilika da se Gradsko vijeće izjasni. Kaos koji inače vlada i namjere
koje imaju da održavaju ovo stanje i da se stvara kaos u gradu, na neki način za to je
odgovorno Gradsko vijeće i u tom smislu se mora postaviti. Traži da se ovdje na neki način
izjasne inače će biti još veći kaos u gradu. Ne bježi od određene odgovornosti. Dosta je bilo
onoga da nitko za ništa nije odgovarao. Ne da je hitno, nego je prošlo dosta vremena. Postoji
niz dvojbi i dvije odluke Visokog trgovačkog suda koje su oprečne i dvije odluke Visokog
ustavnog suda koje su također oprečne i tako dalje. On je legalista i ponaša se prema
odlukama sudova i ponašat će se prema odlukama sudova. Kad je Ustavni sud rekao da će biti
na snazi ono što oni na Vijeću kažu onda neka kažu. Neke stvari treba iznijeti na čistac i da
bude transparentno neka javnost zna da je dosta bilo vladanja u određenim stvarima i
neodgovornog ponašanja Traži da se Gradsko vijeće u tom smislu izjasni.
Predsjednik Vijeća je kazao kako ne raspravljaju o dnevnom redu nego samo
konstatiraju da li će ju nešto staviti, dopuniti ili voditi po hitnom postupku.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako bi kao pravnik htio kazati, jer se nije htio javljati
kad je bio zapisnik bilo je puno govora zadnji put pravničkih mogućnosti kolege Draška
Lambaše, 44 znanstvena rada i vidi je to verificirano. Stoji preko puta suda, a i vijećnik je pa
vidi da je g. Lambaša više u Trgovačkom sudu i u Gradskom poglavarstvu, pa ne zna da li on
tu radi. Savjetnik gradonačelnika je napravio grešku. Napisao je u prijelazne i završne
odredbe prilikom odlučivanja o prijedlogu Statuta članak 108. Ako se i nakon ponovljenog
glasanja ne izglasa 6 mjeseci se ne može o Statutu glasati. Nije prošlo 6 mjeseci ovdje se radi
o novom statutu, a ono je bilo o prijedlogu promjene statuta. Ista je to stvar i 6 mjeseci se ne
može razgovarati o statutu kao što se ne može o ustavu ili bilo čemu. Tako da savjetnik
ponovo manipulira sa Gradskim vijećem i dužan je kao pravnik upozoriti da su napisali da
ako se danas ne izglasa ne može se 6 mjeseci raspravljati o statutu. Isto je vrijedilo i prije 6
mjeseci. Jer danas je na snazi Statut koji sve ovo što je govorio gradonačelnik ne dovodi u
pitanje. U Gradu Zagrebu koji je 50% moći Hrvatske je Gradska skupština, SDP većinski
vlasnik, bivši SDP-ov gradonačelnik. Gradska skupština Grada Zagreba razvlastila
gradonačelnika i nitko ne smatra da je to protuzakonito ili protuustavno. Kao prijatelj, kolega
i kao saborski zastupnik koji je učestvovao u donošenju tog Ustava ne dozvoljava da se kaže
da je Arlović Mate ili Matija Ivan koji su 90-ih mogli poginuti radi demokracije da su
neznalice i da su korumpirani, jer je to govoreno ispred Gradskog poglavarstva, zamjenik
gradonačelnika. On kao gradski vijećnik inzistira i traži da se poštuje i Zakon i Ustav, zadnja
odluka Ustavnog suda je jasna. Nema diskutiranja o ustavnoj odluci.
Predsjednik Vijeća upozorio je vijećnika da ne viče i pozvao ga na red ili će mu
oduzeti riječ.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao da mu oduzme riječ.
Predsjednik Vijeća je kazao kako vijećniku Ivanu Niniću oduzima riječ.
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Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako on neće otići, pa da mu zovu zaštitara.
Predsjedniku Vijeća je kazao kako je naučio biti poslušan, ne bi išao u školu da nije bio
poslušan kao partijski kadar.
Predsjednik Vijeća je kazao kako članak 38. stavak 3. Poslovnika kaže: „ Ukoliko je
prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Gradskom vijeću, može se
ponovo staviti na dnevni red“. Znači bilo tko ako Gradsko vijeće odluči.
Nadalje je zamolio vijećnike da ne spominju druge vijećnike i njihove škole i sve
skupa je još jednom pozvao na red. Kazao je kako su došli do trenutka kad će se raspravljati
odnosno da se po hitnom postupku glasa o četiri točke dnevnog reda.
Predsjednik vijeća dao je pauzu na zahtjev vijećnika Tomislava Ninića.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako ima repliku na govor vijećnika Ivana
Ninića. Kao pravnik i stečajni upravitelj posjećuje sud, te on ne može znati da li je bio na
Općinskom, Županijskom ili Trgovačkom sudu.
Vijećnik Tomislav Ninić je u ime kluba vijećnika HDZ-a kazao kako je
neprihvatljivo razgovarati o dopuni dnevnog reda, te da nisu imali dovoljno vremena da se
pripreme za dopune koje su sinoć primili. Nadalje je kazao ako su pravednici da ne žure s
dnevnim redom, pogotovo nakon što su skinuli točke dnevnog reda za koje su se pripremili.
Riječ je o preozbiljnim odlukama o kojima treba ozbiljno raspravljati, a ne ih donositi po
hitnom postupku i to bez adekvatnog obrazloženja.
Vijećnici HDZ-a napustili su sjednicu.
Predsjednik Vijeća Goran Grguričin zamolio je Tajnicu Grada, Valentinu Meić, da
obavi ponovno prozivku vijećnika.
Konstatirao je da je sjednici prisutno 16 vijećnika.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako još jednom pozdravlja sve prisutne, te je zamolio
predsjednika Gradskog vijeća, pošto se radi o preko 30 točaka dnevnog reda, a neke su bitne i
različito se donose statutarno, a Statut je na snazi i Zakon je na snazi, pa bi tražio da prije
utvrđivanja dnevnog reda, kažu za koje točke je potrebna većina 50+1 vijećnik, a koje se
donose većinom prisutnih članova vijeća. Prva točka dnevnog reda koja je bitna stavlja da
prijedlog o potvrđivanju da gradonačelnik, ovo Gradsko vijeće daje ovlasti gradonačelniku i
pošto se to donosi većinom nazočnih onda se pobije statut, jer ta ista točka u pravima
gradonačelnika čl. 47. i 17. piše isto, ali se tu donosi sa većinom svih članova, a ode po
hohštaplerskom pravu većinom prisutnih. Grad Zagreb 50% Hrvatske idealno funkcionira sa
vijećnicima tako da se ništa ovdje neće desiti, ako silujete da se potvrde i nezakonite odluke
donesu i odgovornost za štetu koja je nastala zbog ilegalnih direktora.
Predsjednik Vijeća je vijećniku Ivanu Niniću kazao kako nije pristojan i da nije u redu
kako se odnosi prema vijećnicima. Vezano za odluke koje donosi Gradsko vijeće većinom
glasova svih vijećnika ili većinom postojećom riješeno je i regulirano po članku 76.
Poslovnika koji kaže da se većinom glasova svih vijećnika donose slijedeće odluke: Statut
Grada, Poslovnik Gradskog vijeća, Proračun, godišnje izvješće o izvršenju proračuna, odluka
o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća, odluka o raspisivanju
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referenduma o razrješenju gradonačelnika i njegovog/vih zamjenika i odluka o raspisivanju
referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih statutom Grada Šibenika i
Zakonom je riješeno da se donosi o Proračunu, a sve ostale odluke se donose prostom
većinom, pa primjenjivo na aktualni dnevni red koji će se utvrđivati kad se utvrdi, a utvrđuje
se ovog trena. Nakon što su povućene neke točke dnevnog reda, nakon što je izglasano da se
neke točke neće povući s dnevnog reda, na dnevnom redu ostaju točke hitnog postupka.
Utvrđuje se da je slijedeći dnevni red: Točka 2. Prijedlog Statuta Grada Šibenika (po
prijedlogu gradonačelnika Grada Šibenika) je točka o kojoj bi se odlučivalo većinom svih
vijećnika, a sve ostale točke koje se odnose na Odluke i Prijedlog godišnjeg obračuna
proračuna Grada Šibenika za 2009. godinu i ta točka će postati točka 5. donosi se
natpolovičnom većinom svih vijećnika, a sve ostale točke su točke o kojima se glasa većinom
prisutnih vijećnika.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako bi gradonačelniku rekao vezano za kriminalne
radnje, slaže se da su ti ljudi odgovorni, nije rekao da su krivi, ali se češće spominju. S
obzirom da je nastala situacija kakva je, to znači situacija je jako mučna i nikakva i poziva
moralne vijećnike da dadu ostavku na svoje funkcije i da se ovaj narod ne maltretira i da se
ovaj narod ne muči bez potrebe. Poziva vijećnike da dadu ostavku na mjesta vijećnika. S
obzirom se točka 1. može izglasati većinom s time da on želi preuzeti odgovornost onda
poziva oporbene vijećnike da iziđu iz vijećnice.
Predsjednik Vijeća je upitao ima li još rasprave. Utvrdio je kako nema. Konstatirao je
kako nema vijećnika Ante Gašperova, te je sjednici prisutno 15. vijećnika.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako se poziva na članak 73. Poslovnika koji
govori slijedeće: „Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema
utvrđenom dnevnom redu.“ To je napravio g. Ninić prvi put i nije mu se oduzela riječ i nije
mu se dala opomena. Druga stvar:“ ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem
zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik Gradskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po
potrebi i udaljiti ga sa sjednice.“ Gospodin Ivan Ninić prozvao je sve njih nazivajući ih
pogrdnim imenima i misli da su svi povrijeđeni, ali će ostati dostojni, jer u ime grada su
izabrani da rade za boljitak grada i nada se da među njima nema onih koji se mogu prozvati
da su neradnici i da sprječavaju prosperitet grada Šibenika. Zato će ju ostati i donijeti one
odluke koje mogu s obzirom da smatraju kako je dnevni red danas itekako važan. Za one
točke koje je predlagatelj povukao, zna se zašto ih je povukao. Prema tome zna se tko radi
nered u Gradskom vijeću i zbog čega se stalno kroz medije provlače određene osobe. Kazala
je: „Ako Ivane Niniću volite svoj grad onda nemojte nastupati na taj način. Vrijeđate sve nas
žene i sve vijećnike uključujući i ljude koje je izabrao ovaj narod demokratskim putem“.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako će biti kavalir i napustiti sjednicu. Kazao je kako
vijećnicu nisu izabrali građani nego su izabrali drugog, a ona je prevarila. Slaže se da svi dadu
kolektivnu ostavku i povjerenje gradonačelniku.

Predsjednik Vijeća je kazao kako nakon što su izašla još dvojica vijećnika Drago
Skorić i Ivan Ninić konstatirao je da je sjednici prisutno 13 vijećnika što nije dovoljno da se
nastavi sjednica. Sjednica je prekinuta.
Nadalje, je kazao kako su dosegli točku utvrđivanje dnevnog reda i tu su prekinuli
sjednicu.
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Vijećnica Anita Jakšić je kazala kako su u pozivu za sjednicu dobili napomenu na
kraju. Ukoliko ne budu u mogućnosti raspraviti o svim točkama dnevnog reda, sjednica će se
nastaviti 1. srpnja (četvrtak) u 9,00 sati.
Predsjednik Vijeća kazao je kako nema kvoruma, sjednica će se nastaviti uskoro ili će
se sazvati nova sjednica.
Sjednica je prekinuta u 11,15 sati.

NASTAVAK
11. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ŠIBENIKA

Sjednica je nastavljena 8. srpnja 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.
Konstatirao je da je 11. sjednica prekinuta sukladno odredbi članka 75. Poslovnika
stavak 4. koji propisuje da će se sjednica prekinuti ako se utvrdi da nema nazočnosti većine
vijećnika i propisuje da će predsjednik odložiti sjednicu za određen dan i sat. Donio je odluku
da se ona odloži za 8. srpnja u 9,00 sati, pa su u tom smislu bili upućeni pozivi 2. srpnja 2010.
godine. Sukladno Poslovniku članak 75. Gradskog vijeća Grada Šibenika prelazi na
utvrđivanje kvoruma da se vidi da li se može nastaviti s radom 11. sjednice.
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 16 vijećnika i
kako postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici nije prisutni vijećnici: Željko Čoga, Tomislav Jukić, Petar Lalić (ispričao),
Novica Ljubičić, Ivan Ninić, Tomislav Ninić, Ivica Poljičak, Tonči Radnić, Ante Rakić, Anita
Škugor Kodžoman.
Predsjednik Vijeća je kazao kako osim vijećnika Petra Lalića koji se ispričao ostali
vijećnici sukladno Poslovniku nisu poslali obavijest da neće doći iz nekog opravdanog
razloga. Stoga drži da je njihov izostanak neopravdan.
Radi evidentiranja u zapisnik kazao je kako će ponoviti što se odradilo u dosadašnjem
tijeku sjednice.
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U proteklom dijelu je odrađeno sukladno članku 67. stavak 1. Poslovnika proveden je
postupak za utvrđivanje i glasanje o zapisniku, pa je donesena odluka da se zapisnik 10.
sjednice prihvati. Isto tako temeljem članka 67. stavak 1. i članka 54., 55., 56. i 57.
Poslovnika završili dio sjednice u kojem su postavljana vijećnička pitanja. Isto tako sukladno
članku 67. otvorena je bila procedura i postupak utvrđivanja dnevnog reda, te se dospjelo do
dijela u kojem su se donosile odluke, u kojem se odlučivalo o prijedlozima da se pojedini
predmeti izostave s dnevnog reda. U tom smislu predlagač je s dnevnog reda izostavio točke
8.,9., 10., 11.,12,.13.,14.,15.,16., 21. i 30. dnevnog reda kojeg su dobili za 11. sjednicu. Ispred
predlagatelja tri kluba vijećnika, vijećnik Branko Belamarić povukao je prijedlog rješenja o
razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.
Nadalje, je kazao kako se odlučivalo i o prijedlozima vijećnika Ivice Poljička koji predložio
da se s dnevnog reda skinu točke 1.,2. i 3. koje su išle kao dopuna dnevnog reda po hitnom
postupku. Po prijedlogu vijećnika nije bilo valjanog obrazloženja. Glasovanjem o tim
prijedlozima vijećnici su se odlučili ne prihvatiti prijedlog vijećnika Ivice Poljička, pa je
odlučeno da te točke ostanu na dnevnom redu i da idu kao dopuna dnevnog reda po hitnom
postupku. Isto tako bio je i prijedlog Tomislava Ninića da se izostavi točka 18. Prijedlog
statutarne odluke o izmjeni Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora i
točka 34. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskih odbora Osnovnih
škola (po prijedlogu klubova vijećnika SDP-a, HSP-NL Zlatka Štrbinića i HNS-a i nezavisnog
vijećnika Borisa Dragutina):
a) Jurja Dalmatinca Šibenik
b) Jurja Šižgorića Šibenik
c) Petra Krešimira IV Šibenik
d) Fausta Vrančića Šibenik
e) Tina Ujevića Šibenik
f) Vidici Šibenik
g) Vrpolje
h) Brodarica. Isto tako ti prijedlozi nisu dobili potrebnu većinu tako da su te točke
ostale na dnevnom redu.
Tada je na traženje kluba vijećnika bila pauza i nakon pauze sjednicu su napustili
vijećnici HDZ-a s vijećnikom Petrom Lalićem. Nakon toga vijećnicu je napustio Ante
Gašperov, Ivan Ninić i Drago Skorić nakon čega je došlo do izostanka kvoruma, a to je bilo u
11,12 sati. Nakon dosegnute te točke nastavlja se s radom u dijelu rasprave dnevnog reda.
Ostala je dakle dopuna dnevnog reda i potvrditi točke dnevnog reda koje dalje ostaju na
dnevnom redu. Upitao je da li ima još dopune dnevnog reda.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako u ime 1/3 vijećnika predlaže dopunu
dnevnog reda: Prijedlog za izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Šibenika.
Vijećnik Drago Skorić je kazao kako bi htio dati na znanje da on Drago Skorić nije
vijećnik Hrvatske stranke umirovljenika jer ga je ona na prijedlog predsjednika Gradskog
odbora isključila. On je nezavisni vijećnik. Na prošloj sjednici se dugo raspravljalo o
dnevnom redu i sada se opet raspravlja o dnevnom redu gdje se gradonačelniku daje da bude
Skupština trgovačkih društava. Osobno je protiv toga i s obzirom da je kvorum tu, ne želi
sudjelovati u tome i napušta sjednicu.
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Predsjednik Vijeća je vijećniku Dragi Skoriću kazao da za dio promjene statusa
pošalje obavijest predsjedniku Gradskog vijeća tako da se može znati u kojem će eventualno
biti klubu.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako u ime predlagatelja točku 18.
Prijedlog statutarne odluke o izmjeni Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih
odbora povlači sa dnevnog reda zbog daljnjeg usklađivanja sa statutom i Zakonima RH.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je predlagatelj povukao točku 18.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako se kaže: „do izvora dva putića, budi muško
kreni pravo“. Osoba je koja se zalaže da se održe novi izbori jer smatra da je ovo stanje
katastrofalno, te na sjednici vijeća neće sudjelovati, 14 vijećnika je i želi sve najbolje.
Predsjednik Vijeća upitao je da li ima još dopuna dnevnog reda. Utvrdio je kako nema.
Konstatirao je kako je ispred 1/3 vijećnika predloženo da kao prva točka dnevnog reda
ide Prijedlog za izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Šibenika i točka 18. je po
predlagatelju povućena.
Sukladno članku 67. stavak 6. Poslovnika ostalo je još glasati da se one točke koje su
uvrštene po hitnom postupku, a bile su 1., 2., 3. i 4. u prijedlogu prihvate kao točke 2.,3.,4. i 5.
dnevnog reda nakon što će se glasati o točki dnevnog reda koju je predložila 1/3 vijećnika.
Upitao je tko je za to da se u dnevni red kao prva točka uvrsti Prijedlog za izbor
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Šibenika.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ prihvatilo da se Prijedlog za izbor potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Šibenika uvrsti kao prva točka dnevnog reda.
Upitao je tko je za to da točke 1.,2.,3. i 4. dnevnog reda koje su uvrštene u dnevni red
kao dopune po hitnom postupku postanu točke 2.,3.,4. i 5. dnevnog reda.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ prihvatilo da točke 1.,2.,3. i 4. dnevnog reda postanu
točke 2.,3.,4. i 5. dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća je kazao kako konstatira i objavljuje sukladno članku 67. stavak 7.
Poslovnika slijedeći

DNEVNI RED
1. Prijedlog izbora potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Šibenika.
2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju i imenovanju Gradonačelnika Grada Šibenika kao
predstavnika Grada Šibenika u skupštinama trgovačkih društava u kojima je Grad
Šibenik vlasnik ili suvlasnik
3. Prijedlog Statuta Grada Šibenika, po prijedlogu Gradonačelnika Grada Šibenika,
4. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnih vijeća:
a. GRADSKA KNJŽNICA „JURAJ ŠIŽGORIĆ“
b. GRADSKI VRTIĆI
c. MUZEJ GRADA ŠIBENIKA
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d. JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI
e. CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU
f. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
g. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
5. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone
mješovite namjene - pretežito poslovne II/2.8 Njivice u Šibeniku
6. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Šibenika za 2009. godinu
7. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2009. godinu
8. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Šibenika u 2009. godini
9. Prijedlog izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2009. godini
10. Prijedlog izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu
11. Prijedlog izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2009. godinu
12. Prijedlog izvješća o izvršenju programa pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i
drugim osobama Grada Šibenika za 2009. godinu
13. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Šibenika
14. Srednjoročni program izgradnje kapitalnih vodoopskrbnih objekata u Šibenskokninskoj županiji za plansko razdoblje od 2009. – 2012.
15. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu
16. Prijedlog pravilnika o kriterijima i korištenju spomeničke rente
17. Prijedlog zaključka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove
Gradskog savjeta mladih Grada Šibenika
18. Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
iz radnog odnosa
19. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju stožera zaštite i
spašavanja na području grada Šibenika
20. Prijedlog izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području grada Šibenika u 2009.
godini
21. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Šibenika u 2010. godini
22. Prijedlog mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za
2010./2011. godinu
23. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na vatrogasnom vozilu s Grada Šibenika
na Javnu vatrogasnu postrojbu grada Šibenika
24. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Općinskom sudu u Šibeniku
25. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskih vrtića Šibenik
26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole:
a. Jurja Dalmatinca Šibenik
b. Jurja Šižgorića Šibenik
c. Vrpolje
27. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskih odbora Osnovnih škola
(po prijedlogu klubova vijećnika SDP-a, HSP-NL Zlatka Štrbinića i HNS-a i
nezavisnog vijećnika Borisa Dragutina):
a. Jurja Dalmatinca Šibenik
b. Jurja Šižgorića Šibenik
c. Petra Krešimira IV Šibenik
d. Fausta Vrančića Šibenik
e. Tina Ujevića Šibenik
f. Vidici Šibenik
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g. Vrpolje
h. Brodarica
28. Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec
svibanj 2010.
Upitao je tko je za to da se prihvati navedeni dnevni red.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ prihvatilo dnevni red 11. sjednice.
S obzirom je na snagu stupio novi Poslovnik Gradskog vijeća rasprava će se voditi
sukladno člancima 70., 71., 72., 73. i 74. Poslovnika.

RASPRAVA I ODLUČIVANJE O DNEVNOM REDU

Točka 1.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako temeljem članka 30. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, te članka 10. Poslovnika Grada Šibenika podnose
prijedlog da se za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Šibenika izabere Mirko Radak. Po
Statutu i Poslovniku Gradsko vijeće Grada Šibenika treba imati dva potpredsjednika, do sada
je bio jedan pa predlažu da se dopuni s navedenim izborom.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Šibenika. Rješenje se prilaže zapisniku pod 1) i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Predsjednik Vijeća Goran Grguričin je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na
Prijedlog Odluke o potvrđivanju i imenovanju Gradonačelnika Grada Šibenika kao
predstavnika Grada Šibenika u skupštinama trgovačkih društava u kojima je Grad Šibenik
vlasnik ili suvlasnik.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako o tome ne treba puno govoriti, puno je
riječi izrečeno i teksta napisano. Prijedlog su dobili u svojim materijalima i misli da je to na
tragu onoga za što se zalažu da predstavnik u tim trgovačkim društvima bude gradonačelnik s
obzirom da on na neki način odgovara, s tim se rješava dosta problema koji su se nagomilali
kroz ovo vrijeme. Ako ima bilo kakvih pitanja, on sa svojim zamjenicima stoji na dispoziciji.
● Predsjednik Vijeća stavio je na glasanje Prijedlog Odluke o potvrđivanju i
imenovanju Gradonačelnika Grada Šibenika kao predstavnika Grada Šibenika u
skupštinama trgovačkih društava u kojima je Grad Šibenik vlasnik ili suvlasnik.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o potvrđivanju i imenovanju Gradonačelnika
Grada Šibenika kao predstavnika Grada Šibenika u skupštinama trgovačkih društava u
kojima je Grad Šibenik vlasnik ili suvlasnik. Odluka se prilaže zapisniku pod 2) i čini njegov
sastavni dio.
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Točka 3.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog Statuta
Grada Šibenika, po prijedlogu Gradonačelnika Grada Šibenika.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako je točka 3. razlog zašto gospode iz
oporbe nema, prema tome to je na tragu onoga što su govorili u predizbornoj kampanji da
gradonačelnik statutom bude određen kao skupština trgovačkih društava. Statut je različit
samo u jednom dijelu i o tome se nebrojeno puta razgovaralo, a to je u jednom članku koji se
u ovom slučaju određuje da skupština u trgovačkim društvima predstavlja gradonačelnik, kao
što je nekad Vijeće određivalo da to bude Poglavarstvo, odnosno ispred Poglavarstva
gradonačelnik. Tako se u ovom prijedlogu Statutom određuje da to bude gradonačelnik da
može upravljati, da ima instrument i isto tako i da odgovara, da se zna da odgovara za stanje u
tim društvima. Statut imaju pred sobom, imali su ga svih otprilike godinu dana. O tome se
raspravljalo i dan danas se raspravlja. Sve je u skladu sa zakonima koje poštuju, Ustavni sud
je dao za pravo Vijeću da se odredi u tom smislu. To je njegov prijedlog Statuta kojim se
određuje da gradonačelnik ima instrument i da upravlja društvima.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu o Statutu.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako kad je prije dva mjeseca bila rasprava o
prijedlogu Statuta gdje je on u ime 1/3 vijećnika bio predlagač zajednički su usvojili opasku
kolege vijećnika Novice Ljubičića, a sad tu opasku predlaže kao izmjenu stavka članka.
Naime u članku 35. dio rečenice koji sada glasi: „odgovarajuća zastupljenost srpske
nacionalne manjine“, predložili su i usvojili da se zamjeni sa riječima: „odgovarajuća
zastupljenost nacionalnih manjina sukladno zakonu i pravima nacionalnih manjina“. U tom
slučaju članak 36. postaje nepotreban. Za godinu dana je popis stanovništva koji će utvrditi
neke činjenice i sad bi bilo nepotrebno prejudicirati neke stvari, a i uvijek se može nekim
dodatnim zakonom utvrditi i postojeći članak. Navedeno predlaže kao amandman.
Vijećnik Zlatko Štrbinić je kazao kako bi se kratko osvrnuo na Statut. Vijećnik je
Šibenskog građanskog foruma, proizvođač, privrednik. Spada u realni sektor, bavi se visokim
tehnologijama kojima se unapređuje upravljanje i bavi se razvojem upravljanja. Kazao je kako
se želi osvrnuti na kvalitetu upravljanja što žele, što Forum želi. Forum želi promijeniti
postojeći model upravljanja, ne žele da s lijeve strane od ljudi koji nisu prisutni vlast prijeđe
na njih koji su na desnoj strani. Žele da vlast, odgovornost prijeđe u ruke onoga koga su
građani neposredno izabrali. On mora odgovarat, izabrati stručne ljude na koje će se osloniti
ili će se osloniti na krive ljude. Žele ukoliko će trajati još tri godine da zauvijek vlast ostane u
rukama izvršne vlasti, a gradonačelnici će se mijenjati onako kako građani hoće. Žele da se
dokine način upravljanja, da stranke, političari biraju političare koji upravljaju društvenim
dobrima. Tada ti političari koji su izabrali druge političare da upravljaju, upravljaju njima kao
ljudima, ne njima kao dobrima. U izbornom programu su rekli da ne mogu zamisliti da
kadroviranje, izbor čistačice u Čistoći, zaštitara ili bilo koga kadrovira šef HDZ-a ili sutra šef
SDP-a. nezamislivo je. Nema roditelja koji će dozvoliti da sudbinom njegove djece upravljaju
kadrovnici koji nemaju kompetentnost da to budu. Osvrnuo se na Hrvatsku realnu stvarnost,
te je kazao kako smo u stravičnom dugu, gospodarskom kaosu, za kojeg nema rješenja, a koji
je rezultat krivog upravljanja. Prva kategorija, prva formula, prva kvaliteta upravljanja je
ustanoviti tko je odgovoran. Oni u Vijeću bi trebali predlagati, davati smjernice, kontrolirati,
planirat, nadzirati izvršenje planova, ali ne bi smjeli sprječavat onoga koji odgovara. Ne želi
da gradonačelnik bude lutka, fikus, neko tko odgovara, a ne može upravljati ni vrtlarima ni
čistačima i tako dalje. Žele dokinut fizičku stvarnost, grubu realnost, da se može kupit školu,
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fakultet, kroz politiku i politikantstvo zasjesti na Proračun. Nekompetentno upravljati,
odnosno uništavati društvenu imovinu. Želi da kompetentni ljudi budu oni koji odabiru
kadrove u poduzeća i da odgovaraju za to.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je vezano na izlaganje vijećnika Zlatka
Štrbinića kazao kako je on ipak predsjednik SDP-a, ne zna što je radio i što ima namjeru
raditi predsjednik HDZ-a. U proteklom vremenu izgubio je povjerenje birača. Predsjednik
SDP-a nema nikakvu namjeru kadrovirati sa čistačicama, radnicima u firmama i slično. Drži
da poduzeća imaju izabrane Nadzorne odbore, skupštinu i isto tako direktore koji su za taj
posao odgovorni. Molio bi da se to uvaži i da ih se ne dovodi u isti kontekst.
Vijećnik Davor Petković je kazao kako bi zamolio vijećnike da podrže Statut i da ne
dozvole da se ukinu ovlasti gradonačelniku, jer gradonačelnik je izabran direktno i da oni tu
budu glas naroda, a ne put privatnih interesa.
Predsjednik Vijeća je upitao predlagatelja da li prihvaća amandman vijećnika Ante
Gaćine.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako se amandman prihvaća.
● Predsjednik Vijeća stavio je na glasanje Prijedlog Statuta Grada Šibenika, po
prijedlogu Gradonačelnika Grada Šibenika.
Vijeće je jednoglasno donijelo Statut Grada Šibenika, po prijedlogu Gradonačelnika
Grada Šibenika. Statut se prilaže zapisniku pod 3) i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog rješenja o
razrješenju i imenovanju Upravnih vijeća:
a. GRADSKA KNJŽNICA „JURAJ ŠIŽGORIĆ“
b. GRADSKI VRTIĆI
c. MUZEJ GRADA ŠIBENIKA
d. JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI
e. CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU
f. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
g. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako u ime kluba vijećnika SDP-a, kluba
vijećnika HSP-a i nezavisne liste Zlatka Štrbinića i kluba vijećnika HNS-a i nezavisnog
vijećnika Borisa Dragutina daje prijedlog akata o razrješenju i imenovanju članova Upravnih
vijeća prethodno nabrojenih. Na temelju članka 37., 39. i 49. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Šibenika podnose prijedlog akata o razrješenju i imenovanju članova Upravnih vijeća
na način kako je dostavljeno u privitku. Gradsko vijeće ima pravo razrješiti članove Upravnih
vijeća koje je ranije imenovalo i koje imenuje i imenovati nove. Smatraju da članovi Upravnih
vijeća nemaju dobru suradnju sa Gradskim vijećem koje ga predstavljaju u dosadašnjim
Upravnim odborima i zbog toga predlažu izmjene.
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Vijećnik Emil Guberina je kazao kako prije nego li se pristupi glasanju samo bi
upitao, jer se možda “putem izgubilo”, nezna da li je njihova primjedba bila prihvaćena s
obzirom da u materijalima koje imaju ne stoji kod prijedloga za Upravno vijeće Pučkog
otvorenog učilišta gdje Šibenski građanski forum predložio profesora Zvonka Pešića.Htio je
provjeriti da li se to možda prihvatilo.
Predsjednik Vijeća upitao je da li možda želi predložiti izmjenu.
Vijećnik Emil Guberina je kazao ako je to moguće.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako ne zna što je bilo s tim prijedlogom, ali
predlaže da se u Upravnom vijeću pučkog otvorenog učilišta u točki 3. briše Diana Sesan
Mišura i da se ubaci po prijedlogu Emila Guberine.
● Predsjednik Vijeća stavio je na glasanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju Upravnog vijeća GRADSKE KNJŽNICA „JURAJ ŠIŽGORIĆ“.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća
GRADSKE KNJŽNICA „JURAJ ŠIŽGORIĆ“. Rješenje se prilaže zapisniku pod 4a) i čini
njegov sastavni dio.
● Predsjednik Vijeća stavio je na glasanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju Upravnog vijeća GRADSKI VRTIĆI.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća
GRADSKI VRTIĆI. Rješenje se prilaže zapisniku pod 4b) i čini njegov sastavni dio.
● Predsjednik Vijeća stavio je na glasanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju Upravnog vijeća MUZEJA GRADA ŠIBENIKA.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća
MUZEJA GRADA ŠIBENIKA. Rješenje se prilaže zapisniku pod 4c) i čini njegov sastavni
dio.
● Predsjednik Vijeća stavio je na glasanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju Upravnog vijeća JAVNE USTANOVE ŠPORTSKI OBJEKTI.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća
JAVNE USTANOVE ŠPORTSKI OBJEKTI. Rješenje se prilaže zapisniku pod 4d) i čini
njegov sastavni dio.
● Predsjednik Vijeća je vezano za točku 4e) Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju Upravnog vijeća CENTRA ZA POMOĆ I NJEGU kazao kako je Odbor za
izbor i imenovanje na svojoj 5. sjednici od 27. svibnja utvrdio prijedlog. Po Poslovniku prvo
se glasa o tom prijedlogu. Odbor predlaže da se Rosanda Penđer, Emir Berbić, Tatjana Jukić i
Mirko Radak kojima je istekao mandat razrješe, a da se imenuju:
1. Tatjana Jukić, za predsjednicu
2. Rosanda Penđer, za člana
3. Jagoda Sablić, za člana

24

4. Drago Skorić, za člana.
Nadalje, je kazao kako je to Prijedlog rješenja koji je predložio Odbor za izbor i
imenovanja od 27. svibnja 2010. godine.
Stavio je na glasanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje. Utvrdio je kako
prijedlog nije usvojen.
● Predsjednik Vijeća stavio je na glasanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju Upravnog vijeća CENTRA ZA POMOĆ I NJEGU po prijedlogu tri kluba
vijećnika.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća
CENTRA ZA POMOĆ I NJEGU. Rješenje se prilaže zapisniku pod 4e) i čini njegov sastavni
dio.
● Predsjednik Vijeća stavio je na glasanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju Upravnog vijeća JAVNE VATROGASNE POSTROJBE po prijedlogu tri kluba
vijećnika.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE. Rješenje se prilaže zapisniku pod 4f) i čini njegov
sastavni dio.
● Predsjednik Vijeća stavio je na glasanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju Upravnog vijeća PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA na način da se u tekstu
koji je dostavljen po prijedlogu predlagača promijeni osoba pod brojem 3. Diana Sesan
Mišura i da se uvrsti Zvonko Pešić.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA. Rješenje se prilaže zapisniku pod 4g) i čini njegov
sastavni dio.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako predlaže da se zbog medija i javnosti
pročitaju imena novoimenovanih članova u Upravnim vijećima, jer nisu pojedinačno čitani.
Predsjednik Vijeća kazao je kako misli da su svi vijećnici rješenja dobili na klupe, svi
su upoznati i biti će objavljeni u Službenom glasniku Grada Šibenika.
Vijećnik Draško Lambaša povukao je svoj prijedlog.

Točka 5.
Predsjednik Vijeća zamolio je predlagatelja za dade kratki osvrt na Prijedlog Odluke o
donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone mješovite namjene - pretežito
poslovne II/2.8 Njivice u Šibeniku.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako nažalost kad se prolazi tim dijelom
grada vidi se da su radovi stali, stali su zbog toga što žele biti legalisti i Vijeće mora donijeti
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odluku o uređenju tog prostora. Već je nekoliko puta govorio što to znači za taj dio grada.
Znači rješavanje infrastrukture u smislu izgradnje ceste, rješavanje kanalizacije, vode i
spajanja na kolektor. Najveći dio posla je odrađen i Vijeće mora upaliti zeleno svijetlo da se
može dalje raditi da bi se i taj dio grada priveo svrsi. Kamo sreće da su se svi projekti i sve
investicije vodile na takav način da one investicije koje se provode da rješavaju ne samo za
sebe infrastrukturu, nego čak i za okolno stanovništvo.
Vijećnik Tomislav Jurišić upitao je gdje vodi cesta od petlje prema sjeveru.
Zvjezdana Stošić je kazala kako kružni tok predlažu Hrvatske ceste koje sad
momentalno nisu u mogućnosti zbog financijskih sredstava to graditi. S raskršćem će biti
povezana i druga zona koja se nastavlja na navedenu zonu.
● Predsjednik Vijeća stavio je na glasanje Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja zone mješovite namjene - pretežito poslovne II/2.8 Njivice
u Šibeniku.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja zone mješovite namjene - pretežito poslovne II/2.8 Njivice u Šibeniku. Odluka se
prilaže zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.
Predsjednik Vijeća zamolio je predlagatelja za dade kratki osvrt na Prijedlog godišnjeg
obračuna Proračuna Grada Šibenika za 2009. godinu.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako je Proračun za 2009. godinu bio na
razini od 217 milijuna, rebalansom se smanjio u okviru mogućeg zbog rashodovne strane na
205 milijuna. U konačnici to je bio orijentir da se između ostalog stavi u realne okvire, pa se
koliko je bilo moguće realno planirali proračun za ovu godinu koji je na razini od 195
milijuna kuna. Kad se pogledaju sve stavke u materijalu koji je obiman onda se vidi da je
Grad Šibenik poslovanje u 2009. godini na neki način završio sa manjkom primitaka od
19.080.585 kuna. Manjak prihoda iz prijašnjih godina iznosi je ukupno 7.700.000 kuna, pa
sveukupni manjak iznosi 26. 868.751,00 kunu koji se prenosi u 2010. godinu. Ukupne obveze
Grada Šibenika na dan 31. 12. 2009. godine iznosile su 35.348.140,38 kuna. Obveze za
nabavu nefinancijske imovine iznosile su 25 milijuna kuna, a odnose se na obveze prema
Vodovodu i odvodnji, za izgradnju gradskog kolektora, za obveze prema JU Športski objekti
za rekonstrukciju otvorenog bazena u Crnici, obveze prema Muzeju grada Šibenika za stalni
postav muzeja, prema gradskoj čistoći za regionalni centar Bikarac i prema ŠKŽ za
magistralni cjevovod Vučevica. Obveze za rashode poslovanja iznose 9.713.820,94 kune, a
odnose se an obveze za javnu rasvjetu, tekuće održavanje javne rasvjete, obveze prema
Hrvatskim vodama za slivnu naknadu, obveze za čišćenje javnih površina, materijalne
troškove JVP. Ukupna potraživanja Grada Šibenika na dan 31.12. 2009. godine iznosila su
45.467.769,31 kunu. Najveća potraživanja odnose se na potraživanja za komunalnu naknadu u
iznosu od 7.630 tisuća kuna, zakupnine u iznosu od 6 milijuna kuna, porez na tvrtku u iznosu
od 3.388.523 kune, spomeničku rentu u iznosu od 1.273 tisuće kuna.U upravnom odjelu za
financije i u ostalim upravnim odjelima Grada Šibenika svakodnevno se radi, tako da se
napravio određeni pomak u smanjivanju dugovanja prema Gradu Šibeniku. Vodi se računa o
novonastaloj situaciji i o tom da firme koje su u blokadi ne mogu isplaćivati svoje obveze
prema Gradu. O poslovanju u 2009. godini Grada Šibenika itekako se govorilo. U zadnjih 6
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mjeseci otkad su preuzeli odgovornost za grad pokušali su određene stvari posložiti i staviti ih
u realne okvire mogućega, onoga što Grad može, ne stvarajući nove dugove, rješavajući dio
starih dugova, dosta toga se prenijelo i u 2010. godinu.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako je iz obrazloženja Godišnjeg obračuna
proračuna razvidno koji su problemi, da nisu plaćena sredstva za bazen u Crnici, te za
kolektor od Socijalnog do Šubićevca. Razvidno je da su materijalni rashodi jedna značajna
stavka, misli ad bi ubuduće trebalo uložiti sve napore da se materijalni rashodi smanje, a da
plaće ostanu na nivou kojem jesu, ili da se povećavaju, a da se ne smanjuju. Materijalni
rashodi, troškovi energije, pošte, intelektualne usluge i sve drugo što spada pod to treba se
usmjeriti na njihovo smanjivanje.
Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako su vezano za Izvješće proračuna za 2009.
godinu u rebalansu dovoljno rekli. Dovedeni su pred gotov čin, znalo se da Proračun na
prihodovnoj strani neće biti ostvaren i normalno da je u Izvješću upravo to. Kad se u jednom
proračunu promaši za 23% postavlja se pitanje objektivnosti procjene takvog proračuna.
Objasnili su da su išli na takav način planiranja prihoda da bi mogli ostvarene rashode koji su
već napravljeni staviti u Proračun da stanje koje se na terenu dogodi što se tiče Proračuna i
investicija i svega ostalog i nenamirenih prihoda od strane države i od ostalih, misli na naplatu
prihoda, na prodaju imovine i tako dalje nije ostvareno u 2009. godini. Ostavljeno je za 2010.
godinu, na neki način su u sredini 2010. godine i za koji mjesec će ju imati Izvješće
polugodišnje gdje će ju itekako morati rebalans Proračuna za 2010. godinu objektivnije
razmotriti i stati u onom dijelu prihoda i vidjeti zašto se neki prihodi ne ostvaruju i što oni kao
Gradsko vijeće i kao izvršna vlast, gradonačelnik da u tom smjeru naprave sve moguće za
2010. godinu i da se bez obzira na recesiju i teško stanje u državi i u gradu na način da to
bude objektivnije. Za sve one koji se bave planiranjem ovo je na neki način neprimjereno.
Rashodi su ostvareni, zatečeni su s tim i normalno u svakom proračunu ako nema bilo
kakvog zatvaranja investicija, investicija ne može ići. Nažalost to se dogodilo. Masu
investicija koje su išle financijski nisu bile zatvorene. To Zakon o proračunu ne dozvoljava i
traži odgovornost onih koji tako nešto donose, ulaze u takve investicije da ubuduće ne bude
tako. U dijelu potraživanja koja su četvrtina ukupnog prihoda proračuna trebala bi se na neki
način analizirati, pa predlaže da se u jednoj od sljedećih točaka Gradskog vijeća ta
potraživanja malo raščlane, analiziraju da se vidi u kojem segmentu se naše službe u gradu i
sve ostale, da se vidi tko su sve dužnici i u kojim iznosima i da se vidi što se može napraviti
da se uvede više reda i naplate potraživanja. Ako je za komunalnu naknadu 23 milijuna i 800
tisuća kuna, to je ogroman iznos. Treba vidjeti na koji način pomoći službama, natjerati
obveznike da plate dug.
Vijećnica Anita Jakšić je kazala kako bi se osvrnula na jednu stavku koja je zamjetna
golim okom, pa bi pohvalila realizaciju s Komunalnog odjela koja se odnosi na gradnju ulica,
cesta i javnih površina. Ostvareno je skoro 100%, kapitalni projekti – izgradnja ulice Ive
Ninića Ivasa, izgradnja ulice Stipe Ninića, ulice Frana Supila, ulice Obala J. Šižgorića u
Mandalini,uređenje nerazvrstanih cesta u Ražinama i tako dalje. Međutim, primijetila je
projekt koji nije realiziran, a to je Uređenje javne površine spomenika na Šubićevcu.
Predviđeno je 50.000,00 kuna, a do sada nije realizirano. Misli i stav je SDP-a da bi trebalo
urediti taj dio.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako pričaju o Godišnjem
obračunu proračuna za 2009. godinu. 50.000,00 kuna nije dovoljno da bi se spomenik doveo u
red, kao što nije bilo dovoljno ni milijun kuna planiranih za Poljanu i tako dalje. To su stavke
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da zavaraju oči prethodno bile, prema tome vodit će se računa sukladno financijskim
mogućnostima kao što se gradi u svim dijelovima grada, tako će se graditi i na Šubićevcu i
vjeruje da će se u dogledno vrijeme to uspjeti dovesti u red.
Vijećnik Petar Mišura je kazao kako ima jednu repliku. Obala J. Šižgorića od 2
milijuna kuna ostvareno je 75 tisuća kuna. Samo da se zna za Mandalinu.
● Predsjednik Vijeća stavio je na glasanje Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna
Grada Šibenika za 2009. godinu.
Vijeće je jednoglasno donijelo Godišnji obračun Proračuna Grada Šibenika za 2009.
godinu. Godišnji obračun prilaže se zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Vijeća dao je pauzu od 10 minuta, jer su predstavnici medija imali potrebu
za uzimanjem izjava i vezani su rokovima.

Točka 7.
Predsjednik Vijeća zamolio je predlagatelja za dade kratki osvrt na Prijedlog odluke o
raspodjeli rezultata za 2009. godinu.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako je višak/manjak prihoda na dan
31.12.2009. godine iznosio: višak prihoda od poslovanja 34.168.591,51 kn, manjak primitaka
od financijske imovine 5.844.461,59 kn, Manjak prihoda od nefinancijske imovine
47.404.715,02 kn. Višak prihoda od poslovanja u iznosu od 34.168.591,51 kuna raspodjeljuje
se za pokriće manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 5.844.461,59 kuna i za
pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 28.324.129,92 kuna. Manjak
prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 19.080.585,10 kuna prenosi se u Proračun
Grada Šibenika za 2010. godinu.
● Predsjednik Vijeća stavio je na glasanje Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za
2009. godinu
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o raspodjeli rezultata za 2009. godinu. Odluka
prilaže se zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio.

Točka 8.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog izvješća
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u
2009. godini.
Zvonko Zaninović je kazao kako se vidi da se radi o sljedećim komunalnim
djelatnostima: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje
javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javna rasvjeta u
izdacima od 15.120.000 kuna. U točki 3. vide se statistički podaci i brojevi, odnose se na
Program i izmjenu programa rebalansom, ostvarene programe i indekse kako su pojedine
stavke ostvarene.
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Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako kad se čita Izvješće vide se dvije stvari,
dakle održavanje nerazvrstanih cesta planirano milijun i 600 tisuća, a plaćeno 2 milijuna i 180
tisuća kuna. Javna rasvjeta planirana je 4 milijuna kuna, a plaćeno 6 milijuna i 572 tisuće
kuna. To su dvije djelatnosti koje ne obavljaju gradska trgovačka društva, zna se da je
Gradsko vijeće donijelo neke odluke o koncesijama i da postoje ugovori. Očito je racionalnije
ako neku djelatnost obavlja gradsko trgovačko društvo i Grad u Proračunu planira sredstva za
to trgovačko društvo, nego ad se te djelatnosti obavljaju putem koncesija, jer se vidi veliki
raskorak između planiranih sredstava i plaćenih sredstava. Može se postaviti pitanje
opravdanosti tolikih troškova.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2009. godini.
Vijeće je jednoglasno donijelo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Šibenika u 2009. godini. Izvješće se prilaže zapisniku pod
8) i čini njegov sastavni dio.

Točka 9.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog izvješća
o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini

Zvonko Zaninović je kazao kako se u materijalima kao i u prethodnoj točci vide
djelatnosti i iznosi koji su planirani. Radi se o održavanju javnih površina, održavanju
nerazvrstanih cesta, javnoj rasvjeti, opskrbi pitkom vodom, te odvodnji i pročišćavanju
otpadnih voda i odlaganju komunalnog otpada. Za razliku od prijašnje točke ovdje se radi o
objektima i uređenju komunalne infrastrukture. Sve vrijednosti i namjene dane su pojedinačno
u tablicama tako da se za svaku stavku vidi koliko je planirano, koliko potrošeno u odnosu na
proračun, rebalans i izvršenje.
Vijećnik Petar Mišura je kazao kako je primijetio dvije stavke i to stavku broj 4.
Izgradnja Obale J. Šižgorića planirano 2 milijuna kuna, a ostvareno 85 tisuća kuna i stavka
broj 14. Izgradnja i rekonstrukcija ceste Dubrava gdje je planirano 0, a kasnije rebalansom
utrošeno 1.500.000 kuna. Zanima ga koji je bio kriterij da li je toliko hitno bilo napraviti
rekonstrukciju ceste na području Dubrave kad nije bilo planirano i da li će se u narednom
razdoblju ostvariti izgradnja Obale J. Šižgorića u Mandalini, pošto do sada nije učinjeno ništa.
Nadalje je postavio pitanje pročelniku, a tiče se pothodnika. Zanima ga da li bi Grad uštedio
da nije investitor s obzirom da bi trošak izgradnje bio manji za iznos PDV-a.
Zvonko Zaninović je što se tiče Obale J. Šižgorića bilo je planirano 2 milijuna kuna, a
85 tisuća kuna odnosi se samo na idejni projekt prometnice jer je ocjenjeno kako nije
potrebno u ovom trenutku, a kako novca nema, nema hitnosti za to. Grad je obavezan društvu
NCP osigurati uređenje te ceste do kraja izgradnje njihovog dijela projekta Kulina. Prema
tome Grad ima još vremena tu. Inače napravili su glavni projekt za tu cestu i to ide svojim
tokom. Što se tiče Dubrave misli da se radi o političkim odlukama i što se tiče pothodnika
misli i da se tu radi o političkim odlukama.
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Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako se ne radi ni o kakvim
politički odlukama, radi se o cesti Podi- Dubrava gdje se krenulo sa izvlaštenjem. Cesta PodiDubrava je zasigurno prioritet kako bi Gospodarska zona Podi mogla dalje napredovati. S
druge strane Županija s obzirom na financijsku situaciju isto kao i Županijska uprava za ceste
su iskazale nemogućnost samostalnog financiranja tog projekta, tako nije bilo ni dogovoreno.
Bio je dogovoren omjer 70:30. Međutim, sa usvajanjem Proračuna i drugim stvarima to se
promijenilo na 50:50 kod otkupa zemljišta. S tim da će Grad Šibenik sudjelovati u izgradnji sa
10% kad dođe do radova. Radovi bi trebali biti otvoreni do kraja godine. Navedena cesta je
prioritet i nužnost.
Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako ne bi ulazio u onaj dio što je napravljeno,
odnosno u ono što je planirano, pa je izvanredno ušlo. To su na neki način naslijedili. U 2010.
nastojat će se da to ne bude tako. Ono što ga interesira je to što se tiče komunalnog doprinosa,
u prihodima nedostaje ono što je bilo 16 milijuna na svega 5 milijuna i 800 tisuća kuna, skoro
1/3 se riješilo, odnosno izmjenom programa što su izmijenili došli su do skoro manje od
50%. Što je to razlog da je komunalni doprinos ovako manjkav. Treba ući u analizu. U
stavkama komunalne naknade i komunalnog doprinosa mora se dobro analitički ustvrditi i
vidjeti što se može napraviti.

Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je što se tiče komunalnih doprinosa kazao
kako je jasno zašto je došlo do pada, a jedan od uzroka padova je taj što su planirali prihod od
Njivica, a koji su danas usvojili. Komunalne naknade su zatekli na vrlo visokom nivou
dugovanja u odnosu prema Gradu, negdje oko 35 milijuna kuna, ta dugovanja su sa otprilike
1. lipnja 2010. sveli na 21 milijun kuna. Dakle, aktivno se radi na tome. Ono što se pojavljuje
kao problem je to što davno već nisu potpisani objekti. Tako da se komunalna naknada na
nekim objektima čak ne obračunava, toga su svjesni i na tome se radi. S druge strane je i
problem s prostorno-planskom dokumentacijom. Prisutna je i divlja gradnja. Ti objekti su se
spajali i spajaju se temeljem prethodnih zakona i prethodnih vlasti spajali su se na komunalnu
infrastrukturu, međutim oni nikom ništa ne plaćaju. Sad su u postupku da usklade kompletnu
prostorno plansku dokumentaciju sa situacijom na terenu. U tu svrhu će ju vjerojatno vrlo
skoro predložiti neke izmjene i Prostornog plana grada Šibenika tekstualnog dijela tako da se
može ući i u taj dio priče.
Vijećnik Petar Mišura je kazao kako su dva uzroka padu komunalnog doprinosa i to
je smanjenje obujma gradnje što je prisutno u čitavoj zemlji, a druga stvar je što je ta stavka
bila nerealno planirana od prošle vlasti da bi se Proračun zatvorio, te da bi prihodi bili jednaki
rashodima. To je prava istina i to nije jedina stavka, više stavki je dignuto. S obzirom da su
cijene ostale iste, dok se svugdje očekivao pad građenja u Šibeniku bi se to trebalo povećati
200-300% kako bi se Proračun zatvorio.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
Vijeće je jednoglasno donijelo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini. Izvješće se prilaže zapisniku pod 9) i čini
njegov sastavni dio.
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Točka 10.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog izvješća
o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu.
Živana Podrug je kazala kako je Izvješće napravljeno na temelju Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi na temelju kojeg svake godine Grad Šibenik donosi
Program javnih potreba u kulturi, a na temelju Javnog poziva koji se svake godine objavljuje
u rujnu. Javljaju se različite udruge koje se bave i imaju svoje programe i projekte u kulturi.
Program obuhvaća i djelovanje ustanova u kulturi koje su proračunski korisnici. Program u
kulturi, financiranje je ostvareno sa indeksom od 95,19%, tako ad su gotovo u cijelosti
ostvareni svi planirani programi. Po programima se može vidjeti da nakon ustanova u kulturi,
Muzeja, Knjižnice, Šibenskog kazališta tu su i programi Šibenskog kulturnog ljeta, programi
kojima se obilježavaju tradicionalni dani i obljetnice kao što je Dan grada, Karneval i različite
druge manifestacije, održavanje spomenika kulture, gradnja spomenika Draženu Petroviću,
mali iznos od 42.700 kuna, a riječ je o troškovima dokumentacije koja je potrebna za
izgradnju spomenika, tehnička kultura i znanost mladima i ostali programi u kulturi. Znači
ukupno 16.668.683,66 kune.
Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako je pogledao Izvješće Muzeja, te ga čudi da se
daje iznos od oko 6 milijuna,a vidi se da je Muzej dvije godine uzastopno imao višak prihoda
nad rashodima i to skoro preko dva milijuna. U 2008. g. oko milijun i nešto, a u 2009. g. čak i
više od toga. Postavlja se pitanje zbog čega u jednom Muzeju toliki višak prihoda nad
rashodima, a sredstva su dana tamo.
Živana Podrug je kazala kako ne može precizno odgovoriti bez kolegice koja je
pročelnica za financije i bez ravnatelja Muzeja, ali misli da je riječ o sredstvima koja su
planirana za izgradnju, dovršenje i opremanje stalnog podstava. To je dio sredstava Grada
Šibenika i Muzeja kulture. Vjerojatno je riječ o sredstvima koja nisu do kraja prošle godine
realizirana, odnosno nisu do kraja plaćeni svi obavljeni poslovi, ali precizno ne može
odgovoriti dok ne vidi. Riječ je prije svega isključivo o sredstvima namijenjenim stalnom
postavu koja nisu u toj godini do kraja izrealizirana.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao da uvođenje Centralne riznice već sada
pokazuje reda prema tome prvi korak je napravljen sa ustanovama. Neće se više moći
dogoditi da neka ustanova ima sredstva na računu. Centralnom riznicom će biti puno
kvalitetnija i kontrola i uštede što se tiče sredstava i svega ostalog. Uspostavljena Centralna
riznica daje određene rezultate.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi za 2009. godinu.
Vijeće je jednoglasno donijelo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
za 2009. godinu. Izvješće se prilaže zapisniku pod 10) i čini njegov sastavni dio.

Točka 11.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog izvješća
o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2009. godinu.
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Živana Podrug je kazala kako na temelju Zakonu o športu, programa javnih potreba u
sportu za 2009. godinu i raspisanog Javnog poziva koji se kao i za potrebe kulturi raspisuje u
rujnu svake godine. Planirana su i raspoređena sredstva, ostvarena su s indeksom od 95,89%.
Dakle, ostvarena su gotovo u cijelosti. Riječ je o redovitoj djelatnosti sportskih klubova gdje
su sredstva u 100% iznosu realizirana kao i kod Sportske ambulante, međunarodnih
natjecanja. Zatim postoje zajednički programi s Olimpijskim odborom, riječ je o nabavi
opreme za pojedine sportske klubove, stipendiranje vrhunskih sportaša koji imaju
kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora, javna ustanova Športski objekti, Sportska
zajednica grada Šibenika, školske sportske aktivnosti u skladu sa Zakonom o sportu.
Obnovljen je Županijski savez športskih školskih klubova, sportska rekreativnost građana,
planinari i ostala slična sportska društva. Tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida iznos
je manji od planiranog, ali javila su se samo dva kluba i to: Plivački klub „Riba“i
sufinancirala se organizacija natjecanja osoba sa cerebralnom paralizom, Šibenska regata Sv.
Nikole u organizaciji Sportskog društva „Val“ i ostali programi u sportu, dakle realizacija
gotovo na razini planiranog.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u sportu za 2009. godinu.
Vijeće je jednoglasno donijelo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
za 2009. godinu. Izvješće se prilaže zapisniku pod 11) i čini njegov sastavni dio.

Točka 12.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog izvješća
o izvršenju programa pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada
Šibenika za 2009. godinu

Živana Podrug je kazala kako su na navedeni izvještaj posebno ponosni jer je
ostvaren gotovo 100%. Riječ je o Programu koji se financira i ostvaruje u suradnji sa Centrom
za socijalnu skrb. Dakle, to su troškovi stanovanja i ogrjeva, sve životne situacije u kojima je
ljudima potrebna pomoć. Druga i treća točka su suradnja i ugovori o partnerstvu s Udrugom
„Kamenčići“ koja skrbi o osobama sa mentalnom retardacijom i s Udrugom „Inkulzija“ koja
pomaže odraslim osoba s poteškoćama u razvoja da se uključe u svakodnevni život. Pomaže
se pučka kuhinja i prihvatilište „Caritasa“.Centar za pomoć i njegu Grada Šibenika zajedno sa
Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sufinancira program pomoći
u kući i dnevni boravak za starije osobe. Pod točkom 8. provedba programa je zapravo plaća
jednog djelatnika koji u Centru za socijalnu skrb vodi brigu o provođenju i realizaciji našeg
programa. Dakle, to je program koji je napravljen na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i u
2009. g. je u cijelosti realiziran.
Vijećnik Mirko Radak je kazao kako ima dužnost da kaže nekoliko riječi o dijelu o
kojem se raspravlja. U Stranci umirovljenika kad to kaže misli na umirovljeničku populaciju,
ponosni su i zadovoljni upravo dijelom programa koji se u okviru Centra za skrb starih i
nemoćnih ostvaruje vrlo kvalitetno. Međutim, ima jedan segment koji bi u cijelosti i iz
temelja trebalo promijeniti. Centar djeluje u izuzetno lošim, teškim i gotovo neprimjerenim
uvjetima. Rade u jednom sobičku, gdje ne mogu sjesti više od četiri osobe. Bio je u prošlom
sazivu član Upravnog vijeća tog centra i nekoliko puta su i sa bivšom vlašću na to upozoravali
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i zahtijevali. Stoga misli da bi gradonačelnik ako ne ove, onda slijedeće godine poduzeti
određene mjere da se njihov status radno – stambenom dijelu poboljša. Hoće li to biti, a
najprihvatljivije bi bilo zbog skrbi u domu da to bude u Cvjetnom domu na Vidicima gdje se
sada nalaze. Nalaze se u jednom dijelu neprihvatljivom dijelu gdje pranje plahti i jastučnica
ima vrlo loš miris i gledajući s tog aspekta te uvjete treba promijeniti.Oni u umirovljenicima
će sasvim sigurno biti zadovoljni ako se taj dio njima promijeni na opću dobrobit starih i
nemoćnih. Činu mu se da je Centar u cjelini sa gospođom Vlastom postigao izuzetno dobre
rezultate, bez obzira što djeluju u takvim prilikama i okolnostima sa relativno malim brojem
zaposlenih.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako s obzirom da je
potpredsjednik Vijeća otvorio jednu temu koja je odista aktualna red je da se javnosti grada
Šibenika i njima u Gradskom vijeću dadu detaljnije informacije o dimenzijama tog problema.
Iskazane želje i razmišljanja da bi to bilo najoportunije napraviti u prostoru Cvjetnog doma.
Nažalost kako stvari stoje neće moći biti realizirano iz jednostavnog razloga što se u
planovima Cvjetnog doma predviđa određene funkcije koje uključuju dislociranje aktivnosti
Centra izvan prostora Cvjetnog doma. Razlozi su koje je iznijela Uprava Cvjetnog doma
argumentirani i sad se nalaze u situaciji da moraju pronaći kvalitetno rješenje, što je u svakom
slučaju njihova obveza kako bi poduprli normalan rad i uvjete rada Centra nadalje i realizaciju
programa koje Centar provodi, ali to vrlo izvjesno neće biti u okviru Cvjetnog doma. Neke
ideje postoje one se sad analiziraju i iznaći kvalitetno rješenje u centru Šibenika na lokaciji
koja bi bila primjerena i lako dostupna svim korisnicima programa.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog izvješća o izvršenju Programa
pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2009. godinu
Vijeće je jednoglasno donijelo Izvješće o izvršenju Programa pomoći socijalno
ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2009. godinu. Izvješće se prilaže
zapisniku pod 12) i čini njegov sastavni dio.

Točka 13.
Predsjednik Vijeća je zamolio gradonačelnika da dade kratki osvrt na Polugodišnje
izvješće o svom radu.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako će spomenuti samo neke od projekata
koji su izuzetno važni za grad Šibenik ne umanjujući vrijednost onih mnogo malih sitnih
stvari koje život znače i koji se svakodnevno odrađuju. Na prvo mjesto stavio bi Gospodarsku
zonu Podi koja je najsnažniji instrument u borbi protiv krize i najveći razvojni projekt.
Gospodarska zona Podi po prvi put privukla je i strane investitore. Te će u zoni biti
novozaposleno 126 djelatnika. Zbog iznimno povoljnih uvjeta koji se nude u zoni, ali i trajnog
lobiranja i prezentacije zone na svakom važnijem gospodarskom skupu, Agencija za
promicanje izvoza i ulaganja (APIU) je zonu Podi proglasila jednom od najspremnijih za
prihvat investitora, te je na toj listi, od ukupno 38 hrvatskih zona, zauzela visoko 2. mjesto.
U tijeku su i radovi na izgradnji prometne mreže s infrastrukturom Gospodarske zone
„PODI“. Treba svakako spomenuti i investiranje HEP-a u 110 kW trafostanicu. Grad Šibenik
je od resornog ministarstva zatražio daljnje zemljište oko milijun kuna jer ono što su imali na
raspolaganju ono je stavljeno na dispoziciju 44 subjekta koja se tamo nalaze. Njih 14 je u
proizvodnji, 14 njih je u tijeku realizacije, a ostalo u papirima. Kazao je kako bi spomenuo i
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projekt iNavis za čiju realizaciju je s glavnim izvršnim direktorom CroNoMara d.o.o.
Malvinom Villaboom potpisao Sporazum o suradnji. Sporazum predstavlja „korak dalje“ u
realizaciji projekta, a nakon potpisanog Memoranduma o razumijevanju između Grada
Šibenika, norveškog Ministarstva vanjskih poslova (NMFA) i hrvatske Agencije za
promicanje izvoza i ulaganja (APIU) još 22. prosinca 2008. Upravni odbor zadovoljan je
dinamikom razvoja projekta, te utvrđenim terminskim planom za njegovo provođenje, te je
sljedeći sastanak zakazan za kraj listopada 2010. Nada se da će se i ovih dana iako je to po
obećanjima trebalo biti i gotovo dobiti uvjete za izdavanje lokacijske dozvole. Kao što se i
zna čak je i izvedbeni projekt za navedeni program gotov. Nada se da će se slijedeće godine
taj projekt realizirati.
U procesu sanacije silikomanganske troske na prostoru TEF-a, nakon njegove odluke
o zabrani izvoza metala koji je ostavljen kao garancija dovršenja posla od strane privatnog
partnera, u ožujku 2010. godine se konačno intenzivirala otprema agregata kamena koja
predstavlja preduvjet sanaciji i valorizacije ovog izuzetno vrijednog prostora. U posljednja
dva mjeseca, a sada može reći i tri odvezeno je 70.000 t agregata kamena, a u prethodne tri
godine odvezeno je oko 1500 t agregata. Očito su napravili određeni iskorak u sanaciji i
odvoženju troske s tog visoko vrijednog terena. Nada se da će dinamika odvoženja ići
tempom oko od 25.000 t/mjesečno, konačno rješenje problema troske realno se može
očekivati u periodu jedne i pol do dvije, te će se kroz to vrijeme vjerojatno izaći s određenim
projektima na međunarodnu scenu. Također, pokrenuo je inicijativu da se dugovanje koje
TEF d.d. ima prema INA d.d. kompenzira s dugovanjem INA d.d. prema državnom
proračunu, kako bi RH preuzela taj dug i postala jedini značajniji vjerovnik TEF-a d.d. U tom
smislu je poslano pismo Ministarstvu financija, koje se ni nakon proteka od 6 mjeseci nije
očitovalo o ovoj inicijativi.
Projekt ljetne pozornice na tvrđavi sv. Mihovila ušao je u popis projektnih ideja koje
su dobile tehničku pomoć, a u sklopu IPA IIIc: Tehnička pomoć za provedbu sheme dodjele
bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu. Navedena besplatna pomoć se sastoji u
angažiranju stručnjaka koji će izraditi aplikaciju, COST-benefit analizu, te kompletnu
dokumentaciju za natječaj za projekt ljetne pozornice i to na IPA-BRI, koji će prema
najavama biti raspisan u drugoj polovici 2010.g. U tijeku je javni natječaj za glavni i
izvedbeni projekt, a 14. lipnja su dobili i lokacijsku dozvolu.
Nakon okončanog postupka javne nabave i izabranih izvođača radova, 30. travnja
2010. položen je kamen temeljac i tako obilježen početak radova na izgradnji Osnovne škole
i trodijelne sportske dvorane na Meterizama. Radove, čija ukupna vrijednost iznosi
22.900.697,35 kuna, zajednički financiraju u jednakim iznosima (50%:50%) Grad Šibenik i
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Svoj dio sredstava Grad Šibenik osigurava u
Proračunu Grada Šibenika, dok je Ministarstvo sredstva osiguralo putem Europske
investicijske banke (EIB) i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB). Ugovorom se Izvođač
obvezao započeti s radovima odmah po uvođenju u posao, a završiti ih u roku 24 mjeseca.
Kao što se zna radovi su u tijeku.
14. travnja potpisan je Sporazum o zajedničkoj inicijativi za izradu svečanog zastora
Šibenskog kazališta. Sporazum je potpisao zajedno s umjetnikom Matkom Trebotićem i
direktorom Jadranske banke d.d. Šibenik Ivom Šinkom, koja sponzorira izradu zastora. Kazao
je kako će iskoristit prigodu i još jednom uputiti zahvalu domicilnoj-Jadranskoj banci d.d.
Šibenik što je prepoznala vrijednost i iznimnu važnost ovog projekta i prihvatila sponzorstvo i
to u godini kada se obilježava 140 godina života na kazališnim daskama u Šibeniku.
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U svibnju je bio domaćin početnog radnog sastanka tj. uvođenja u posao izvođača
radova i nadzora radova za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac.
Sastanku su nazočili predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje ,izvođača
radova, firmi: "ERGASIS TECHNIKI iz Grčke u konzorciju s "MESOGEOS" također iz
Grčke, nadzora radova, firme "Fichtner iz Njemačke u konzorciju s "MHM-inžinjering d.o.o.
iz Osijeka, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te Gradske čistoće.
Kao član Inicijativnog odbora za osnivanja Studija energetike i ekologije sa sjedištem
u Šibeniku aktivno sudjeluje u svim aktivnostima vezanim uz ovaj projekt. Naime, sve je
krenulo od inicijative prof. Pešića vlasnika Privatne gimnazije u Šibeniku, koji je Institutu
Ruđer Bošković izložio ideju osnivanja Studija. Šibenski kraj s dva vjetroparka, s velikim
količinama vode i brojem sunčanih dana ima izniman prirodni energetski potencijal. Ideju o
formiranju Studija vrlo brzo su Pismom namjere podržali: kao nositelj projekta Institut Ruđer
Bošković, zatim Instituti Ekonerg, Hrvoje Požar, HEP-obnovljivi izvori, Županija, Grad
Šibenik, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a nedavno se priključila tvrtka
DOK-ing prvi hrvatski proizvođač ekomobila, a interes za uključivanjem u rad Studija
iskazalo je i jedno poljsko sveučilište s kojim Inicijativni odbor za osnivanje Studija idući
mjesec ima konkretne razgovore. Pored toga, u zoni Podi kreće gradnja pogona koji će
proizvoditi dijelove za vjetrenjače, te se zapravo iz dana u dan slažu segmenti koji
nadopunjuju i opravdavaju ovu projektnu ideju. Prostor za smještaj Studija pojavio se kao
problem, jer niti Grad niti Županija ne raspolažu kvalitetnim objektima i zemljištem, no
vojarnu Palacin, koja se nalazi na idealnoj lokaciji za Studij, vide kao najbolje rješenje.U tom
smislu, Inicijativni odbor za osnivanje Studija se obratio Uredu za upravljanje imovinom, te
čekamo odgovor kako bismo mogli preći na sljedeću fazu, a to je samo osnivanje Studija.
Nakon provedene ankete objavljen je i javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju
stana iz Programa društveno poticane stanogradnje, te su u kontaktu s APN-om radi daljnjih
aktivnosti vezan uz realizaciju POS-a.
Vijećnik Boris Dragutin se zahvalio gradonačelniku na iscrpnom izlaganju i kazao
kako mediji kojih nema na današnjoj radnoj sjednici pokazuju po njemu još jednom njihov
odnos prema stvaranju i radu i u ovim vremenima, jer u ovom izvješću ima se dosta toga za
reći i za medije i da vide pozitivnu sliku u ovom Gradskom vijeću. Međutim, očito su stali na
stranu onih koji nisu ovdje i vole slučajeve, a ti mediji puno doprinose percepciji i stanju
građana koji upravo zbog takvih medija imaju vrlo nezgodnu sliku. Pošto njih nema neka
zabilježe, a i oni svi na konferencijama se mogu osvrnuti na njihov rad i na njihov odnos
prema današnjoj sjednici. Zahvalio se još jednom gradonačelniku na iscrpnom izvještaju i
kazao kako se nada da će gradonačelnik kad bude iznosio izvještaj i za cijelu godinu i za
slijedeće godine imati što reći o projektima i o još nekim pozitivnijim stvarima, a nikako neće
ju zaboraviti negativnosti koje su bile. Zbog medija treba ponavljati negativnosti onih koji su
bili. Budući je nekoliko mjeseci pomogao gradonačelniku i nastojao da taj dio iznesu do kraja
kako treba i mediji ih nisu nakon toga puno prepucavali. Vezano za Turističku zajednicu na
stranici 4. u stavku 3. riječi koje su tu: konstituirali smo tijela Turističke zajednice Grada
Šibenika i rečenica konstatirali smo Turističku zajednicu Grada Šibenika, konstatacija jest da
su po novim zakonskim odredbama konstituirali, oni su i do sada bili konstituirani i radili su,
ali na odredbama starog zakona i nezakonito. On bi da se taj dio kao takav briše i da se
umjesto takve konstatacije stavi jedna rečenica: „Uskladili smo statut i konstituirali Skupštinu
i ostala tijela Turističke zajednice Grada Šibenika sa novim zakonskim odredbama“.
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Vijećnik Mirko Radak je kazao kako misli da materijali koje su dobili, a osobito
Izvješće gospodina gradonačelnika je sasvim iscrpno i dalo je ne samo preslik nego jednu
kompletnu sliku gdje bi sada segmentarno iz toga mogli izvlačiti na ovaj ili onaj način
određene kamenčiće. Naša realnost i stvarnost je takva kakva jeste. Pridružuje se vijećniku
Dragutinu koji kaže da će sasvim sigurno na koncu ove odnosno na početku slijedeće godine
kad bude podnositi izvješće za ovo kalendarsko razdoblje biti povoljnije i drugačije i na opće
zadovoljstvo ne samo ovog Gradskog vijeća nego u cjelini grada Šibenika povoljnije. Ono što
bi dao, a to je jedna mala opservacija, misli da bi se oni vijećnici na neki način trebali
suzdržati u pitanju medija. Oni imaju svoju uređivačku politiku, svoju profesionalnu obvezu,
oni koji su desetljeća proveli u medijima znaju da njih guraju rokovi osobito u elektronskim
medijima, rad jedan drugi, televizija koja je danas ovdje bila prisutna i u tom smislu nije
dobro držati im lekcije. Oni odrađuju svoj posao onako kako oni smatraju da treba, poštujući
pri tome sve uzuse same profesije, profesionalni i ljudski moral. Dobro je da imamo svoj stav
i svoje mišljenje, ali drago mu je što ih nema ovdje jer bi bilo nepovoljnih reakcija. Nije dobro
s medijima voditi ratove oni u konačnici uvijek izlaze kao pobjednici.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Polugodišnje izvješće o radu
gradonačelnika Grada Šibenika.
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu gradonačelnika Grada Šibenika.
Izvješće se prilaže zapisniku pod 13) i čini njegov sastavni dio.

Točka 14.
Predsjednik Vijeća zamolio je za kratki osvrt na Srednjoročni program izgradnje
kapitalnih vodoopskrbnih objekata u Šibensko-kninskoj županiji za plansko razdoblje od
2009. – 2012.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je pred njima, misli dosada
nije bio usvajan mada je bila obveza Srednjoročni program izgradnje kapitalnih
vodoopskrbnih objekata. Dakle, iz svega ovoga je vidljivo da za izgradnju novih kapitalnih
distributivnih vodoopskrbni objekata se izdvaja 31,5 milijuna kuna, a za rekonstrukciju
postojećih 10 milijuna kuna. Od toga na grad Šibenik opada 13 milijuna kuna, za izgradnju
novih kapitalnih distributivnih objekata. To je u prvom redu vodoopskrbni podsustav Boraja
čiji je rok izgradnje 2010. g. sa 6 milijuna kuna, vodoopskrbni sustav Konobe Brnjača, te
gravitacijski cjevovod Šibenik-Solaris- Zablaće u iznosu 4,5 milijuna kuna, a koji će se raditi
kroz 2010.,20111. i 2012. g. Izvori sredstava su namjenska cijena naknade iz m3 vode u
iznosu 21,5 milijun kuna. Hrvatske vode Zagreb- Zagreb sudjeluju sa 10 milijuna kuna,
Ministarstva sa 4 milijuna kuna i jedinice lokalne samouprave, fondovi, privatni investitori sa
6 milijuna kuna. Zamolio je da se prihvati prijedlog koji je dan od strane Vodovoda.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako je pretpostavio da će netko postaviti
pitanje zašto Boraja nije krenula. Misli da ima ljudi koji su kompetentniji od njega da kažu
zašto Boraja nije krenula. Boraja nije krenula zato što se natječaj ponavljao tri puta, iako se po
ponovljenom natječaju mogao izabrati slijedeći i prema tome trebalo je krenuti. S tim što se to
nije dogodilo napravljena je i financijska šteta, a da se ne govori što je to za te ljude.
Odgovornost je na Vodovodu. Misli da je natječaj opet u tijeku.
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Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako je Nadzorni odbor na svojoj zadnjoj sjednici
utvrdio da u Rješenjima državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave po natječajima
za Boraju i Oklaj da se u rješenjima te državne komisije upozorava na određene nepravilnosti,
nezakonitosti u postupcima provedenim u 2009. g. Dva puta je natječaj bio raspisan, nije
došlo do odabira izvođača. Nadzorni odbor će skupštini koja će biti održana prezentirati sve i
donijet će se određene odluke. Isto tako, nije tema ali Vodovod je prošlu 2009. g. ostvario
gubitak. S obzirom na kapacitete tog društva u 2010.g. nikako ne bi trebao biti gubitak.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Srednjoročni program izgradnje
kapitalnih vodoopskrbnih objekata u Šibensko-kninskoj županiji za plansko razdoblje od
2009. – 2012.
Vijeće je jednoglasno usvojilo Srednjoročni program izgradnje kapitalnih
vodoopskrbnih objekata u Šibensko-kninskoj županiji za plansko razdoblje od 2009. – 2012
koji se prilaže zapisniku pod 14) i čini njegov sastavni dio.

Točka 15.
Predsjednik Vijeća zamolio je predlagatelja za kratki osvrt na Prijedlog odluke o
komunalnom doprinosu.
Zvonko Zaninović je kazao kako je bitno napomenuti da je do njene izmjene došlo iz
više razloga. Jedan od razloga je taj što se promijenila etalonska vrijednost stana, Ministarstvo
propisuje kolika je jedinična vrijednost, tj. Etalonska za kubik stana, pa se ona promijenila sa
180 tisuća na 135. Drugi razlog je što su postojale neke inicijative između ostalog i nekih
vijećnika, a i njihove inicijative da se odluka o komunalnom redu malo bolje raspodjeli. U
odluci se grad podijelio u dvije zone. Tako da se za zonu A uzelo uže središte grada
računajući ga da je ono jedino opremljeno sa odvodnjom, a sve drugo je stavljeno u drugu
zonu. Misle da je to razlika jedina kad se investitori pojavljuju da oni koji su u prvoj zoni
nemaju trošak uređenja odvodnje, a drugi imaju taj trošak.Nakon toga su građevine podijelili
po namjeni, pa imamo stambene građevine i proizvodne građevine, zonu 1 i zonu 2. Brojke su
90 kubika i 80 na proizvodne i stambene građevine, 80 i 45 kubika, a trgovački centri i
trgovine, financijske djelatnosti, administrativne i pomoćne, uslužne djelatnosti i dr. Iz cijena
se iščitava da su naknade za stambene i proizvodne građevine znatno manje od poslovnih
građevina. Intencija je da se onima koji grade i rješavaju stambeno pitanje smanje naknade i
za proizvodne građevine također da se smanje naknade. Za građane koji sami rješavaju
stambeno pitanje i koji su žitelji županije dali popust od 50% na stambene građevine, za
poslovne građevine i otoke također popust od 50% za poslovne djelatnosti, a proizvodne
djelatnosti su potpuno oslobođene komunalnog doprinosa. Bitno je kazati da je gradonačelnik
u mogućnosti da u pojedinim slučajevima na traženje investitora odobri oslobađanje i
plaćanje komunalnog doprinosa u slijedećim slučajevima: ako je investitor pravna osoba u
potpunom vlasništvu Grada Šibenika ili se u cijelosti financira iz Proračuna Grada Šibenika,
ako se radi o slučaju kada je Grad Šibenik po posebnim propisima dužan osigurati i/ili
opremiti odgovarajuće građevno zemljište,ako na prijedlog gradonačelnika Grada Šibenika
Gradsko vijeće ocijeni da postoji opravdanost za djelomično ili potpuno oslobađanje glede
građevina namijenjenih zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi,
športu, vjerskim obredima, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevina za
potrebe javnih ustanova, ako je investitor hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata
kojem se osigurava stambeno zbrinjavanje prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih
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branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Naglasio je kako će se komunalna
naknada u sadašnjem obračunu, razlika za stambene zgrade građana za 600 kubika građanin
koji radi za sebe do sada je plaćao 36 tisuća kuna, sa sadašnjim novim obračunom i popustom
plaćat će 27 tisuća kuna ili za 800 kubika zgradu prije je plaćao 66 tisuća kuna, a sada će
plaćati 47 tisuća kuna.
Vijećnik Petar Mišura je kazao kako je po ovoj odluci donesen pozitivan i jedinstven
slučaj u Hrvatskoj da su razdvojeni hoteli od ostalih građevina i time se naglašava turistički
razvoj grada, a radi se distinkcija koja do sada nije bila između hotela i apartmana.Po
sadašnjem tko želi graditi apartman će plaćati puno više za komunalni doprinos nego hotel.
Napomenuo je kako je ovo pozitivan i jedinstven primjer u RH.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog odluke o komunalnom
doprinosu.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o komunalnom doprinosu. Odluka se prilaže
zapisniku pod 15) i čini njegov sastavni dio.

Točka 16.
Vijeće je, bez rasprave uz 14 glasova „ZA“ donijelo Pravilnik o kriterijima i
korištenju spomeničke rente. Pravilnik se prilaže zapisniku pod 16) i čini njegov sastavni dio.

Točka 17.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog zaključka
o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada
Šibenika.
Živana Podrug je kazala kako je dosadašnjem Savjetu mladih Grada Šibenika istekao
mandat i zbog toga se objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Gradskog
savjeta. Kazala je kao u Javnom pozivu u točki 6. ima jedna mala nadopuna, te bi članak 6.
trebao glasiti: „Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Šibenika dostavljaju se
na adresu: Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, s naznakom «Prijedlog
kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Šibenika», u roku od 15 dana od
objave javnog poziva u Slobodnoj Dalmaciji.“
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog zaključka o objavi javnog
poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Šibenika sa
dopunom kako je predlagatelj iznio.
Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o objavi javnog poziva za predlaganje
kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Šibenika sa dopunom kako je
predlagatelj iznio. Zaključak se prilaže zapisniku pod 17) i čini njegov sastavni dio.
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Točka 18.
Predsjednik Vijeća zamolio je predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog odluke o
plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako Prijedlog odluke znači usklađivanje sa
Zakonom koji je nedavno donesen i ne znači nikakve bitne promijene osim što se usklađuje sa
Zakonom o plaćama gradonačelnika, načelnika i tako dalje.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa. Odluka se prilaže zapisniku pod 18) i čini njegov
sastavni dio.

Točka 19.
Vijeće je, bez rasprave jednoglasno donijelo Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o
imenovanju stožera zaštite i spašavanja na području grada Šibenika. Rješenje se prilaže
zapisniku pod 19) i čini njegov sastavni dio.

Točka 20.
Vijeće je, bez rasprave jednoglasno donijelo Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na
području grada Šibenika u 2009. godini. Izvješće se prilaže zapisniku pod 20) i čini njegov
sastavni dio.

Točka 21.
Vijeće je, bez rasprave jednoglasno donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Grada Šibenika u 2010. godini. Smjernice se prilažu
zapisniku pod 21) i čine njegov sastavni dio.

Točka 22.
Vijeće je, bez rasprave jednoglasno donijelo Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim
vremenskim uvjetima za 2010./2011. godinu. Mjere se prilažu zapisniku pod 22) i čine njegov
sastavni dio.

Točka 23.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog odluke o
prijenosu prava vlasništva na vatrogasnom vozilu s Grada Šibenika na Javnu vatrogasnu
postrojbu grada Šibenika.
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Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako su dobili prijedlog zaključaka. Naime,
radi se o vozilu koji je otplaćen i koji se predaje Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Ovo je samo
slijed događanja koji je na neki način nužan.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o prijenosu prava vlasništva na vatrogasnom
vozilu s Grada Šibenika na Javnu vatrogasnu postrojbu grada Šibenika. Odluka se prilaže
zapisniku pod 23) i čini njegov sastavni dio.

Točka 24.
Vijeće je, bez rasprave jednoglasno donijelo Rješenje o utvrđivanju prijedloga za
imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Šibeniku. Rješenje se prilaže zapisniku pod
24) i čini njegov sastavni dio.

Točka 25.
Predsjednik Vijeća je zamolio Tajnicu Grada, Valentinu Meić, da u ime predsjednika
Odbora za izbor i imenovanje obrazloži Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskih
vrtića Šibenik.
Tajnica Grada, Valentina Meić je ukratko obrazložila podnesak Odbora za izbor i
imenovanje.
Vijeće je, jednoglasno donijelo Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskih vrtića
Šibenik. Rješenje se prilaže zapisniku pod 25) i čini njegov sastavni dio.

Točka 26.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja za kratki osvrt na Prijedlog rješenja o
razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole:
a) Jurja Dalmatinca Šibenik
b) Jurja Šižgorića Šibenik
c) Vrpolje.
Tajnica Grada, Valentina Meić je kazala kako s obzirom da predsjednik Odbora za
izbor i imenovanja nije na sjednici, a ona je bila prisutna pa će ukratko prenijeti ono što je bilo
na Odboru. Odbor je na 5. sjednici od 27. lipnja 2010. utvrdio Prijedlog rješenja o razrješenju
i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca iz razloga što je Grad
Šibenik dana 26. travnja 2010. g. zaprimio zahtjev od ravnateljice Stanislave Krajine da se g.
Zdravko Čogelja razriješi dužnosti člana Školskog odbora jer isti ne prisustvuje na
sjednicama, niti svoj izostanak opravdava. Kako je to u nadležnosti Gradskog vijeća, Odbor
za izbor i imenovanje je predložio kako je priloženo.
Što se tiče Osnovne škole Jurja Šižgorića, Grad je 25. veljače 2010. zaprimio zahtjev
od ravnatelja Nedjeljka Bojčića da se Ivana Dujić razriješi kao član Školskog odbora jer je to
sama zatražila, navela je da je na porodiljinom dopustu i neće moći prisustvovati i sudjelovati
u radu Školskog odbora. Ravnatelj je obavijestio da je Učiteljsko vijeće predložilo Emila
Smerdela koji je u međuvremenu postao v.d. ravnatelj, te se ponovo sastalo Učiteljsko vijeće i
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na sjednici od 14. travnja 2010. predložilo da se za člana imenuje g. Ivicu Badžima, te je
Odbor za izbor i imenovanja prihvatio prijedlog i dostavio ga Gradskom vijeću.
Grad Šibenik je isto tako 15. travnja 2010. g. zaprimio zahtjev Osnovne škole Vrpolje
koji je upućen od ravnateljice Marije Konjevode, a u kojem stoji da se gospođa Branka Jurin
razriješi dužnosti zbog isteka Ugovora o radu, te da se na prijedlog Učiteljskog vijeća za člana
Školskog odbora imenuje Ljiljana Jelić. U tom smislu i Odbor predlaže kako je navedeno.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Šibenik
Vijećnik Petar Mišura je kazao kako u ime kluba vijećnika HNS-a i Nezavisnog
vijećnika Borisa Dragutina predlože da se s dnevnog reda skine Prijedlog rješenja o
razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Šibenik jer
je u slijedećoj točci dnevnog reda naveden prijedlog koji su potpisala devetorica vijećnika, a
podnijeli su ga predsjednici klubova vijećnika SDP-a, HSP-NL Zlatka Štrbinića i HNS-a i
nezavisnog vijećnika Borisa Dragutina.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako nije izlazio predlagati iz razloga što je
slijedeća točka prijedlog tri kluba vijećnika i odnosi se na iste točke, iz njegovog kluba znaju
kako moraju glasati o toj točci.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako se radi o tri Školska odbora, prijedlozi su na
različite načine za razrješenje i za imenovanje. Tamo gdje se razrješuje član Školskog odbora,
a nastavnik je po prijedlogu ravnateljice OŠ Vrpolje, tu se može samo prihvatiti i nema
potrebe raspravljati. Tamo gdje se radi o članovima Školskog vijeća, a predlažu se od strane
Gradskog vijeća to je onda druga stvar.
Predsjednik Vijeća je kazao kako će prvo staviti na glasovanje prijedlog Petra Mišure
da se skine s dnevnog reda Prijedlog Odbora za izbor imenovanje kojim bi se razriješilo,
odnosno imenovalo člana Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Šibenik.
Upitao je tko je za to da se Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Šibenik skine s dnevnog reda.
Uz 14 glasova „ZA“ prijedlog je skinut s dnevnog reda.
● Predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Jurja Šižgorića Šibenik.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog
odbora Osnovne škole Jurja Šižgorića Šibenik. Rješenje se prilaže zapisniku pod 26a) i čini
njegov sastavni dio.
● Predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vrpolje.
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Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog
odbora Osnovne škole Vrpolje. Rješenje se prilaže zapisniku pod 26b) i čini njegov sastavni
dio.

Točka 27.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja za obrazloženje Prijedloga rješenja o
razrješenju i imenovanju članova Školskih odbora Osnovnih škola:
a) Jurja Dalmatinca Šibenik
b) Jurja Šižgorića Šibenik
c) Petra Krešimira IV Šibenik
d) Fausta Vrančića Šibenik
e) Tina Ujevića Šibenik
f) Vidici Šibenik
g) Vrpolje
h) Brodarica.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako u ime kluba vijećnika klubova vijećnika
SDP-a, HSP-NL Zlatka Štrbinića i HNS-a i nezavisnog vijećnika Borisa Dragutina daju
prijedloge o razrješenju i imenovanju članova Školskih odbora iz reda predstavnika Grada
Šibenika. Na temelju članka 37. i 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika podnose
prijedlog akta o razrješenju i imenovanju Školskih odbora iz reda predstavnika Grada
Šibenika. Statuti školskih ustanova propisuju da se člana Školskog odbora razrješava
članstvom u Školskom odboru kad njegovo razrješenje zatraži tijelo koje ga je imenovalo.
Kako je bilo traženje pojedinih vijećnika da se dobije uvid u rad Školskih odbora, a takvih
podataka u Gradskoj upravi nema, te je to jedan da se išlo na ovakav prijedlog odluke u cilju
bolje suradnje Grada s Osnovnim školama. U privitku je dostavljen prijedlog o razrješenju i
imenovanju članova Školskih odbora iz reda predstavnika Grada Šibenika.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako ima dvije male izmijene. Naime, u
razgovoru sa kandidatima, Zdravko Tomić i Dragutin Tomić nisu baš zainteresirani za
dužnosti, pa predlaže da se u Školski odbor Osnovne škole Jurja Šižgorića umjesto Zdravka
Tomića za člana imenuje Neven Periša. U Školski odbor Osnovne škole Brodarica predlaže
da se umjesto Dragutina Tomića imenuje Dragan Vlah.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Šibenik.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Šibenik. Rješenje se prilaže zapisniku pod 27a) i čini
njegov sastavni dio.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog vijećnika Draška Lambaše
prethodno naveden.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog vijećnika Draška Lambaše.
Predsjednik Vijeća stavio je glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju
članova Školskog odbora Osnovne škole Jurja Šižgorića s prethodnom izmjenom.
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Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Jurja Šižgorića. Rješenje se prilaže zapisniku pod 27b) i čini njegov
sastavni dio.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Petra Krešimira IV Šibenik.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Petra Krešimira IV Šibenik. Rješenje se prilaže zapisniku pod 27c) i
čini njegov sastavni dio.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Fausta Vrančića Šibenik.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Fausta Vrančića Šibenik. Rješenje se prilaže zapisniku pod 27d) i čini
njegov sastavni dio.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Tina Ujevića Šibenik.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Tina Ujevića Šibenik. Rješenje se prilaže zapisniku pod 27e) i čini
njegov sastavni dio.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vidici Šibenik.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Vidici Šibenik. Rješenje se prilaže zapisniku pod 27f) i čini njegov
sastavni dio.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vrpolje Šibenik.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Vrpolje. Šibenik. Rješenje se prilaže zapisniku pod 27g) i čini njegov
sastavni dio.
● Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog vijećnika Draška Lambaše da se
u Školski odbor Osnovne Škole Brodarica umjesto Dragutina Tomića imenuje Dragan Vlah.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog vijećnika Draška Lambaše.
● Predsjednik Vijeća stavio je glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju
članova Školskog odbora Osnovne škole Brodarica s prethodnom izmjenom.
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Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Brodarica. Rješenje se prilaže zapisniku pod 27b) i čini njegov sastavni
dio.

Točka 28.
Vijeće je, bez rasprave jednoglasno donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec svibanj 2010.
Zaključak se prilaže zapisniku pod 28) i čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je rasprava o dnevnom redu završena, pa je u 11,05
sati zaključio sjednicu.
ZAPISNIČAR
Mira Vudrag Kulić

PREDSJEDNIK VIJEĆA
mr.sc. Goran Grguričin
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