ZAPISNIK
12. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika
Sjednica je održana 24. kolovoza 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, zamjenike gradonačelnika, pročelnike gradskih upravnih odjela, predstavnike
medija i sve ostale nazočne sjednici. Kazao je kako je gradonačelnik odsutan zbog bolesti.
Zamolio je Valentinu Mejić tajnicu Grada da obavi prozivku vijećnika radi
utvrđivanja broja nazočnih vijećnika sjednici.
Nakon obavljene prozivke utvrdio je kako je sjednici nazočno 26 vijećnika i kako
postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Osim vijećnika sjednici su bili nazočni i: Franko Vidović i Petar Baranović, zamjenici
gradonačelnika Grada Šibenika, Valentina Mejić, tajnica Grada Šibenika, Ana Gojanović
Rakić, pročelnica Ureda gradonačelnika, Živana Podrug, pročelnica u Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti, 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, Zvonko Zaninović, pročelnik u Upravnom odjelu za
komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Lovorka Bujas, direktorica Gradskog parkinga d.o.o.,
Siniša Burić, direktor Zelenila d.o.o., Stipe Tomičić, direktor Gradske čistoće d.o.o., Krešimir
Šakić, direktor TEF-a d.d., Milivoj Zenić, ravnatelj Gradske knjižnice Juraj Šižgorić, Dragan
Zlatović, ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, Zlatko Jurić, ravnatelj Javne
ustanove Športski objekti Šibenik, Jakov Terzanović, Podi-Šibenik d.o.o., Vlasta Ćaleta,
ravnateljica Centra za pomoć i njegu Grada Šibenika i Gojko Lambaša, ravnatelj Muzeja
Grada Šibenika.
Predsjednik Vijeća je priopćio kako je u materijalima za sjednicu, radi potvrde
dostavljen zapisnik sa 11. sjednice.
Otvorio je raspravu o zapisniku s 11. sjednice.
Zapisnik 11. sjednice prihvaćen je uz 25 glasova „ZA“ i jedan glas „SUZDRŽAN“.
Prije prelaska na aktualni sat, predsjednik Vijeća je kazao kako obavještava vijećnike
da su prispjela dva odgovora na vijećnička pitanja sa prethodne sjednice koji su dati u radnim
materijalima. Upitao je da li vijećnici koji su tražili odgovor žele iznijeti mišljenje o odgovoru
ili postaviti dopunsko pitanje ako nisu zadovoljni odgovorom.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako je postavio jednostavno pitanje o tome tko gradu
duguje više od 10 tisuća kuna, po kojoj osnovi, postoji li način otplate i isto tako tražio je da
se to dostavi u pismenoj formi. Dobio je odgovor da je to službena tajna. Moli da onaj tko je
trebao odgovoriti na ovo pitanje pročita članak 56. Poslovnika u kojem je regulirano i to

pitanje. Želi potpuni odgovor na postavljeno pitanje, ne samo tko duguje, nego način na koji
je dogovorena otplata.
Vijećnca Anita Škugor Kodžoman je kazala kako je u odgovoru na njezino pitanje
koje se odnosi na uređenje plaža i obala, stavci od skoro 2,5 milijuna kuna, tehnički navedeno
na koji način se sredstva ostvaruju. Međutim, u svom pitanju tražila je kriterije i način dodjele
sredstava. Želi da se precizira po kojim kriterijima i iznosima su određena sredstva za plaže i
obale odobrena.
● AKTUALNI SAT
Predsjednik Vijeća, Goran Grguričin je kazao kako će se vijećnička pitanja
postavljati sukladno članku 67. stavku 1. i članku 54., 55., 56. i 57. Poslovnika Gradskog
vijeća. Vijećnička pitanja trebaju biti kratka, sažeta i konkretna. Prvo idu pitanja klubova
vijećnika, a nakon toga pitanja vijećnika.
Vijećnica Anita Škugor Kodžoman je kazala kako je prije par dana prolazila po
prelijepom kanalu Sv. Ante i stala na tvrđavu Sv. Nikole. S mobitelom je slikala slike koje je
podijelila vijećnicima. Upitala je kada se misli staviti ploča sa natpisom koji daje osnovne
informacije o tvrđavi, jer je do ove godine bila tabla na češkom. Česi su stavili tablu sa
podacima o našoj tvrđavi, te je ista skinuta. Nadalje je upitala zašto se ne čisti ili nedovoljno
čisti navedeni prostor. Na slikama se može vidjeti ( ne vide se detalji), ali je sve puno brokvi,
iznimno opasno za sve koji prilaze. Zašto se bez ikakve kontrole dozvoljava devastacija naše
kulturno-povijesne baštine? Upitala je zašto se ne angažira par osoba, barem preko turističke
sezone, bilo da se radi o djeci koja će raditi preko studen servisa, bilo po ugovoru o dijelu.
Silni turisti koji tamo dolaze imali bi osjećaj da se o tome skrbi. Dijete koje je slikala u
pozadini je doslovno čupalo kamenje, to je bila jedna veća grupa stranih turista koja je čupala
kamenje, te kad su vidjeli nekog od domaćih su se naglo izmakli. Nadalje je upitala zašto se
ne poprave drveni prijelazi s mora, jer to sve skupa loše izgleda, te zašto se ne stavi zaštita na
otvore koji su opasni po posjetitelje i u krajnjem slučaju ono čemu se dičimo i po čemu je
grad poznat, ono što nas definitivno identificira zašto se iskazuje tolika nebriga i nemar.

Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je odgovorio da je iznimno zadovoljan
postavljenim pitanjem. Stanje je odista onakvo kakvim ga je opisala i odista se radi o iznimno
vrijednom kulturnom spomeniku, tvrđavi koja datira iz 16. stoljeća. Ono jedino što u tom
pitanju nije pogodilo cilj to je kome postaviti pitanje. Status tvrđave je ispitan i utvrđeno je da
je tvrđava pomorsko dobro. Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama
pomorsko dobro je u cijelosti u vlasništvu Republike Hrvatske, a temeljem postojećeg Zakona
o pomorskom dobru i morskim lukama ovlast nad takvim objektima imaju Županijske lučke
uprave i Republika Hrvatska. Grad je u nekoliko navrata kad je koristio objekat izvršio
čišćenje, međutim odgovornost za stanje pomorskog dobra u ovom slučaju ne leži na Gradu.
U pripremi je novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama koji će velikim gradovima
kao što je Šibenik dati mogućnost koncesioniranja pomorskog dobra do 20 godina i Grad se
priprema za provedbu postupka. Jedan od prvih objekata koji će biti koncesioniran bit će
tvrđava Sv. Nikole naravno u suradnji i s konzultacijama sa Konzervatorskim odjelima. O
navedenom problemu se razgovaralo sa mjerodavnim stručnjacima, a jednako tako zatražili su
i mišljenje šibenskog Muzeja. Ovog trenutka Grad Šibenik nema ovlasti nad Sv. Nikolom,
koji je sastavni dio pomorskog dobra, te su ovlasti na nekim drugim distancama.
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Vijećnik Drago Skorić je kazao kako je prije mjesec dana gradonačelnik sa svojim
suradnicima, predsjednikom Gradskog vijeća i njegovim potpredsjednikom bio u posjetu
Gradskoj četvrti Ražine. Prilikom tog posjeta zatečeno stanje ocijenili su katastrofalnim.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je izjavio da je to civilizacijska sramota, što je u
biti i istina. Za stanje u Gradskog četvrti Ražine nije kriva ni sadašnja, ni prethodna vlast
nego su krive sve vlasti od 1960 do danas, jer niti jedna vlast ništa nije napravila za tu četvrt.
Gradonačelnik je tada mnogo obećao Ražincima i kad bi se to ostvarilo barem 20% bili bi mu
neizmjerno zahvalni. Međutim, ljudi koji su u tom posjetu pratili gradonačelnika nisu ga
dobro informirali. Povjerenik nije dobro informiran, jer se nikad nije bavio komunalnim
problemima. Također, druga osoba koja je dočekala gradonačelnika izigravala je domaćina, a
ne živi na Ražinama. Da li se išta napravilo po obećanju gradonačelnika i što?
Drugo njegovo pitanje odnosi se na plaćanje komunalne naknade. Prije nešto više od
mjesec dana su mještani Ražina dobili upozorenje za plaćanje komunalne naknade. Budući
da velika većina Ražinaca ne plaća komunalnu naknadu, nije potrebna rasprava o tome da li
se treba plaćati ili ne. Neki to opravdavaju na način da su svu infrastrukturu sami izgradili, što
je faktički istina. Ražinci su poslali kolektivno pismo gradonačelniku i sada ih interesira
odgovor na to njihovo pismo. Dakle, što je s tim odgovorom.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je istina da je nakon
ostavke mjesnog odbora Ražine, gradonačelnik imenovao povjerenika. Također je istina da su
gradonačelnik i njegovi zamjenici u pratnji predsjednika Gradskog vijeća obišli mjesnu četvrt
Ražine i razgovarali s ljudima o njihovim problemima. Isto tako su poduzeli neke korake po
pitanju javne rasvjete, označavanja autobusnih stajališta i uvođenja pješačkih prijelaza na
određenim mjestima gdje dosad nisu bila, a neophodna su. Razgovarali su i o problemima koji
se tiču odvodnje, vodovoda i slično. Kao što je i sam vijećnik konstatirao to su stvari koje se
gomilaju već nekih 20,30,40 godina i ne mogu se riješiti preko noći. Na tome rade aktivno i
vjeruju da u sustavu rješavanja Poda sa kanalizacijskim odvodom gdje su praktički to
obavezni napraviti zbog zatvora koji bi se trebao početi graditi 2012. godine da će ju sa tim
sustavom riješiti i područje Ražina između ostalih, što bi doista predstavljalo kvalitetno
rješenje.
Što se tiče drugog pitanja kazao je kako nažalost nisu upoznati, nisu dobili pismo od
ljudi iz Ražina. Vezano za plaćanje komunalne naknade tu je zakon jasan. Komunalna
naknada se plaća i iz te komunalne naknade se misli 75% vraća u mjesni ogranak, u gradsku
četvrt iz koje je ta komunalna naknada naplaćena.
Vijećnica Anita Jakšić je kazala kako ju je razveselilo, a po posjećenosti i mnoge
goste, ljeto sa puno događanja naročito u večernjim satima. Proteklih dana su bili upoznati s
projektom uvođenja besplatne, bežične Internet mreže u starom dijelu grada, pa sa uvođenjem
podzemnih kontejnera za smeće. Njeno pitanje odnosi se na daljnje oživljavanje u tom dijelu
grada. Zamjenika gradonačelnika je upitala da li su izrađeni daljnji projekti i da li će se oni
financirati iz europskih fondova.
Na drugo pitanje ponukalo je Izvješće o radu vatrogasne postrojbe u kojem je vidljivo
da je postojeća zgrada Vatrogasnog doma prostorno ograničena i ne odgovara uvjetima, te je
nužno preseljenje. Upitala je da li je određena nova lokacija Vatrogasnog doma i što će biti sa
postojećom zgradom.
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Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako su doista proteklu godinu
radili, praktički pripremali revitalizaciju i oživljavanje povijesne gradske jezgre. Nije to samo
dio koji se sada vidi i tiče nekakvog dnevnog i noćnog života u povijesnoj jezgri, već su radili
na niz projekata od sv. Mihovila pa dalje s kojima su upoznati putem tiska. Ono na čemu se
sada trenutno radi jest projekt koji je dogovoren sa razvojnom agencijom, a praktički se tiče
kompletne infrastrukture u povijesnoj jezgri. Dakle, obavljene su geodetske izmjere
kompletne povijesne jezgre što daje podlogu za izrađivanje kako infrastrukturnih instalacija,
T-com-a , HEP-a, vodovoda i odvodnje tako i projekta popločenja povijesne jezgre. Za sve to
bit će potrebno mišljenje konzervatora i to praktički nije u početnoj fazi, a nije ni odmaklo jer
praktički se 6-7mjeseci vršilo snimanje povijesne jezgre kroz geodeziju.
Što se tiče lokacije Vatrogasnog doma, ona je određena davno još za vrijeme bivše
vlasti i ta lokacija je u vojarni Bribirskih knezova. Ono što su oni napravili prilikom
preuzimanja odgovornosti za upravljanje gradom jest da su u jednom dijelu revidirali projekt
zajedno sa Vatrogasnom zajednicom, tako da je ovog momenta taj projekt u postupku
dobivanju lokacijske, znači čeka se ispis lokacijske i vidjet će se što i kako dalje.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako se prvo pitanje koje bi postavio ipak tiče
tvrđave. Oni u klubu vijećnika Hrvatske demokratske zajednice na kolegiju su raspravljali i
gledali slike i u potpunosti nije zadovoljan s odgovorom dogradonačelnika prvenstveno zbog
toga što je svaka vlast do sada odvajala manju količinu novca. Pred svaku sezonu, s nekih 50
tisuća kuna bila je dovedena u stanje da smrad ne bude dobrodošlica svim turistima koji su
dnevno tamo, odnosno non-stop je privezan brod uz tu tvrđavu tako da bi se uredilo da bar
naizgled tvrđava dobro izgleda.
Nadalje je kazao kako je svima dobro poznato da je prethodna gradska vlast gradila
kolektor od Veslačkog kluba do bazena u Crnici i izgradila predivnu šetnicu koja je jako
posjećena kako našim sugrađanima tako i kao put mještanima Crnice do grada. Međutim,
privatna firma Sibnaval koja obavlja svoju djelatnost u tim prostorima nasuti je prostor
ogradila žicom i tako prekinula komunikaciju dijela šetnice sa ostalim djelom Crnice. Prije
nekoliko mjeseci postavili su pitanje tko je i zašto privatnoj firmi odobrio postavljanje žičane
ograde. Odgovor pročelnika je bio da se tom ogradom pokušava zaštititi imovina firme
Sibnaval od različitih vandala i grafita. Pitanje je da li su gradonačelnik ili njegovi zamjenici,
pročelnik bili na tom dijelu šetnice. Naime, svjedoci su da je firma Sibnaval gradeći žičanu
ogradu ogradila sebi prostor za otvoreno skladište gdje su izloženi željezni profili, drvena
građa i još dosta toga. Naizgled pravi otpad na javnoj površini. Tko je dozvolio i pod kojim
uvjetima privatnoj firmi korištenje javno pomorskog dobra za svoje skladište i kada će isto
biti uklonjeno zajedno sa žičanom ogradom? Da li tu ima mutnih poslova oko neovlaštenog
davanja u najam javne površine za skladišni prostor privatnoj firmi, te da li se netko okoristio
tim, treba utvrditi netko. Ujedno pošto se na tom mjestu obavljaju građevinski radovi, te
određeni iskopi sa velikim strojevima da li se zna koje građevinske poslove firma Sibnaval
trenutno radi i da li ima za to dozvolu.
Nadalje je kazao kako u potpunosti podržava vijećnika Antu Gaćinu za pitanje o
financijskim sredstvima, tko je dužnik Gradu Šibeniku. Sadašnja vlast kad je dolazila na vlast
rekla je kako ništa neće biti tajno u svojim predizbornim obećanjima.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je što se tiče tvrđave kazao kako je istina
da je i ova vlast u proračunu predvidjela nekakva sredstva za održavanje tvrđave Sv.Nikole.
Prošle godine na tvrđavi je bio priređen Heineken party, ljudi koji su priređivali taj party su
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potrošili više od 50 tisuća kuna na uređenje. Kazao je da je to toliko o pripremi tvrđave za
sezonu koju je bivša vlast provodila.
Zvonko Zaninović je na drugo pitanje vijećnika Tomislava Ninića kazao kako jedino
može ponoviti da su kao Grad dozvolili da se navedena imovina zaštiti željeznom ogradom, a
dalje će provjeriti da li se na tom području odvijaju ikakvi građevinski radovi i da li se to
zloupotrebljava. Inače, ponovio je da se radi o pomorskom dobru i odgovor bi bio istovjetan
kao što je i dogradonačelnik prije za tvrđavu rekao.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao ako kažu da je to pomorsko dobro onda bi želio
postaviti pitanje tko je dao suglasnost da se na tom pomorskom dobru postavi ograda, da li je
to dala Županija ili Grad. Tamo se rade građevinski radovi, srušena je stara kuća, od početka
brodogradilišta na ovom prostoru. Kuća koja bi mogla služiti kao hangar ili spomenik
brodogradnji na ovom prostoru. Dio na koji su svi šibenčani ponosni, početak jedne male
brodogradnje koji više ne postoji. Tu su građevinski radovi, pitanje je tko je dao dozvolu da se
to sve radi i tko je dao dozvolu da se podigne ta žičana ograda ako je to pomorsko dobro.
Misli da Županija nije.
Zvonko Zaninović je kazao kako je Grad dozvolio da se ograda digne samo u svrhu
očuvanja imovine i zaštite od vandalizma. Što se tiče gradnje to je prvo što čuju i to će se
provjeriti.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako postavlja pitanja predsjedniku Gradskog
vijeća, s obzirom na prošloj sjednici na kojoj nije mogao biti nazočan je zatvorena famozna
četrnaestica, odnosno stvorena većina i imenovan drugi potpredsjednik Vijeća, a prema
kodeksu uvijek se taj drugi daje oporbi, a vidi da drugi potpredsjednik Vijeća ne sjedi do
predsjednika vijeća za razliku od nezavisnog vijećnika Milorada Miškovića. Pitao je
predsjednika Vijeća da li Milorada Miškovića drži sa svoje lijeve strane kao nezavisnog da ne
bi pobjegao, a siguran je u gospodina Radaka jer je on stranački pa će poštivati stranačku
stegu.
Predsjednik Vijeća, Goran Grguričin je kazao kako će pitanje vijećnika Novice
Ljubičića shvatiti kao malu provokaciju. Pojasnio je da Gradsko vijeća ima dva
potpredsjednika, jednog s liste HDZ-a, jednog s liste Hrvatske stranke umirovljenika i više
ništa od toga ne bi mogao reći.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako pitanje nije provokativno, činjenica je u
zapisniku, bilo je četrnaest vijećnika i da je bila većina. Vijećnik Milorad Mišković se izjasnio
kao nezavisni, imenovan je na mjesto potpredsjednika vijeća ne na prijedlog oporbe nego na
vaš prijedlog.
Predsjednik Vijeća upitao je vijećnika Novicu Ljubičića da li je zadovoljan
odgovorom. Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako nije zadovoljan odgovorom.
Predsjednik Vijeća je kazao ako nije zadovoljan da pita pismeno i odgovorit će mu.
Vijećnik Željko Čoga je kazao kao ima dva pitanja. Prvo pitanje odnosi se na
Urbanistički plan uređenja Zatona, Rasline. Vijeće je na 5. sjednici donijelo Odluku da uđe
kao prioritet i zanima ga da li se krenulo s tim Urbanističkim planom, a stavljeno je kao
prioritet i ovo Vijeće je donijelo takvu odluku.
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Isto tako je kazao kako je na prošloj sjednici Vijeća donesena odluka da se u
Upravnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe razriješe stari članovi, a izaberu novi. U
pripremi ili prijedlozima očito netko nije vodio računa o Statutu Javne vatrogasne postrojbe.
U članku Statuta stoji: „Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Gradsko
poglavarstvo“,odnosno sada Gradsko vijeće na vrijeme od četiri godine, od kojih predsjednika
i tri člana imenuje iz reda građana, a jednog iz reda zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe.»
Što znači da Vatrogasna postrojba predlaže svog člana u Upravno vijeće, a druga četvorica su
iz reda građana. Međutim, napravljen je previd, pa je predložen i još jedan član Javne
vatrogasne postrojbe što je po njemu kršenje Statuta, a ujedno i sukob interesa. Upitao je tko
je tu pogriješio, stručna služba, predlagač ili netko treći i molio bi da se to ispravi.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je na prvo pitanje vijećnika Željka Čoge
kazao kako ima krive informacije da se ništa ne radi, istina je da su praktički svi planovi u
postupku kao GUP i Urbanistički plan, samo je procedura nešto usporena i zbog toga su
nakon odlaska g. Červara u mirovinu bili su prisiljeni potražiti novog pročelnika. Tako da
ovog momenta do devetog mjeseca dok ne dođe novi pročelnik na posao razumjet će ju.
Vijećnik Ante Rakić je kazao kako je njegovo prvo pitanje vezano uz vijeća gradskih
četvrti i mjesnih odbora, to pitanje je postavio i na sjednici prije par mjeseci, svjedoci su da
pljušte ostavke tih istih vijeća u posljednje vrijeme. Imenuju se povjerenici. Iz Gradske uprave
dolaze informacije da će se izbori održati do kraja godine, pa bi bilo demokratski da se objavi
datum tih izbora, kad će se oni održati da po nekakvim načelima svi budu upoznati s tim i da
se sve stranke koje su zainteresirane mogu pripremati za isto. Dakle, zanima ga kad će se
održati izbori.
Što se tiče drugog pitanja, zamolili su ga stanovnici Šubićevca, ulica J. Bana Jelačića,
zgrade od broja 10-22, uočili su pojavu legla zmija. Misli da je to jako opasno, kažu da su to
čak zmije otrovnice. Obraćali su se Gradskoj upravi, gdje su ih odvraćali da nitko za to nije
odgovoran. Legla su primijećena na javnim površinama u vlasništvu Grada. Misli da bi netko
trebao snositi odgovornost, jer je to isto da se pojavi zarežena lisica u Razorima ili u
Rokićima. Dakle, netko mora voditi računa o zaštiti zdravlja, a i života građana.
Vezano za treće pitanje je kazao kako će iskoristiti pravo prema Poslovniku da
predloži gradonačelniku i zamjenicima da ubuduće vježbe govorničke škole održavaju
umjesto u Zagrebu, kod nas u Šibeniku, a da njih gradske vijećnike pozovu barem kao statiste
ili publiku.
Predsjednik Vijeća, Goran Grguričin je kazao kako je vijećnik izašao iz konteksta
dva vijećnička pitanja i da u buduće ipak vode malo brigu.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je na prvo pitanje vijećnika Ante Rakića
koje se tiče izbora za Vijeća gradskih četvrti kazao da ne spominje demokraciju, demokracija
ima svoja pravila koja su zapisana u zakonima i odlukama. Sukladno zakonima i odlukama bit
će ju na vrijeme izviješteni, nitko neće propustiti rok. Kazao je neslužbeno da će se do kraja
godine održati mjesni izbori.
Što se tiče savjeta za statiranje kazao je kako su uvijek dobrodošla kulisa za bilo kakve
aktivnosti.
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Vijećnik Ivica Poljičak je kazao predsjedniku Vijeća s obzirom da se uvijek čvrsto
drži Poslovnika, onda u članku 54. jasno stoji: „vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja i
davati prijedloge koji se odnose na djelokrug rada Gradskog vijeća“. Kazao je da ih prema
tome krivo ne informira. Vijećnici imaju pravo dati prijedlog kod vijećničkih pitanja.
Predsjednik Vijeća, Goran Grguričin se zahvalio vijećniku Ivicu Poljičku, te je
kazao kako ima jedan mali problem tu piše dva pitanja, a tek će se usvojiti da umjesto dva
pitanja bude jedno pitanje jedan prijedlog. Znači da nakon dva pitanja nije bilo prilike davati
prijedloge, vijećnik je mogao dati ili dva pitanja ili dva prijedloga i tako dalje. U tom
kontekstu se referirao na taj članak. Kad bude točka dnevnog reda izmjena Poslovnika,
sukladno vijećnikovoj još jednoj primjedbi od pretprošle sjednice predložena je izmjena, pa će
vijećnik moći umjesto dva pitanja po dvije minute dati jedno pitanje i prijedlog. Ode je
prijedlog bila treća stvar koja je izašla iz broja dva. Misli da nema smisla sada otvarati
raspravu o Poslovniku, pa predlaže da nastave dalje.
Vijećnik Ivan Ninić je upitao da li se usvojila ta nova promjena.
Predsjednik Vijeća Goran Grguričin je kazao kako nije, ali će biti usvojena. Dosada
vrijedi dva pitanja. Kazao je vijećniku Ivanu Niniću da se ne uključuje dok mu ne dade riječ.
Zvonko Zaninović je kazao kako Gradska uprava nema saznanja o leglu zmija u ulici
Bana J. Jelačića. Nadalje je kazao kako je bio jedan poskok u ulici Kralja Zvonimira prije
desetak dana i uspjeli su ga savladati i riješiti taj problem.
Vijećnik Ante Rakić je kazao kako s obzirom da građani iz navedene ulice slušaju
program Radio Šibenika da kažu kome se obratiti u slučajevima pojave zmija.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako građanima sa Šubićevca
koji imaju takve probleme poručuje da se obrate osobno njemu. Pobrinut će se da se njihovi
problemi riješe i da se savladaju sve opasnosti koje su nad građanima Šubićevca ovog
trenutka.
Vijećnik Zlatko Štrbinić je kazao kako u ime Šibenskog građanskog foruma predlaže
da se održi tematska sjednica Gradskog vijeća na temu revitalizacija Stare gradske jezgre.
Radi se o pitanju svih pitanja za sve građane, te misli kako je to najvitalniji problem, problem
o najprestižnijem djelu našeg života. Kazao je kako će danas biti upućen i pismeni prijedlog.
Vijećnik Emil Guberina je kazao kako u ime Šibenskog građanskog foruma ima
jedan prijedlog. Danas se govorilo o dva primjera lošeg gospodarenja ili nebrige, devastacije
pomorskog dobra. Šibenski građanski forum upravo radi analizu stanja na području našeg
grada i okolice što se tiče pomorskog dobra koji nije samo nacionalni interes nego i interes
lokalne zajednice. Stoga predlažu u jednom kasnijem slobodnom terminu tematsku sjednicu
na temu Upravljanje pomorskim dobrom.
Vijećnik Tonči Radnić je kazao kako su čuli hvalospjeve o uređenju stare gradske
jezgre i što se sve pokušava uraditi. Stara gradska jezgra u jeku turističke sezone gdje je
prošlo na tisuće gostiju bila je poluosvijetlena pogotovo dio Gorice i manjih ulica. Zašto se
nije mogao napraviti barem taj minimum i zašto je ova vlast to zaustavila kad se zna da nije
riječ o velikim ulaganjima, očiti su primjeri po Gorici, strme stube, skale Andrije Medulića,
naprosto je opasno hodati po tim stubama po noći.
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Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao što se tiče rasvjete da je
vijećnik potpuno u pravu. Naime, stara gradska jezgra nije osvijetljena na primjeren način
kako bi trebala biti osvijetljena iz jednog jednostavnog razloga, sve okolo svijetli kao
Broadway. Toliko se potrošilo na javnu rasvjetu na neracionalan način u okolici Šibenika da
su probivene sve proračunske stavke i to ne za nezanemariva sredstva. U financijskoj situaciji
u kojoj je grad Šibenik dobro se uspjela održavati i postojeća.
Što se tiče skala održava se ono što je nužno za održavanje, a s obzirom da Grad
planira ići na generalno uređenje stare gradske jezgre posebice pločnika i skala, spuštanje
infrastrukture pod zemlju, remont infrastrukture odvodnje i vodovodne mreže na tim
lokacijama smatraju da bi parcijalni zahvati danas bez cjelovitih rješenja bili neracionalni u
ovoj financijskoj situaciji. Grad vrši sve pripreme tehničke dokumentacije da ta rješenja riješi
trajno i kvalitetno.

Vijećnik Tonči Radnić je kazao kao bi najneracionalnije bilo kad bi netko od
prolaznika slomio nogu i tužio Grad Šibenik. To nije nemoguće, nego vrlo realno.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako ima repliku na izjavu g. Petra Baranovića da
sve okolo svijetli kao Broadway, a stari grad ne svijetli, pa bi želio samo kratko ispraviti da je
okolica Šibenika sustavno bila zanemarivana do prije pet godina kad se po centrima okolnih
naselja Rasline, Grebaštice Ražina, Danila počelo voditi računa o tim mjestima pogotovo radi
djece koja navečer idu na školske autobuse da ne idu po mraku. Uslišali su želje stanovnika
tih gradskih četvrti zbog djece koja moraju od svojih kuća do autobusnih stanica šetati više od
kilometra. Ponosan je zbog toga što su zadnjih pet godina po svim prigradskim naseljima
gradili javnu rasvjetu.
Vijećnik Petar Mišura je kazao kako ga je ponukala inicijativa određenog broja
građana vezano za dizalicu Veli Jože koja se danas počinje rezati ili bi se danas trebala početi
rezati, a kako bi prihodi od starog željeza iznosili 200 tisuća dolara smatra kako je to jedan
mali iznos, a radi se o jednom značajnom industrijsko pomorskom spomeniku, jednog
vremena i jednog načina života. Zna da grad nema tih sredstava i da ne može puno utjecati, ali
stjecanjem okolnosti upravo Veli Jože doživljava zadnje dane u našem gradu. Kazao je kako
je pitanje upućeno dogradonačelniku Baranoviću s obzirom da je pomorstvo njegov resor da
se uputi inicijativa Ministarstvu kulture i Ministarstvu pomorstva koji bi eventualno otkupili
taj brod i uredili jer bi on u budućnosti mogao funkcionirati kao jedan muzej. To bi bila čak
jedna turistička atrakcija. Kod nas se smatra da su samo sakralni objekti vrijedni posjeta, a
industrijska baština se sustavno zanemaruje i uništava.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je inicijativa za spas
Velog Jože kao simbola hrvatskog pomorstva, jednog spomenika tehničke kulture hrvata
nažalost došla prekasno. Radovi na rezanju koliko je on informiran su već u početnoj fazi.
Prva inicijativa za spas je bila na najavu raspremanja Velog Jože od ljudi koji su zastupali
razne sektore pomorskog gospodarstva između ostalih i osobno je participirao toj inicijativi.
Tad su neki od njegovih kolega obavili razgovore sa čelnim ljudima Brodospasa. Poslali su
javni apel Hrvatskoj vladi da osigura sredstva ne samo zbog simbolike Velog Jože nego i
zbog objektivne potrebe da jedna mediteranska jadranska zemlja raspolaže sa takvom
operativom koja je nužna za sve vrste intervencija i za sve vrste hidroradova. Međutim, priča
o Velom Joži samo je jedan simboličan kraj potpuno neodgovorne politike spram pomorstva,
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pomorske orijentacije. U taj kontekst se uklapa i odgovor na pitanje vijećnice Anite Škugor
Kodžoman zašto na pomorskom dobru tvrđava koja je raritetna propada. U to se može
uklopiti pitanje zašto je propala Slobodna plovidba Šibenik koji su je mudraci doveli u
propast, zašto je propala Croatia line, zbog čega danas raspravljaju o tome da Brodogradnja
nema perspektive. To je jedan širi problem, Grad Šibenik nema financijskih mogućnosti da
rješava ono što bi trebalo biti nacionalni problem. Nema čak mogućnost da Velog Jožu
priveže negdje, jer ne raspolaže niti s jednim metrom obale. Kompletno pomorsko dobro koje
je u kategoriji luka posebne namjene je pod ingerencijom županijske lučke uprave, a onaj dio
koji je luka od državnog značaja je pod ingerencijom državne lučke uprave. Oko ove priče su
nemoćni i mogu samo konstatirati da im je svima kao građanima Dalmacije i ljudima koji žive
na Jadranu žao što jedan simbol hrvatskog pomorstva odlazi u povijest.
Vijećnik Mirko Radak je kazao kako nije zadovoljan odgovorom zamjenika
gradonačelnika g. Petra Baranovića, te misli da taj toliko opjevani i za Hrvatsku povijest
izuzetno značajni objekt zaslužuje samo jedan poziv ministru Biškupiću da bude spašen. Ne
slaže se da je inicijativa za njegov spas stigla prekasno, da je stigla i jučer, a stigla je prije
dva-tri dana uvijek ima i bilo je vremena da se to napravi. Pozvao je kolege sa druge strane da
se uključe i da podrže ovu inicijativu budući HDZ-ova vlast upravlja na razini države i da se
zaista ovaj toliko hvale vrijedan objekat definitivno spasi. Nadalje je kazao da ne smatraju da
je Veli Jože nekakav preživjeli relikt socijalizma, on je zaista povijest Hrvatske, Jadrana, a
posebno onih rođenih i odgojenih koji žive na ovim prostorima.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako potpredsjednik Radak
nije zadovoljan odgovorom, a nažalost nije ni on sam. Ako ga to zadovoljava u ime Grada
Šibenika osobno će napisati pismo kojim apeliraju na Ministarstvo pomorstva, prometa i veza
da to naprave ne samo zbog simbolike. Kao jedan od ljudi koji je predstavljao i vodio u
određenim situacijama hrvatske ribare zadnjih deset godina u više navrata je sudjelovao u
akcijama spašavanja ribarskih brodova koji su doživjeli kalvariju i na kojima je počivala
egzistencija njegovih kolega. U dva navrata nisu uspjeli i u oba dva navrata nisu uspjeli
isključivo što je Veli Jože bio u raspremi i što nije imao potrebne certifikate hrvatskog registra
brodova da može biti upotrijebljen. Da je Veli Jože bio u funkciji oba dva broda koja su
izgubljena, izgubljena su od strane ribara iz Šibenika. Današnja ribarska mala flota u Šibeniku
bila bi jača za dva plovila i ovaj grad bi imao 6-7 radnih mjesta više. Takvih je slučajeva na
Jadranu bilo bezbroj. U nekim situacijama su se događali ekološki incidenti. Nažalost nije
postojalo razumijevanje. Ukazali su na simboličnu i povijesnu vrijednost Velog Jože i na
potrebu da Hrvatska radi zaštite eko sustava Jadranskog mora i prirodnih vrijednosti u koje se
svi zaklinju treba imati Velog Jožu i tehnički opremljen Brodospas koji je nekad bio tvrtka s
visokim ugledom na svjetskoj razini. Upravo zbog mogućnosti i sposobnosti svojih radnika i
postojanja takve plovne dizalice koja je bila raritetna na Mediteranu napravit će ju taj pokušaj
da zadovolje svoju savjest, ali znajući odnos Ministarstva pomorstva, prometa i veza i pristup
u takvim slučajevima on je osobno pesimist.

Vijećnik Milorad Mišković je kazao kako ima jedno pitanje, a s obzirom da za
desetak dana počinje škola, a dotakli su se tema oko djece i njihove sigurnosti zanima ga da li
su učionice spremne za početak školske godine. Misli na problem kojeg su bili svjedoci prošle
godine zbog vrućina. Da li su učione klimatizirane. O tom problemu bi trebalo voditi računa i
da li netko vodi računa o tome da li su učione pripremljene s obzirom škola počinje početkom
rujna. Praktički bi trebalo da sunčane učione budu klimatizirane.
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Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako Grad održavanje škola
financira od decentraliziranih sredstava koja se prema određenoj mjeri koju odredi
Ministarstvo prosljeđuju svake godine. Na osnovu tih sredstava se provode javni natječaji i
prema nekim prioritetima se investira u održavanje škola. Prema njegovim spoznajama
dosada se najviše vršilo zahvate na uređenju krovišta. Neke su škole dosada imale najviše
problema sa oborinama. Jednako tako se išlo u sustavno uređenje sanitarnih čvorova,
izvođenje ostalih zahvata unutrašnjosti škola. Nažalost sredstva koja se doznačavaju do sada
nisu bila dostatna za opremanje svih učionica klima uređajima i osobno se nada da će se
narednih godina stvoriti pretpostavke da se po nekakvom prioritetu dio po dio klimatizira.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao pročelnici Živani Podrug kako nije baš siguran da
li su Ministarstvu pisali da treba klimatizirati učionice. Zamjenik gradonačelnika je kazao
kako su sredstva nedostatna da nisu dobili dovoljno novca za klimatiziranje. Misli da pišu
Ministarstvu i da se bave tom tematikom u šibenskim školama koje su građene prije 30-40
godina ima dosta toga što je potrebno sanirati i popraviti prije klima. Naime, naše škole vape
za ulaganjem, a što se tiče klima uređaja to bi sigurno bili ogromni troškovi i čisto sumnja da
bi u ovoj teškoj financijskoj konstrukciji Grad i Ministarstvo i da se piše moglo pomoći i
učiniti nešto da se to napravi jer se radi o ogromnom financijskom izdatku.
Živana Podrug je kazala kako je gospodin Ninić postavljajući pitanje dao i dio
odgovora. Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi odluku o visini decentraliziranih
sredstava koji se gradovima, općinama i županijama dodjeljuju s obzirom na broj škola,
odnosno broj školskih zgrada koje su u funkciji. I ove godine Gradu Šibeniku za 23 školske
zgrade koje su u funkciji na području grada Šibenika dodijeljena su za kapitalna ulaganja na
školskim zgradama sredstva u visini oko 2 milijuna kuna. Ta se sredstva raspoređuju prije
svega prema zahtjevima i prijedlozima ravnatelja tih osnovnih škola koji predlažu ono što je
najpotrebnije. Njihovi zahtjevi su uvijek i veći od onoga što se može napraviti. Najviše se
radilo na popravcima krovova, jer su krovovi na nekim našim školama oni takozvani ravni
krovovi koji uvijek prokišnjavaju. Puno se radilo na izmjeni prozora i vrata i upravo su ti
prozori ono što će možda zaštititi od hladnoće, a i od pretjeranih vrućina, na postavljanju
trakastih zavjesa, na popravcima brisoleja koji također štite od sunca. Ta su sredstva
apsolutno nedostatna da bi se klimatizirale sve učionice i to je nešto o čemu se za sada
nažalost ne može niti razmišljati.

Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako pročelnica slijedi kontinuitet prethodne
vlasti, ne sumnja da će se do kraja ovog mandata, a i iza ove vlasti uvesti klime.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako ga sve ove zmije rasvjeta, Rezalište podsjeća
na mrak koji je stvaran u našem gradu, ali neće o tome. Pitanje postavlja pročelniku za
komunalne djelatnosti, odnosno zamjeniku gradonačelnika g. Vidoviću, a služi za zgrade M,
K,L i O, gdje se nalaze stepenice koje nisu osvijetljene. Kada je jedan dio rasvjete bio ukinut,
one su skroz bile u mraku. Na tom dijelu ima osam registriranih padova tako da moli da kad
dođu vidjeti to da ga obavijeste i skupa s ljudima koji brinu o tim skalama da to uvidu, kako
bi stavili rasvjetno tijelo du funkciju kako ne bi došlo do novih padova, a ako se nema novca
da im se dozvoli da to urade, a stup će financirati sami.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako izuzetno cijeni vijećnikovu
ponudu i sklonost da pomogne gradu u ovoj financijskoj situaciji, a isto tako vjeruje da će
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grad iznaći mogućnosti i o svome trošku to riješiti. Žao mu je što do sada to nije napravljeno
zbog ljudi koji tamo žive.
Vijećnik Davor Petković je kazao da grad Šibenik nije samo grad Šibenik. Naime,
činjenica je da je Šibenik bio među vodećim gradovima u bivšoj državi, a danas svi znaju gdje
se nalazi. Nekad je Šibenik imao jaku industriju, a danas je ona gotovo pa uništena, imao je
poljoprivredu desetljećima u povojima isto tako i turizam, koji je opet u povojima. Upitao je
što se može učiniti da se potakne poljoprivreda, jer pola šibenskih polja je neobrađeno. Da li
ima šanse da se urede putovi i da se to polje navodni kako bi naši ljudi od nečega mogli
živjeti, kako ne bi kupovali cvijeće od ljudi iz Kaštela i tako dalje. Na taj način potakli bi da
ljudi puno bolje žive.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je što se tiče problematike poljskih
putova kazao kako su upoznati s potrebom da se intervenira na mreži poljskih putova odnosno
na poljskim putovima kroz Donje polje, odnosno to se planira napraviti čim budu postojale
financijske preporuke za to. Što se tiče problema navodnjavanja od svih poljoprivrednih
površina u Hrvatskoj uključujući one koje spadaju u poljoprivredne površine, odnosno zemlju
prve klase pod navodnjavanjem je svega 1% i u tom aspektu smo čak lošiji od jedne Albanije
koju smo kao simbol nerazvijenosti percipirali svih ovih decenija. Kakva je situacija vidjeli su
kad su došle preobilne oborine. Ne postoji ni adekvatan sustav odvodnje u Hrvatskoj. To je
problem koji ne muči samo jedan Šibenik i koji ne može prioritetno rješavati sama lokalna
samouprava, nego je to prvenstveno zadatak Hrvatskih voda i imperativ koji bi pred sobom
trebalo imati Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Kad će to doći na
red, na to pitanje je teško odgovoriti u ovoj recesiji. Što se tiče stagniranja šibenske
poljoprivrede to je ukupna priča. Ne propada poljoprivreda i ne razvija se samo na području
šibenske županije i grada Šibenika, nažalost propada ukupna Hrvatska poljoprivreda i
kompletni agrosustav se urušava zbog politike na državnoj razini koja se vodi zbog toga što je
danas omogućeno velikim trgovačkim lancima da se uvozi jeftina poljoprivredna roba izvana,
dok u isto vrijeme i Slavonija, Lika, Istra i Dalmacija sa svojim poljoprivrednicima, bez
obzira čak na niz provedenih programa potpore stagnira i doživljava krizu. To je nešto nad
čim jedinica lokalne samouprave može samo djelomično utjecati. Idućih godina nastojat će
biti senzibilni u razvoju poljoprivrede na području grada Šibenika.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako misli da je gospodarski strateg SDP-a, g.
Petković postavio pitanje za cvijeće u Donjem Polju, može li se nešto posvetiti Donjem Polju.
Misli da se trebaju bazirati više na lokalne teme, a ako će se pričati o gospodarskoj strategiji
Hrvatske onda bi trebali sazvati posebnu sjednicu, tematsku.
Predsjednik Vijeća, Goran Grguričin je kazao kako je aktualni sat završio.
Dao je pauzu od 10 minuta.
Predsjednik Vijeća, Goran Grguričin je kazao kako sukladno članku 67. Poslovnika
prelazi na utvrđivanje dnevnog reda, koji je dostavljen u materijalima. Napomenuo je kako
izmjene i dopune dnevnog reda trebaju biti jasno i kratko obrazložene, a prijedlozi za izmjene
i dopune ne mogu biti u sadržaju i obliku rasprave, već se glasuje o izmjenama bez rasprave.
Izmjena dnevnog reda se vrši slijedećim redom. Prvo će se ići s prijedlozima da se neki
predmeti izostave s dnevnog reda, zatim će se davati prijedlozi da se dnevni red dopuni s
pojedinim prijedlogom, eventualno ako bude kakvih prijedloga o hitnom odlučivanju. Upitao
je da li ima netko tko predlaže da se s dnevnog reda izostave koje od predloženih točaka
dnevnog reda.
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Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako s dnevnog reda u ime
predlagatelja točku 6. Prijedlog odluke o prihvaćanju prijedloga Statuta Hrvatskog narodnog
kazališta u Šibeniku povlači s dnevnog reda i isto tako zbog spriječenosti gradonačelnika
povlači točku 23. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Šibenika za 2009. godinu.
Predsjednik Vijeća je konstatirao i utvrdio da je predlagatelj povukao s dnevnog reda
točku 6. Prijedlog odluke o prihvaćanju prijedloga Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u
Šibeniku i točku 23. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Šibenika za 2009.
godinu.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako želi obrazloženje zašto se već treći put za
redom povlači Prijedlog odluke o prihvaćanju prijedloga Statuta Hrvatskog narodnog
kazališta u Šibeniku i isto tako nema potrebe da se povlači Izvješće o obavljenoj reviziji.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kao se statut povlači zbog toga
što još nije usuglašen i dorađen do kraja, a što se tiče Izvješća o obavljenoj financijskoj
reviziji Grada Šibenika na sjednici nije prisutna ni pročelnica Ksenija Slavica koja je isto bila
spriječena, isto tako nema ni gradonačelnika koji je zapravo potpisnik te revizije i zbog toga
se to Izvješće povlači.
Predsjednik Vijeća je kazao kako prije nego da riječ za dopunu dnevnog reda ukazuje
da je u međuvremenu od ovlaštenog predlagatelja dostavljen materijal za dopunu dnevnog
reda gdje se predložila dopuna dnevnog reda s još jednom točkom i to: Prijedlog odluke o
donošenju Urbanističkom plana uređenja Most – Šibenik. Upitao je da li ima još prijedloga za
dopunu.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako misli da navedeni razlog za skidanje točke 6.
s dnevnog reda nije pravi razlog, misli kako je ovo kulminacija neozbiljnosti. Već četiri
sjednice za redom stoji ova točka na dnevnom redu. Tko je toliko neozbiljan i tko je
odgovoran za to što se ova točka uopće našla na dnevnom redu i opet se skida s dnevnog reda.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako ima prijedlog za povlačenje s dnevnog reda
točke 5. Ponuda Sunčani Hvar - Obonjan Rivijera, realizacija projekata. Naime, u
materijalima su od strane gradonačelnika dobili prijedlog Orco grupe kojeg gradonačelnik
upućuje Vijeću na razmatranje. Kao vijećnik je imao dovoljno vremena za razmatranje, te se
zahvalio što su uredno dostavljeni materijali. Predlaže da se navedena točka s dnevnog reda
skine i da dođe na slijedeću sjednicu Gradskog vijeća i da je gradonačelnik dade u obliku
prijedloga. U svim točkama dnevnog reda su izvješća i prijedlog, te stoga smatra da se ova
točka dnevnog reda skine s dnevnog reda i da za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća
gradonačelnik da svoj prijedlog o ponudi Sunčanog Hvara koju Gradsko vijeće može
prihvatiti, razmotriti, odbiti i tako dalje.
Nadalje je kazao kako je od inicijative građana Brodarice- Krapanj došla inicijativa za
osnivanje općine. Prema njegovim informacijama to je upućeno Gradskom vijeću, postavlja
pitanje da li svjesno ta točka nije stavljena na dnevni red, jer je došlo od inicijative građana
Krapanj-Brodarica prema županiji. Županija je uputila Gradskom vijeću Grada Šibenika da
dade svoje mišljenje o prihvaćanju osnivanja općine Brodarica-Krapanj. Da li je to došlo u
Gradsko vijeće i zašto nije na dnevnom redu.

12

Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako će se u dogledno vrijeme
očitovati o inicijativi građana Brodarice i to će biti sigurno na Gradskom vijeću na jednoj od
slijedećih sjednica. Što se tiče prijedloga za skidanje točke 5. s dnevnog reda kazao je kako
prijedlog ostaje na dnevnom redu.
Predsjednik Vijeća je kazao kako se dalje ide na dopune dnevnog reda, te je već
kazao kako je pristigla dopuna Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkom plana uređenja
Most – Šibenik. Upitao je ima li još dopune.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako vezano za točku 2. predloženog dnevnog
reda Prijedlog odluke o izboru i imenovanju Radnih tijela Gradskog vijeća Grada Šibenika iz
čl. 15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika (prijedlog 1/3 vijećnika) daju izmjenu u
smislu da točka glasi:» Prijedlog odluke o razrješenju, te izboru i imenovanju Radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Šibenika iz čl. 15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika
(prijedlog 1/3 vijećnika).» Poznato je da su pojedina radna tijela bila imenovana, neka nisu
bila potpuna stoga se predlaže da se ovo sada prihvati.
Predsjednik Vijeća je konstatirao da su izostavljene dvije točke s dnevnog reda, 6. i
23. Nakon toga je bio prijedlog vijećnika Novice Ljubičića da se sa dnevnog reda skine točka
pod rednim brojem 5.
Upitao je tko je za to da se točka 5. skine s dnevnog reda.
UZ 10 glasova „ZA“ 14 glasova „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“točka 5. ostala
je na dnevnom redu.
Nadalje je upitao tko je za to da se u dnevni red pod točkom 1. uvrsti Prijedlog odluke
o donošenju Urbanističkom plana uređenja Most – Šibenik.
Uz 23. glasova „ZA“ i 3 „SUZDRŽANA“ Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog
plana uređenja Most – Šibenik uvršten je u dnevni red kao prva točka.
Predsjednik Vijeća dao je na glasanje prijedlog vijećnika Branka Belamarića da se
točka 2. promijeni u izričaju i da glasi:» Prijedlog odluke o razrješenju, te izboru i imenovanju
Radnih tijela Gradskog vijeća Grada Šibenika iz čl. 15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Šibenika (prijedlog 1/3 vijećnika).»
Uz 15 glasova „ZA“ usvojen je prijedlog vijećnika Branka Belamarića.
Upitao je tko je za predloženi dnevni red
.
Vijeće je većinom glasova utvrdilo slijedeći

DNEVNI

RED

1. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkom plana uređenja Most – Šibenik.
2. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Šibenika (čl. 15. – po
prijedlogu kluba vijećnika HSP - NL Zlatka Štrbinića)
a) izmjena i dopuna članka 15.
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b) dopuna članka 54. stavak 3.
3. Prijedlog odluka o izboru i imenovanju Radnih tijela Gradskog vijeća Grada Šibenika iz čl.
15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika (prijedlog 1/3 vijećnika)
4. Prijedlog odluke o uključivanju u projekt „Razvoj LEADER-ova pristupa u Šibenskokninskoj županiji“ na prostoru Grada Šibenika
5. Prijedlog odluke o oslobađanju udruga od plaćanja zakupnine za korištenje prostora u
vlasništvu i suvlasništvu Grada Šibenika
6. Ponuda Sunčani Hvar - Obonjan Rivijera, realizacija projekata
7. Prijedlog odluke o uređenju prometa na području Grada Šibenika
8. Prijedlog odluke o uređenju prometa na otoku Kapriju
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta
10. Izvješće o radu Šibenskog kazališta za 2009. godinu
11. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik za 2009. godinu
12. Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja Grada Šibenika za 2009. godinu
13. Izvješće o radu Centra za pomoć i njegu Grada Šibenika za 2009. godinu
14. Izvješće o radu Javne ustanove „Športski objekti Šibenik“ za 2009. godinu
15. Izvješće o radu i intervencijama Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika za 2009.
godinu
16. Izvješće o radu sa financijskim izvješćima za 2009. godinu Podi-Šibenik, d.o.o.
17. Izvješće o poslovanju Čempresi d.o.o. za 2009. godinu
18. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2009. godinu, Gradski parking d.o.o. Šibenik
19. Izvješće o poslovanju za 2009. godinu, Zelenilo d.o.o. Šibenik
20. Izvješće o poslovanju za 2009. godinu, Gradska čistoća d.o.o. Šibenik
21. Izvještaj o stanju društva Tvornice elektroda i ferolegura d.d Šibenik
22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Glavne Skupštine TEF-a d.d. od 15.
srpnja 2010. godine
23. Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve za mjesec:
a. lipanj 2010. g.
b. srpanj 2010.g.
●RASPRAVA I ODLUČIVANJE O DNEVNOM REDU
Predsjednik Vijeća je pozvao vijećnike da se rasprava vodi sukladno članku
70.,71.,72.,73.,74. Poslovnika.
Točka 1.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog odluke
o donošenju Urbanističkom plana uređenja Most – Šibenik.
Zvjezdana Stošić je kazala kako je plan donesen i izrađen na osnovu Zakona o
prostornom uređenju, prostornog plana grada Šibenika i odluke Gradskog vijeća. Prostorni
plan obuhvaća teritorij od 1,7 ha. Današnji smještaj objekta Panorama koji je prateći objekt
Mosta Šibenik izgrađen je uz Vidikovac i odmorište na cesti D-8. Kako ne pokazuje
zadovoljavajuće kapacitete trebalo je poboljšati stanje. To poboljšanje stanja prvenstveno se
odnosi na povećanje broja ležaja jer ne može primiti niti jedan cijeli autobus. Stoga je
predviđeno da broj ležajeva postojećih i budućih bude 80 sa sanitarnim čvorovima, bazenom,
garderobom, otvorenim sportskim igralištem , terasom i parkiralištem. Osim poboljšanja
uvjeta motela poboljšat će se i infrastrukturna opremljenost koja se u prvom redu odnosi na
kanalizaciju koja je bila septička jama, a danas je planirana odvojena kanalizacija za
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oborinske i fekalne vode koja će se pročišćavati. Trafostanica će biti razmještena na drugo
mjesto.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako podržava navedeno urbanističko uređenje,
ali predlagaču postavlja pitanje da li su prikupljene sve potrebne suglasnosti za donošenje
ovakve odluke.
Zvjezdana Stošić je kazala kako su prikupili sve potrebne suglasnosti uključujući i
suglasnost Županijske javne ustanove kao i suglasnost Ministarstva.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako prema njegovim informacijama nemaju
suglasnost Hrvatskih cesta.
Zvjezdana Stošić je rekla kako nemaju suglasnost Hrvatskih cesta, ali je pravilnik u
međuvremenu izmijenjen i dobili su detaljno obrazloženje zašto njihova primjedba nije
uvažena.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasanje Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkom
plana uređenja Most – Šibenik.
Vijeće je uz 25 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN donijelo Odluku o donošenju
Urbanističkom plana uređenja Most – Šibenik. Odluka se prilaže zapisniku pod 1) i čini
njegov sastavni dio.

Točka 2.
Predsjednik Vijeća je zamolio izvjestitelja ispred kluba vijećnika da dade kratki osvrt
na Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Šibenika (čl. 15. – po
prijedlogu kluba vijećnika HSP - NL Zlatka Štrbinića)
a) izmjena i dopuna članka 15.
b) dopuna članka 54. stavak 3.
Vijećnik Emil Guberina je kazao kako ovom dopunom predlažu da se u članku 15.
Poslovnika iza stavka 7. dodaju stavci 8.,9.,10.,11.,12. i 13., a dosadašnji stavak 8. da postane
stavak 14.
U članku 15. Poslovnika u stavku 8. predlažu da se doda: „U radnim tijelima razmatraju se
pojedina pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću, u stavku 9. u radnim tijelima razmatraju se i
mišljenja, primjedbe, prijedlozi i inicijative u svezi donošenja odluka i drugih akata, te druga
odgovarajuća pitanja od značenja za Grad Šibenik i građane., u stavku 10. predsjednik radnog
tijela Vijeća organizira rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama, u
stavku 11. predsjednik radnog tijela saziva sjednice samoinicijativno, a dužan ih je sazvati na
temelju zaključka Vijeća, na zahtjev predsjednika Vijeća ili tri člana radnog tijela, u stavku
12. u slučaju da predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu radnog tijela na zahtjev iz stavka
11. ovog članka, sjednicu može sazvati predsjednik Vijeća, po proteku roka od 10 dana od
podnošenja zahtjeva, u stavku 13. predsjednika radnog tijela, u slučaju odsutnosti ili
spriječenosti, zamjenjuje potpredsjednik, odnosno član kojeg odredi radno tijelo.“ Također je
kazao kao je predložena izmjena Poslovnika u članku 54. stavak 3. gdje su se već ranije
usuglasili, te se uređuje na način da „Vijećnik umjesto jednog pitanja može iznijeti jedan
prijedlog. Vrijeme za iznošenje prijedloga je dvije minute.“
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Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o
radu Gradskog vijeća Grada Šibenika (čl. 15. – po prijedlogu kluba vijećnika HSP - NL
Zlatka Štrbinića)
a) izmjena i dopuna članka 15.
b) dopuna članka 54. stavak 3.
Vijeće je jednoglasno donijelo Izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog vijeća
Grada Šibenika (čl. 15. – po prijedlogu kluba vijećnika HSP - NL Zlatka Štrbinića)
a) izmjena i dopuna članka 15.
b) dopuna članka 54. stavak 3. Izmjene i dopune Poslovnika prilažu se zapisniku pod
2) i čine njegov sastavni dio.

Točka 3.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja ili izvjestitelja da dade kratki osvrt.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako se predlaže da se prvo razriješe članovi
Odbora koji su dosada bili izabrani i to članovi Mandatne komisije, Odbora za izbor i
imenovanja, Odbora za statutarno-pravna pitanja i Odbora za priznanja i odluke. Također,
predlažu da se prijedlog ispred 1/3 vijećnika koji je već prije dostavljen uz materijale za 12.
sjednicu, a u kojima nije bilo imena vijećnika sa liste HDZ-a uvrste imena vijećnika sa liste
HDZ-a prema popisu i prijedlogu radnih tijela. Isto se predlaže kao dopuna prethodnog
prijedloga, tako bi izabrali sastav radnih tijela po pojedinim odborima, a prema tabeli koju
prilaže kao dopunu ranijem prijedlogu. Kazao je kako su imali Međustranačko vijeće koje je
jedan put odgođeno na zahtjev predsjednika Kluba vijećnika HDZ-a za jučer, a jučer opet
nitko nije bio prisutan tako da je napravljena realna raspodjela dužnosti u radnim tijelima
Gradskog vijeća tako da svaki vijećnik sudjeluje u tri radna tijela Gradskog vijeća.
Vijećnik Ivan Ninić kazao kako je na nekoj od prošlih sjednica rekao da ne želi biti
član nijednog odbora, a vidi da se o tome nije vodilo računa i mora ukazati na neke činjenice.
Kaže da nezavisna lista ima dva predsjednika i dva potpredsjednika. Nositelj je nezavisne
liste, kolega Štrbinić i Ante Gašperov. Kazao je kako njega, a upitao je i kolegu Gašperova
nitko nije upitao za nikoga sa nezavisne liste, a ni njega osobno o njemu. Pošto je predložen u
tri odbora ne prihvaća, a ponavlja ono što je već ranije rekao rad u nijednom odboru, a
posebno kad je vidio da u jednom odboru u kojeg je i on svrstan u Odbor za društvene
djelatnosti, predsjednici odbora je 11,10 funkcija, kolegici vijećnici Jagodi Sablić, a
potpredsjednik je Milorad Mišković. Što im je karakteristično? Ne zna koga su konzultirali,
ali je očito je da ne politička podobnost, nego kupovina, prevrtljivost jer kako ima obraza reći
da sa nezavisne liste imaju dva zastupnika kad su nezavisna lista vijećnica Jagoda Sablić sve
samo ne nezavisna. Dobila je 11 funkcija zna se zašto. Prijedlog je da se njega skine jer mu
moral ne dozvoljava da radi u ovakvom sastavu odbora.
Vijećnik Tomislav Ninić je kako su Klubu vijećnika HDZ-a raspravljali o navedenim
prijedlozima i vide da je prijedlog matematički dobro složen, odnosno da je svaki vijećnik
zastupljen u tri različita odbora gdje bi sa svojim radom doprinio suradnji i razvoju prijedloga
koji na sjednice Gradskog vijeća. Načelno prihvaćaju navedeni prijedlog, jer je taj prijedlog
odraz demokracije i zastupljenosti u Gradskom vijeću. Međutim, da bi prihvatili prijedlog i
odraz zastupljenosti demokracije u Gradskom vijeću u ime Kluba vijećnika Hrvatske
demokratske zajednice traže da se ponovno glasuje i poštuju načela demokracije kao što se
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uvijek dosad poštivalo pri odabiru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća. Što znači
da jedan potpredsjednik Gradskog vijeća treba biti iz redova oporbe. Što je uvijek bio slučaj u
Gradskom vijeću, pa je tako u prošlom sazivu Gradskog vijeća to bio Ivan Ninić iz SDP-a.
Prije 5. godina na kratkom mandatu je vijećnica Anita Jakšić također iz SDP-a bila
potpredsjednica, onda je prije to bio vijećnik Ivica Poljičak kada je HDZ bio u oporbi. Znači
da bi se poštovala demokracija u Gradskom vijeću potrebno je izabrati potpredsjednika iz
redova oporbe. To ne mora biti nitko iz redova Hrvatske demokratske zajednice ima još
ostalih članova Gradskog vijeća koji mogu biti potpredsjednici, ali uvjet je mjesto
potpredsjednika Gradskog vijeća iz oporbe da bi sudjelovali u radu svih tijela. To je glavni
odraz demokracije da se bilo što drugo radi. Zna se zbog čega i kako je uvjetovana podrška 14
ruke da bi se o bilo čemu glasovalo, pa prema tome traže da se jedan, svejedno da li će to biti
Milorad Mišković ili Mirko Radak, tko će biti potpredsjednik da se dogovore, oni će podržati,
ali jedan od njih pošto podržava vlast i dolazi iz pozicije, oni iz opozicije traže to drugo
mjesto.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je u raspravi iznesen prijedlog da se ponovo glasa i
da se ponovno izabire i glasa o povjerenju potpredsjednicima, te da dadu prijedlog 1/3
vijećnika sukladno Poslovniku, pa će se taj prijedlog uvrstiti sukladno Poslovniku i glasat će
se.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako bi se pridružio raspravi koju je imao kolega
Tomislav Ninić. Ne radi se samo o tomu da se oni kako im g. Goran Grguričin kaže trebaju
čvrsto držati Poslovnika. Poslovnik samo do jedne mjere propisuje okvir njihovog djelovanja
na sjednicama i izvan sjednica Gradskog vijeća. Postoje i zdrave, dobre tradicije
funkcioniranja Gradskog vijeća Grada Šibenika od 1993. godine na ovamo i bilo bi dobro da
se njih pridržavaju. Također, bi bilo dobro ponekad pogledati televiziju, pa vidjeti kako
funkcionira Hrvatski Sabor kad se već govori o razmjeru i matematičkim odnosima da se ode
pristupa samo jednom dijelu Gradskog vijeća, odnosno radnim tijelima. Bio bi red, oni to ne
moraju napraviti, njih 14, ne moraju to napraviti. To neće biti prvi prekršaj, prvo zaleđe,
nema veze. Ne inzistiraju na tome da je predsjednik Gradskog vijeća nužno potreban da bude
iz redova oporbe, ovdje se radi o jednom dobrom običaju. Dakle, neće Hrvatska demokratska
zajednica davati nikakav prijedlog, neće nikome reći i tražiti da se to uvrsti u dnevni red.
Rekao je da će to njih 14 odlučiti ili neće odlučiti, te da je to pitanje njihove savjesti i dobrog
političkog odgoja. G. Goranu Grguričin je rekao da se ponekad uz Poslovnik dobro držati i
istine. Tijekom aktualnog sata rekao je da je g. Mišković s liste HDZ-a i HSS-a, a ovdje piše
da je g. Mišković potpisao prijedlog na kome je g. Mišković nezavisni. Ponekad se vrijedi
dogovoriti sa istinom. Treba se jednostavno držati istine. Potpuno su svjesni da oni i 14
vijećnika imaju potpunu kontrolu i nadzor nad Gradskim vijećem da mogu donositi
samostalne odluke i da ih ne uzimaju onda za dekor i daju dvije decimale kad na cijele
brojeve ne znaju računati. Zahvalio se na ponudi i kazao kako nije za to da se prihvati.
Predsjednik Vijeća je kazao kako s obzirom da je određena pitanja opaske uputio
morat će se referirati na temu. Vijećnik Milorad Mišković je izabran na prijedlog HDZ-a sa
njihove liste, sa 26 glasova. Vrijeme je determinanta svih događaja. U vrijeme kad se to
događalo tako je to bilo i on je vijećnik predložen tada ispred HDZ-a zajedno s vijećnikom
Ivicom Poljičkom s jedne strane, a s druge strane je bio predložen Mirko Radak i Milorad
Mišković. Kako je taj prijedlog išao ispred Odbora i kao prvi prijedlog Ivica Poljičak tada nije
prošao, prošao je Milorad Mišković kao potpredsjednik sa 26 glasova. To je bilo ono vrijeme,
sada je novo vrijeme. Novo vrijeme traži ako se želi promijeniti potpredsjednika da netko to
predloži i da se o tome glasa i ne vidi što bi to bilo drugačije što se odnosi u onom vremenu u

17

odnosu na ono što se donosi u ovom vremenu. Sada su nastupile nove okolnosti i vijećnik
Milorad Mišković u ovom trenu nije više na toj listi i sada će ju se ravnati prema nastalim
okolnostima. Tako da ne vidi razloga da bi mogli povući paralelu između one prošlosti i
današnje sadašnjosti.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako tada g. Milorada Miškovića nisu predložili za
potpredsjednika Gradskog vijeća zapravo taj dan je bio prvi dan kad je ostao šokiran
ponašanjem nekih vijećnika koji su bili izabrani na našoj listi, zapravo nije znao o čemu se
zapravo radi kad je vidio da Milorad Mišković ima 26 ruku u Gradskom vijeću. Tad je
zapravo počeo sumnjati u neke ljude. Na žalost kasnije se pokazao i obistinilo da više na tog
gospodina ne mogu računati. Traži da se poštuju načela demokracije i da se među sobom
dogovore da im ustupe jedno mjesto oporbi, opoziciji jedno mjesto potpredsjednika Gradskog
vijeća poštivajući dobru tradiciju da im pomognu izabrati potpredsjednika iz redova oporbe.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako je prošlost takva kakva jest i nisu ovdje da bi je
uljepšavali i mijenjali. Dakle HDZ je puno prije bio predlagatelj pojedinih osoba za
predsjedničko i potpredsjedničko mjesto, ali je gospodina Miškovića netko drugi na sjednici
dok je nezavisni Ivan Ninić bio predsjednik predložio za potpredsjednika i točno je da je 26
vijećnika glasovalo „za“. Nakon toga ide smjena predsjednika Vijeća i bira se novi
predsjednik Vijeća i nakon toga ide prijedlog da se glasa za potpredsjednika i prijedlog nije
prošao. Znaju kako se žmiga desno, a ode lijevo. Nije to ništa novo, ali ne treba uljepšavati
prošlost i činiti je ljepšom nego što doista bila jest. Na njima je da odluče, hoće li imati dva
potpredsjednička mjesta ili će u skladu sa demokratskim standardima jedno potpredsjedničko
mjesto prepustiti oporbi. Oni to predlagati neće.
Vijećnik Mirko Radak je kazao kako se istine radi mora referirati na g. Tomislava
Ninića, te je rekao da ne imputira stvari koje nisu istinite i da ne kaže na konferenciji za tisak
koju su organizirali da je Mirko Radak pod navodnicima pao za 1000 kuna. Zna se dobro za
koga se upotrebljava taj izraz, a naknada nije razlika između vijećničke i potpredsjedničke
1000 kunu, nego 1900 kuna, ali istine radi kazao je da je bio trgovac onda je najbolje mogao
trgovati s njima jer su oni bili najizdašnije ruke uvijek. Bio je i ostao tamo gdje su odlučila
tijela njegove stranke i ostat će dok se odluka ne promijeni. Nema naknadu, u udruzi radi
volonterski, nema ni u stranci. I oni, a i današnja vlast mu je nudila nadzorne odbore koje je
odbio. Ne želi stvarati materijalne sinekure, financijske probitke zbog toga što se bavi
politikom i svojim umirovljenicima. Ima izuzetno dobro mišljenje o puno ljudi, te mora
kazati posebno dobro mišljenje ima o gospodinu Poljičku. Vodio je Gradsko vijeće kao
predsjednik u prošlom sazivu izuzetno dobro, kvalitetno. Mnogi vijećnici su iskakali iz
Poslovnika, ali uvijek je našao prikladnu, toplu dragu riječ da nikoga ne prekine, da dozvoli
da ipak završi, ali ga je upozorio. Ne bi imao protiv da je bila drugačija kompozicija ovog
Gradskog vijeća na samom početku da g. Ivica Poljičak bude ponovno predsjednik.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako se ne bi želio prepucavati ni s jednom niti s
drugom stranom. Pravila igre se znaju, da li će se poštivati ili ne to on ne može odlučiti.
Većina je odlučila kako su odlučili. Zahvalio se svima onima koji su slagali odbore, te je
nadalje kazao kako ga nitko nije kontaktirao, niti može zamisliti da ga se stavi u odbore, a da
se niti ne znaju njegove sposobnosti. Ne bio razgovarao o ljudima koji su postavljeni tu, te bi
se zahvalio svima jer ne želi sudjelovati u niti jednom odboru, što je najavio predsjedniku
Gradskog vijeća koji često zaboravlja, ali sad će mu to oprostiti. Njegovo prisustvo u bilo
kojem odboru je samo broj.
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Predsjednik Vijeća s obzirom da je opet prozvan kazao je da je to prijedlog 1/3
vijećnika kojeg je on potpisnik i to je samo prijedlog. Nitko nikome u Vijeću ne može
ograničiti da dade prijedlog, a svatko ima pravo ne prihvatiti taj prijedlog ili glasati protiv
prijedloga ili dati drugačiji prijedlog.
Vijećnik Draško Lambaša je radi istinite informacije kazao jer se često govori o listi
HDZ-a koja ima devet mandata i tih devet mandata je izboreno na zajedničkoj listi HDZ-a,
HSS-a HSLS-a, DC-a i srpske demokratske samostalne stranke.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao g. Drašku Lambaši kako je sve istinito rekao osim
zadnjega. G. Petar Lalić kojeg iznimno cijeni i poštuje koji je predsjednik Vijeća srpske
nacionalne manjine u vijeću mjesne samouprave na području Grada Šibenika već duže
razdoblje je bio na listi, na mjestu Hrvatske demokratske zajednice. To ne znači da se srame
ijedne političke stranke u Hrvatskoj, a ako se oni srame možda, a po izrazu lica bi se to dalo
zaključiti onda neka lijepo kaže, a ne da govori neistinu.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako je istup vijećnika Ivice Poljička potpuno
neprimjeren, ispričava se ako je pogrešno rekao da je gospodin Lalić član Srpske demokratske
stranke i za taj dio se ispričava. U ostalom djelu je njegov istup potpuno neprimjeren u odnosu
na njega i njegovo poimanje bilo kojeg čovjeka, bilo koje stranke.
Vijećnik Tomislav Ninić je što se tiče izjave g. Radaka kazao kako ne želi sa starijim
gospodinom ulaziti u raspravu i polemizirati, ali g. Radak vrlo dobro zna da je sa Hrvatskom
demokratskom zajednicom stranka umirovljenika pet godina imala izuzetno dobru suradnju,
da nikada nisu tražili uvjete i inzistirali na podršci, jer je Hrvatska demokratska zajednica
imala izuzetno veliku podršku sa Hrvatskom strankom umirovljenika i bez nje i da su sve
radili na dobrobit umirovljenika u gradu, s Radakom ili bez Radaka da bi svi programi bili
uspješno odrađeni.
Predsjednik Vijeća se zahvalio vijećniku i upozorio ga da ne diskreditira vijećnike
bilo po godinama, rasi i ostalom. Vijećnik Mirko Radak je vijećnik kao i svi ostali bez obzira
bio stariji ili mlađi gospodin, muško ili žensko.
Vijećnica Jagoda Sablić je s obzirom da je ona konstantno prozvana od vijećnika
Ivana Ninića čija je postala noćna mora, a on inače poznat po egomanskim razgovorima, tj.
monolozima i egomanskim monolozima. U sve odbore koji nisu plaćani, zaista je presretna
što će u slobodno vrijeme dati sebe, ukoliko nema ih 11, misli da mu matematika loše ide pa
je tako prodajući se HDZ-u htio postati i ostati predsjednik Gradskog vijeća. O toj kupovini bi
on nešto trebao reći s obzirom da se ona nije htjela prodati nego dati glas demokratski
izabranoj vlasti koja to zaslužuje i ponosna je što je zaista na pravoj strani. Što se tiče
upravnih vijeća i odbora koje Ivan Ninić ne zna ništa o njima to su odbori za koje treba zaista
raditi i davati projekte. Ona ih zaista ima ovog trenutka spremljenih devet projekata koje će
podrastrijeti i svim školama i pročelnici za društvene djelatnosti. Zaista će se maksimalno
potruditi dajući svoj doprinos i u gradskoj knjižnici. Ako ne bude radila i pokazala da zaista
ne radi, misli da će Gradsko vijeće i gradski oci vidjeti i shvatiti da njoj tu zaista nije mjesto.
Ako žena ili bilo koji član želi doprinijeti za opće dobro, zar ga treba kamenovati. U slobodno
vrijeme želi se dati radu za opće dobro.
Predsjednik Vijeća kako se nitko dalje nije javio za raspravu po navedenoj točci
dnevnog reda istu je zatvorio.
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Po prijedlogu 1/3 vijećnika, a naknadno po prijedlogu Branka Belamarića predloženo
je da se prije razriješe članovi Mandatne komisije, Odbora za izbor i imenovanja, Odbora za
statutarno-pravna pitanja i Odbora za priznanja. S obzirom da se glasuje uvijek o cijelom
odboru, ako je potrebno mogu dati imena dosadašnjih članova odbora.
Stavio je na glasanje Prijedlog odluke o razrješenju Mandatne komisije u dosadašnjem
sastavu.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ razriješilo Mandatnu komisiju.
Stavio je na glasanje Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjih članova u Odboru za
izbor i imenovanja.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ razriješilo dosadašnji Odbor za izbor i imenovanje.
Stavio je na glasanje Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg Odbora za statutarnopravna pitanja.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ razriješilo dosadašnji Odbor za statutarno-pravna
pitanja.
Stavio je na glasanje Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjih članova u Odboru za
priznanja.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ razriješilo dosadašnji Odbor za priznanja.
Predsjednik Vijeća je kazao kako prelazi na dio u kojem se vrši izbor članova u radna
tijela kako je to rečeno u Poslovniku, odnosno po prijedlogu koji je dostavljen u materijalima.
Prijedlog koji su dobili u materijalima je bio bez vijećnika HDZ-a. Nakon toga je vijećnik
Branko Belamarić predložio da se na prazna mjesta po njegovom prijedlogu i tabeli koju je
dao u prilogu dopuni prijedlog sa imenima vijećnika HDZ-a. Najprije će se glasati da li se
prihvaća prijedlog Branka Belamarića da se dopuni lista sa tim imenima.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako bi često zbog operativnosti predložio slijedeće,
prijedlog vijećnika Branka Belamarića je isti kao prijedlog predlagatelja samo što su
navedena imena i prezimena članova, odnosno kolega i kolegica vijećnika koji su u oporbi.
Da bi netko bio izabran u neko tijelo prethodno bi se trebao usuglasiti sa tim prijedlogom s
obzirom da su jasno i glasno rekli barem što se tiče djela, a ako netko misli drugačije, onda
neka to kaže, da ne pristaju biti u radnim tijelima, onda je potpuno suvišno glasati o tom
prijedlogu. Podrazumijeva se da netko pristaje. Iskoristio je prigodu, te se kolegi Drašku
Lambaši ispričao ako ga je s bilo čim uvrijedio, to mu u nijednom trenutku nije bila namjera.
Malo je žustrije govorio i zamolio ga da primi njegovu ispriku.
Predsjednik Vijeća je kazao kako su primili na znanje odluku Kluba vijećnika ili čak
stranke HDZ-a da neće sudjelovati u radu radnih tijela. To je Odluka koja njih kao stranku i
njihove članove obavezuje. Međutim, odluke koje donosi ovo Gradsko vijeće moraju proisteći
iz prijedloga nekog od ovlaštenih predlagača iz članka 37. Tako da temeljem te odluke
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eventualno može se prihvatiti ili ne prihvatiti ili vijećnik se neće usuglasiti, pa ga neće
uvrstiti. Pročitat će prijedlog, a vijećnik će odustati sam za sebe. Vijećnik je samostalan i
njegov je mandat neopoziv, snosi svoje obaveze i odgovornosti.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako u ime Kluba vijećnika Hrvatske demokratske
zajednice moli i traži da se poštuje stav vijećnika iz Kluba Hrvatske demokratske zajednice.
Svi ljudi koji su tu, izabrani su sa liste Hrvatske demokratske zajednice i u ime predsjednika
kluba iznosi njihovo stajalište s kojim su svi složni. Također, moli da se do slijedeće sjednice
Gradskog vijeća nađu i rasprave o toj tezi na Međustranačkom vijeću, bilo bi u redu i pošteno
vodeći računa o načelima demokracije koja je uvijek postojala, ne samo u Gradskom vijeću
Grada Šibenika nego i u ostalim Vijećima ostalih gradova u Republici Hrvatskoj i svima koji
poštuju tradiciju liberalne demokracije. Kao i u saborima tih istih država da se poštuje i vodi
računa o tome da opozicija uvijek ima mjesto potpredsjednika u Gradskom vijeću. Traži da se
na Međustranačkom vijeću raspravi o tome da oni, jer imaju 14 ruku donesu odluku o tome da
prihvate njihov prijedlog, potpredsjednika Gradskog vijeća. Žele raditi, uvijek su surađivali u
radu u zadnjih godinu i pol dana u bilo kojem odboru, uvijek su dolazili. Znači žele raditi
samo moli da sjednu, da se dogovore i poštuju demokraciju u Gradskom vijeću i bit će ju
izuzetno dobra, korektna oporba koja će davati svoje prijedloge koje će njihova većina moći
prihvatiti ili odbaciti.
Predsjednik Vijeća je kazao kako ne može mijenjati prijedlog koji je došao na klupu
od ovlaštenog predlagača. U tom kontekstu će stavljati na glasanje prijedloge po redu, jedino
ako ovlašteni predlagač želi povući ili na drugi način intervenirati po svom prijedlogu.
Dao je 5 minuta pauze.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako uvažava prijedlog Kluba HDZ-a da se
danas ne glasa o kompletnim radnim tijelima iako bi volio da su sudjelovali u radu
Međustranačkog vijeća pa da su to već usuglasili i da danas imaju potpuna radna tijela, ali
ostaju pri svom prijedlogu da predlažu radna tijela bez članova HDZ-a i bez gospodina Ivana
Ninića i Ante Gašperova koji su se izjasnili da ne žele sudjelovati u radu radnih tijela.
Predlažu da se glasuje o Mandatnoj komisiji, Odboru za izbor i imenovanja, Odboru za
statutarno-pravna pitanja, Odboru za plan, financije i gradsku imovinu, Odboru za prostorno
uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene poslove, Odboru za gospodarstvo, Odboru za
suradnju s općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju, Odboru za društvene
djelatnosti i Odboru za dodjelu nagrada i drugih priznanja. Ostali odbora koji nisu predloženi
nemaju većinu, pa ne mogu ni funkcionirati, te ostaju do iduće sjednice.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasanje prijedlog koji je iznio Branko Belamarić.
Upitao je tko je za to da se ide na glasanje o navedenom prijedlogu.
Stavio je na glasanje Prijedlog odluke o izboru članova u Mandatno povjerenstvo u
sastavu: Ante Gaćina i Anita Jakšić.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ izabralo Mandatno povjerenstvo.
Stavio je na glasanje Prijedlog odluke o izboru članova u Odbor za izbor i imenovanje
u sastavu: Mirko Radak, Branko Belamarić, Emil Guberina i Ante Gaćina.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ izabralo članove u Odbor za izbor i imenovanje.
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Stavio je na glasanje prijedlog odluke o izboru članova u Odbor za statutarno-pravna
pitanja u sastavu: mr.sc. Draško Lambaša, mr.sc. Goran Grguričin, Jagoda Sablić i Anita
Jakšić.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ izabralo članove u Odbor za statutarno-pravna pitanja.
Stavio je na glasovanje Prijedlog odbora o izboru članova u Odbor za plan, financije i
gradsku imovinu u sastavu: Petar Mišura, Boris Dragutin, Drago Skorić, mr.sc. Tomislav
Jurišić i Emil Guberina.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ izabralo članove u Odbor za plan, financije i gradsku
imovinu.
Stavio je na glasovanje Prijedlog odluke o izboru članova u Odbor za prostorno
uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose u sastavu: Zlatko Štrbinić, mr.sc.
Draško Lambaša, Mirko Radak i Milorad Mišković.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ izabralo članove u Odbor za prostorno uređenje,
komunalno gospodarstvo i stambene odnose.
Stavio je na glasanje Prijedlog odluke o izboru članova u Odbor za gospodarstvo u
sastavu: Davor Petković, mr.sc. Tomislav Jurišćić, Petar Mišura i Boris Dragutin.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ izabralo članove u Odbor za gospodarstvo.
Stavio je glasanje Prijedlog odluke o izboru članova u Odbor za suradnju s općinama,
gradovima, regijama i međunarodnu suradnju u sastavu: Boris Dragutin, mr.sc. Draško
Lambaša, mr.sc. Tomislav Jurišić, Milorad Mišković, Jagoda Sablić i Ante Gaćina.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ izabralo članove u Odbor za suradnju s općinama,
gradovima, regijama i međunarodnu suradnju.
Stavio je na glasovanje Prijedlog odluke o izboru članova u Odbor za društvene
djelatnosti i to u sastavu: Jagoda Sablić, Milorad Mišković, Davor Petković i Drago Skorić.
Vijeće je uz 14 glasova „ZA“ izabralo članove u Odbor za društvene djelatnosti.
Stavio je na glasovanje Prijedlog odluke o izboru članova u Odbor za nagrade i
priznanja u sastavu: mr.sc. Goran Grguričin, Anita Jakšić, Petar Mišura i zlatko Štrbinić.
Vijeće je uz 15 glasova „ZA“ izabralo članove u Odbor za nagrade i priznanja.
Predsjednik Vijeća je kazao kako odbori koji nisu izglasani nisu imali natpolovičnu
većinu, ostalo je u njima samo po tri člana, pa ih se sada neće izglasavati. Na slijedećem
Međustranačkom vijeću kada se raspravi o neriješenim dilemama onda će se vidjeti kakvih će
biti daljnjih prijedloga. Zahvalio se svim izabranim i čestitao im, te je kazao kako od njih
očekuje da će u radnim tijelima Gradskog vijeća raditi intenzivno i pripomoći kvalitetnijem i
boljem radu Gradskog vijeća, a one koji sada to nisu učinili poziva ih da se uključe u radna
tijela i tako opravdaju ono zbog čega su ih građani izabrali.
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Točka 4.
Predsjednik Vijeća, je zamolio za obrazloženje Prijedloga odluke o uključivanju u
projekt „Razvoj LEADER-ova pristupa u Šibensko - kninskoj županiji“ na prostoru Grada
Šibenika.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je u ime predlagatelja kazao kako će dati
kratko obrazloženje.
Radi se o projektu koji uz potporu UNDP ima za cilj poboljšati kvalitetu života i
potaknuti nove poduzetničke inicijative na području sedam lokalnih samouprava naše
županije. Jedna od lokalnih samouprava u ruralnom prostoru, koja participira u tom projektu
je i Grad Šibenik. Dakle, radi se o Prijedlogu odluke o uključivanju u projekt na prostoru
grada Šibenika.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o uključivanju u projekt „Razvoj LEADER-ova
pristupa u Šibensko - kninskoj županiji“ na prostoru Grada Šibenika. Odluka se prilaže
zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio.

Točka 5.
Predsjednik Vijeća je zamolio izvjestitelja da dade kratki osvrt na Prijedlog odluke o
oslobađanju udruga od plaćanja zakupnine za korištenje prostora u vlasništvu i suvlasništvu
Grada Šibenika.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako se Odluka temelji na
članku 1. stavku 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog
prostora koja je objavljena u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije koja definira
poslovni obrt kao prostor namijenjen za obavljanje djelatnosti u smislu propisa o obrtu,
trgovačkim društvima, javnobilježničkih i drugih djelatnosti usmjerenih na ostvarivanje
dohotka, pa se stoga prostor kojeg koriste udruge ne smatra poslovnim prostorom, te se za
korištenje istog ne naplaćuje zakupnina. Dobar dio udruga financira Grad Šibenik iz gradskog
proračuna.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku odluke o oslobađanju udruga od plaćanja
zakupnine za korištenje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada Šibenika. Odluka se prilaže
zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.
Predsjednik Vijeća je zamolio izvjestitelja ispred predlagatelja da dade kratko
obrazloženje na Ponudu Sunčani Hvar - Obonjan Rivijera, realizacija projekata.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako prije nego što u ime
gradonačelnika dade uvod u ovu točku dnevnog reda predlaže predsjedniku Gradskog vijeća
da stavi na glasanje odluku da je moguće zatražiti odgovor na pitanje ili stručno tumačenje od
nazočnog odvjetnika Restovića koji je prisutan na sjednici u službi Grada kao jedan od
pravnih zastupnika Grada.
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Vijeće je utvrdilo da će u raspravi moći sudjelovati g. Tonči Restović.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako se jako puno toga kazalo i
napisalo, polemika traje već dugo vremena. Postoje oprečna mišljenja o pravnim aspektima
ovog slučaja. Ne bi detaljnije za uvod analizirao čitavu priču. Ono što u ime gradonačelnika
može kazati, a i u svoje osobno je da i dalje smatraju da je čitav slučaj loše servisiran od
strane Gradske uprave, bivšeg poglavarstva počevši od zasnivanja Ugovora sa
Konzultantskom tvrtkom Sinergijske solucije, pa do samog sklapanja ugovora o javno
privatnom partnerstvu sa Orco grupom koje je kasnije Ugovorom o prenošenju, preneseno na
Sunčani Hvar. Međutim, jednako tako dužni su prije nego što se krene u raspravu i donese
odluku izreći svoj stav, odnosno stav gradonačelnika koji je vrlo jednostavan, a glasi da
smatraju da se prijedlog koji su dobili u materijalima od strane Sunčanog Hvara treba odbiti.
Treba se odbiti iz slijedećih razloga, koji su vrlo jasni. Grad Šibenik zbog ovakvog odabira
partnera, zbog ovakvog pristupa, a između ostalog ponašanja partnera i ne izvršenja činidbi iz
Ugovora trpi štetu, dvije sezone na otoku Obonjanu su propuštene, primjerice samo približna
šteta na ime ne naplaćene turističke pristojbe iznosi više od milijun kuna, šteta zbog kredita
kojeg Grad plaća jer to nije preuzeo i izvršio partner iz Ugovora je također prisutna. Dakle, na
Obonjanu Grad ne prihoduje, ali rashoduje. Smatraju da je nedopustivo da na teret Grada
padne i preuzimanje postojećih obveza prema Erste banci po osnovi dvije bankarske garancije
u ukupnom iznosu od milijun eura koje su izdane radi plaćanja naknade društvu Sinergijske
solucije d.o.o., a jednako tako nakon što je izvršena primopredaja otoka od strane Grada
prema partneru smatraju da nije prihvatljivo da se o trošku građana ovog grada podmiruju
obveze koje su nastale na temelju ne naplaćenih režija, troškova, plaća i slično. Stoga je stav
gradonačelnika da Gradsko vijeće treba odbiti ponudu za nagodbom i štititi interese građana
ovoga grada i grada u cjelini koristeći sve pravne mehanizme koji su na dispoziciji. Odluku su
proslijedili prema Gradskom vijeću poštujući ovlasti Gradskog vijeća, ono donosi odluke o
sklapanju poslova koji su veći od milijun kuna. Ovo je u ingerenciji Gradskog vijeća i
Gradsko vijeće treba donijeti odluku. Naglasio je kako je i danas mišljenja da se nije trebalo
ulaziti u tu priču, bar ne na ovakav način, odgovornost je na Gradskom vijeću, a svoj stav su
izrekli vrlo jasno, a sada dalje Gradsko vijeće neka odluči prema svojim ovlastima.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu o navedenoj točki dnevnog reda.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako ga veseli izlaganje zamjenika gradonačelnika
Petra Baranovića koji je cijelo vrijeme napadao bivšu gradsku vlast i gradonačelnicu, od toga
da je ugovor štetan, da će Grad propasti, da će se blokirati financije i tako dalje do ovoga
danas da nije dobar. Da li to znači ako sugeriraju Gradskom vijeću da ne prihvati ovaj
prijedlog da to znači da se ide na arbitražu ili nešto drugo.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako termin štetnog ugovora on
osobno nikad nije izgovorio, ali je uvijek tvrdio da je ugovor sadržajno loš, to je bitna razlika.
Vrlo vjerojatno interese grada neće zaštititi sadržajem iz ugovora nego vrlo vjerojatno
referirajući se na Zakone Republike Hrvatske jer sam sadržaj ugovora je takav da je u njemu
najbolja zaštićena pozicija Sinergijskih solucija koje su svoju poziciju zaštitile bankarskim
jamstvom na prvi poziv kao apsolutno naplativim, da je iznos varijabilne naknade koji je
astronomski i koji iznosi u cijelosti milijun i 830 tisuća eura sa PDV-om nije produkt
razgovora Sinergijskih solucija sa partnerom nego je produkt ugovora Sinergijskih solucija sa
Gradom, Ugovora koje je bivše Gradsko poglavarstvo kao takvo prihvatilo i preuzelo obvezu
da se u svakom ugovoru javno-privatnom partnerstvu, konzultantskoj tvrtci za odabir partnera
isplate ovakve sume. Najveća prijeporna stavka u ovoj ponudi je upravo milijun eura
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isplaćenih konzultantskoj tvrtci, što je rezultat procjene i pristupa bivšeg
poglavarstva. Nada se da su zadovoljni odgovorom.

Gradskog

Vijećnik Novica Ljubičić je kazao ako nije sjedio u Gradskom vijeću, ne znači da
nije pratio. Po svojoj profesiji posao koji obavlja u Uredu župana svako jutro prije početka
radnog vremena, sve tiskane medije pročita i pripremi županu izvješće, tako je pratio i
zbivanja vezana za navedeni projekt s kojima je upoznat, te da nije korektno da ga se vrijeđa
kako nije upoznat s projektom. Prati kako tiskovne tako i elektronske medije.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako ne zna na temelju čega
uvaženi vijećnik Novica Ljubičić smatra uvredom njegovu konstataciju da nije u prošlom
mandatu bio u Gradskoj vijećnici na sjednicama, to je neosporna činjenica. Tvrdi da se
koristio terminima da je ugovor nepovoljan za grad i lošeg sadržaja, loše sklopljen, da je
partner u boljoj poziciji u sadržaju tog ugovora, a termin štetan ugovor je jasan termin iz
područja kaznenog prava i ne pada mu na pamet da se neovlašten igra Boga i da ide izvan
svojih ovlasti da se neovlašteno koristi terminima kojima bi se eventualno trebale koristiti
neke institucije pravne države koje su za to zadužene.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako prema onome što su pročitali u medijima da
ako nema šteta, a kroz medije se provlačilo da je Ugovor dostavljen Državnom odvjetništvu i
Uskoku, a ako nema štete što će ga se dostavljati.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je što se tiče Ugovora sve
jasno rečeno. Postoji ozbiljna sumnja da je taj ugovor štetan i po svemu što im je u rukama i
po svemu što je došlo kao ponuda zasigurno taj ugovor opravdano sumnjaju da jest
štetan.Zbog toga je gradonačelnik taj ugovor uputio i na USKOK i na Državno odvjetništvo.
Što se tiče ulaženja vlasti u ovakve projekte, žao mu je što nema kamere. Zahtjev za
sudjelovanje, od strane Sinergijskih solucija je deblji, dakle za izravnu pogodbu od svega što
su poslije napisali, a oni neka obrazlože zašto je tim istim ljudima, plaćeno 2 milijuna eura.
Vijećnik Ivica Poljičak je upitao tko je platio.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je po ovom prijedlogu
kojeg su dobili od Orco grupe i Sunčanog Hvara očito Grad, jer to je sadržano u prijedlogu.
Dakle, u prvom momentu Grad to nije platio međutim sad sa odštetnim zahtjevom koji je
ispostavljen odnosno sa nagodbom koja je pred njima očito je da bi to trebao platiti Grad.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako će se vratiti na 2000. godinu kada je
koalicijska vlast preuzela vođenje gradom, tada je sjedio on, g. Poljičak, Lambaša u dobroj
namjeri su dva puta dali pozajmicu tom otoku kako bi se rekupera i krenuo pravim putem.
Sada za vrijeme ove kampanje gradonačelnik je prijetio ugovorom koji je štetan za grad. Sada
u ovom trenutku se daju neke male, lagane izjave, a ponašanje g. Vidovića mu ne daje za
pravo da je to nešto lagano, pa ako već imaju odvjetnika koji zastupa grad neka odvjetnik
dade svoje mišljenje da li je prijašnja vlast zloupotrijebila položaj ili je napravila štetan
ugovor, ako je napravila štetan ugovor ili zloupotrijebili pojedinci vlast neka ih se prozove
imenom i prezimenom. Sada je na kraju gradonačelnik rekao da će on to riješiti da je sve to
štetno, a sada od vijećnika traži da odbiju to. Volio bi da se to riješi razumno, a ne da se ljute.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako podržava prijedlog g. Gradonačelnika da se
ponuda koja je došla bez prijedloga, možda bi bilo bolje da je bilo u pismenoj formi da se taj
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prijedlog odbije. To da misle različito o ovome kao dvije političke grupacije to je već jasno
od predizborne kampanje, pa i prije tijekom prošlog saziva Gradskog vijeća. Oni ovdje nisu
sudnica, mogu iznositi svoja mišljenja. Ta mišljenja u tom smislu nisu obvezujuća. Zna se
koja tijela donose odluke. Neka ta tijela bez njihovih pritisaka donesu odluku koju trebaju
donijeti, oni nisu ti koji su mjerodavni za to. Ono za što su oni u Gradskom vijeću mjerodavni
je da brane interese Grada Šibenika. Čini mu se da će se ode u Gradskom vijeću dogoditi ono
što građani grada Šibenika žele, a to je da bez obzira što o ugovoru misle različito i što je to
bila jedna od ključnih stvari predizborne kampanje zbog koje je gradonačelnik pobijedio, a
bivša gradonačelnica izgubila, vjeruje da će ju danas misliti isto i braniti šibenske interese.
Znači odbiti ponudu i do zadnje kapi krvi pokušati svim pravnim sredstvima dokazati da su u
pravu i vjeruje da će ju to uspjeti dokazati. Danas kada donose odluku neka pokušaju isključiti
emocije koliko je to moguće, danas više ne odlučuju o tome tko što misli jer je savršeno jasno
već dugo vremena što tko misli. Danas odlučuju što će ju poduzeti. Vjeruje da je razumna
samo jedna odluka, a to je da će ju odbiti ovu ponudu koju je Orco ponudio. Bio je zabrinut
jedno vrijeme kad su dobili materijale kako je ovo prva točka koja dolazi bez prijedloga
gradonačelnika, te se pitao koji je razlog zašto je nema, ali je sad puno mirniji kad je čuo koji
je prijedlog i misli da svi dijele isto.U demokraciji je savršeno jasno da će ju različito misliti,
ali kad se donose pojedine odluke trebaju svi biti kao jedan. Ovo je jedan trenutak kad se
brane interesi grada Šibenika i misli da će ju svi tako glasovati. Neka to bude shvaćeno kao
njegov prinos raspravi o ovome.
Vijećnik Mirko Radak je kazao kako ga izuzetno veseli i raduje što je rasprava
krenula u dobrom smjeru, svi kojima je ovaj grad i njegovi građani na srcu moraju biti kao
jedan da zaista svi stanu u isti red i brane njegove interese. Ono što je zamjenik
gradonačelnika Petar Baranović sada izrekao za njega je ipak jedna novina, ali novina u
smislu da mogu kvalitetnije razgovarati, ali da li je ugovor štetan ili nije da se u to ipak ne
upuštaju. Neka o tome kažu, svjedoče i zaključi nadležne institucije, ali ne pripada ni onom
dijelu ljudi koji će nekoga osuditi bez suda, ne pripada ni onima koji će javno kazati nešto za
što nema argumenata, ne može nikoga od bivše vlasti u kojoj je participirala i njegova stranka
uključujući i bivšu gradonačelnicu Nedjeljku Klarić optužiti da je napravila nešto što nije bilo
dobro. Ako je bilo štetnih stvari u ovom ugovoru, o „vrućem krumpiru“ kojega ovo Gradsko
vijeće definitivno treba prihvatiti o njemu raspraviti i izraziti samo svoj stav i mišljenje a
nikako kazati da li je netko ili nije za to kriv i odgovoran. Donosilo je tijelo kome je
predsjedavala, a to je Poglavarstvo. Taj dio stavimo u stranu, isto tako i emocije o kojima je s
iste govornice prethodnik razgovarao. Malo je ostao zatečen kad kolege sa druge strane koji
su bili na dužnostima za vrijeme bivše vlasti u prošlom sazivu, a kolega Baranović i on su bili
vijećnici u istom tom sazivu kažu da Grad nije platio ni jednu kunu Sinergijskim solucijama.
Ne treba oko toga stvarati prijepore, ako je Grad platio ili nije platio onda to valjda postoji u
financijskoj dokumentaciji, jedna kuna postoji, a kamoli ako se radi od milijun i 800 tisuća
eura. Ono što bi želio kazati je da bi se g. Restović trebao referirati na cijelu priču, što on kao
čovjek koji pravno u ovoj stvari zastupa Grad misli. Čut će ju mišljenje, ali nikako presudu.
Za presudu su za to nadležne institucije koje trebaju donijeti. Veseli ga i raduje što danas bez
emocija, ali s puno strasti u smislu razuma rasprave ovu problematiku, da stanu na istu
zajedničku stranu u interesu Grada, a koliko je ili nije bilo nečega što nije dobro o tom po
tom. Neprijeporno je da su izgubljene dvije sezone, da je Grad u te dvije sezone i Turistička
zajednica Grada izgubile određena sredstva. Grad je to moraju prihvatiti investirao značajna
sredstva u ljude koji su to tamo čuvali, koliko u električnu energiju, u vodu, brodske linije
koje su eventualno dovozile kakav materijal tamo ili odvozile. Šteta je apsolutno napravljena,
ali ne želi kazati da je šteta napravljena u smislu samog akta, samog papira. Nesreća je što
otok Obonjan taj ponavlja «vrući krumpir» došao pod skute kćerke Orco grupe Sunčanog

26

Hvara koji se i danas uzdrmao i ne posluje kako treba. Prije par mjeseci gotovo da hoteli nisu
mogli početi raditi i da nije bilo određenih intervencija sa drugih strana tko zna kako bi se sve
to skupa završilo. Apelira da razum nadvlada emocije.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako se g. Poljičak založio za branjenje šibenskih
interesa. Svi su oni za to, ali ovaj ugovor ne brani šibenske interese. Oni koji tvrde da je ovaj
ugovor dobar za grad Šibenik, molio bi da odgovore na slijedeća pitanja. Zašto je plan
aktivnosti kojeg je privatni partner trebao dati odmah pri potpisivanju ugovora, bivša gradska
vlast prvi put zatražila 1. prosinca 2008. godine, a plan aktivnosti je trebao biti dostavljen 20.
ožujka 2008. godine? Zašto su članovi bivšeg Poglavarstva pristali na prijenos ugovora na
Sunčani Hvar u trenutku kada je prema financijskim izvješćima iz 2007. godine imao gubitak
od 113 milijuna kuna i bio zadužen po kreditima 427 milijuna kuna? Kad je već prenesen
Ugovor na Sunčani Hvar zašto u ugovoru nije brisana odredba o nadležnosti Međunarodne
trgovačke komore, jer druga strana u ugovoru više nije bila inozemna pravna osoba Orco
grupa, već domaća pravna osoba Sunčani Hvar. Zašto osnovnim ugovorom o javno-privatnom
partnerstvu nisu ugovorili naknadu za korištenje pokretnina na otoku? To je inventar spavaćih
soba, linija, kuhinje i drugo, knjigovodstveno vrijednih 3 milijuna kuna koje su bile vlasništvo
otoka Mladosti, već su te pokretnine naknadno ugovorom o ostavi od 2. rujna 2008. prepustili
Obonjan rivijeri bez naknade nakon neuspjelog dopisivanja sa privatnim partnerom kad se
predlagalo da bi Grad Šibenik ispostavio račun u simboličnom iznosu, a privatni partner je
odgovorio da te nekretnine Grad Šibenik prepusti privatnom partneru ili da ih o svom trošku
odnese se otoka. Zašto su u pregovaračkom postupku pristali na izmjene ugovora koji je bio
ogledni primjerak u natječajnoj dokumentaciji koji je po svemu bolji za Grad Šibenik nego
potpisani ugovor? Zašto su pristali na korporativne garancije od privatnog partnera, a
Sinergijske solucije se štite bankarskim garancijama na prvi poziv? Zašto su pristali na
moguće opterećenje prava građenja na 5 milijuna eura u pripremnoj fazi? Zašto je izbačena
odredba iz oglednog primjerka ugovora da ako Grad Šibenik krši ugovor i želi otkupiti
Obonjan Rivijeru da će vrijednost tog društva biti umanjena za njegove dugove, a u dopisu
Sunčani Hvar traži da mu se plate dugovi Obonjan Rivijere. Zašto su pristali na nepovoljnije
odredbe u višoj sili nego u oglednom primjerku ugovora, pa čak i od zakonskih? Po zakonu
onaj koga pogađa viša sila da je oslobođen od svoje obveze. Zašto bi Grad Šibenik ono što je
naplatio po garancijama kad privatni partner krši ugovor ulagao u projekt, a to stoji u
ugovoru? Zašto su pristali na odredbe 3.12. 1.i 2. gdje piše ukoliko je za ne ishođenje
građevinskih dozvola i koncesija kriv Grad Šibenik da će se primijeniti odredbe 15.2 i 15.3
ugovora? To su odredbe o kršenju ugovora od strane Grada Šibenika ili ukoliko za ne
ishođenje građevinskih dozvola i koncesija nije kriva niti jedna strana da će se tada primijeniti
odredba članka 17.3 ugovora, a to je odredba kada viša sila pogađa Grad Šibenik, odnosno
primjenjuje se odredba kao da Grad Šibenik krši ugovor. Zašto nisu obveze otoka Mladosti od
21 milijun kuna ugovorili kao preuzimanje duga, a ne kao preuzimanje ispunjenja, jer bi u
tom slučaju Jadranska banka imala pravo naplate direktno prema privatnom partneru, a Grad
Šibenik bi se oslobodio te obveze. Zašto su pristali na odredbu u slučaju prestanka ugovora
prije roka, bez obzira tko krši ugovor? Na objekt izgrađen i na pravu građenja i oprema
turističkog naselja prenose se na vlasništvo Grada Šibenika uz naknadu. Znači ugovor se
raskine prije roka, Grad plaćati će naknadu. Dakle, može se dogoditi da privatni partner krši
ugovor i traži naknadu po odredbi članka 12.1. Zašto nisu ugovorili garancije za ugovornu
kaznu od 10 tisuća eura koju su tražili da plati privatni partner? Za to nema garancije. Zašto
su pristali na odredbu članka 15. ugovora gdje su razne alternative za koje se navodi da su
pravo ali ne obveza, ali one su neupotrebljive, jer ako privatni partner krši ugovor onda po tim
odredbama Grad može ili samostalno ispuniti činidbu, pa se regresirati od privatnog partnera.
Sad bi Grad sam trebao napraviti plan aktivnosti umjesto privatnog partnera ili je druga
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varijanta da Grad ima pravo zahtijevati da Grad plati privatnom partneru pa se nabraja što bi
sve trebao platiti, ulog u temeljni kapital Obonjan Rivijere, zajmove koje je privatni partner
isplatio Obonjan Rivijeri i tako dalje ili otkupiti po tržišnoj vrijednosti Obonjan Rivijeru ili
naći Grad treću osobu da umjesto Grada plati Obonjan Rivijeru. Sve su to alternative koje su
pravo, ali ne obveza, a koje su neupotrebljive za Grad. Znači ako privatni partner krši ugovor
Grad će se morati pozvati na zakonsku odredbu o raskidu ugovora, a ne na ovaj ugovor. U
ugovoru nema ništa što štiti Grad. Zašto su različito ugovorili plaćanje naknada Sinergijskim
Solucijama u ugovoru kojeg je Grad potpisao sa Sinergijskim solucijama od dva ugovora o
javno-privatnom partnerstvu. Tu postoji opasnost ili mogućnost da na koncu naročito u
jednom od ovih ugovora to padne na teret Grada. Znači ovo je jedan ogledni primjerak lošeg
ugovora za Grad, grad s njim nije zaštićen. Ako netko može odgovoriti na navedena pitanja,
neka odgovori argumentirano i on će prihvatiti takve odgovore. Druga stvar što privatni
partner svojom neaktivnošću, sreća je što ugovor nije više konzumiran, pa bi nastupila šteta za
Grad. Ali privatni partner je neaktivan, nije ishodovao građevinske i koncesijske dozvole,
uknjižio je pravo građenja na zemljištu, a ne na zemljištu sa zgradama, a on je bio predlagatelj
uknjižbe prava građenja, pa za to ne može teretiti Grad. Ugovor koji je bio ogledni primjerak
koji su radile Sinergijske solucije je bolji za Grad od potpisanog ugovora.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako ima puno godina i vidio je puno ugovora,
nije pravni stručnjak, čak je i radio dosta ugovora a ovako čudan ugovor nije vidio.Najblaže
rečeno čudan ugovor. Ima se dojam da je jednostavno pisan namjerno da se može tumačiti
kako kome odgovara. Ugovor u pravilu utvrđuje obvezu između sudionika ugovora, njihove
obveze i njihove odgovornosti ukoliko ne izvrše te obveze. Kad se gleda sadržaj ugovora, ono
što Grad treba izvršiti, Grad je člankom 3.12 dužan komunalnom ispravom omogućiti
uknjižbu prava građenja u korist Obonjan Rivijere, a to je bila obveza do 20.04. 2008. godine
uplati 4, 5 milijuna kuna Gradu Šibeniku i 500 tisuća kuna za povrat sredstava koji je Grad
Šibenik uplatio tvrtci Sinergijske solucije za izradu Studije izvodljivosti i investicijskog
turističkog programa. To govori zato što je prije rečeno da ništa nije plaćeno Sinergijskim
solucijama. U članku 3.11 stoji da je Grad Šibenik dužan provesti i poduzeti sve radnje u
njegovoj nadležnosti, kako bi druga tijela poduzela potrebne radnje u okviru svojih
nadležnosti s ciljem da društvo Obonjan Rivijera može zatražiti i dobiti građevinske dozvole.
Sve ostalo, ishodovanje svih dozvola, osiguranje sredstava je dužnost privatnog partnera. Kad
se dođe u istom članku do utvrđivanja moguće krivnje onda imamo, ikoliko je za
neishodovanje građevinske dozvole i koncesija kriv grad Šibenik primjenjuje se odredba
članka 15.2 i 15.3. U slučaju neishodovanja građevinske dozvole nije kriv nitko, a i nema
krivnje privatnog partnera. Posljedice kršenja ugovora su u članku 15.2. U slučaju da je kriv
Grad Šibenik, privatni partner ne može zahtijevati i tamo se nabraja što može. Može
zahtijevati da se privatnom partneru isplati šteta, naknada za uložena sredstva i čak privatni
partner ima pravo na trostruku vrijednost na ime uštede uloženih sredstava. Sad se pojavljuje
odjednom moguća krivnja i to privatnog partnera, ali ako je on kriv opet se primjenjuje ovo
isto i kaže se doslovce u slučaju kršenja ugovora od strane privatnog partnera Grad Šibenik
može zahtijevati da privatnom partneru isplati iznos koji je privatni partner uložio. Dakle,
Grad zahtjeva od privatnog partnera «daj mi molim te mogućnost da ti ja platim». I sve drugo
što Grad Šibenik ima pravo potraživati kao ako je on kriv i opet ima istu obvezu ako je kriv
privatni partner. Takav ugovor u životu nije vidio i to govori zato što je pogledao taj ugovor i
proučio ga sa stranica Grada Šibenika. Javnosti radi i vijećnika koji nisu bili u prilici da se
zna, pa neka neko kaže da je to dobar ugovor.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako bi poslije diskusije vijećnika Ivice Poljička koji je
rekao da smo svi jedinstveni u interesu branjenja Grada zamolio da ono što je rekao
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gradonačelnik, sada proziva njega, zbog čega nije izvršen pritisak na Uskok na Državno
odvjetništvo da iz ovoga svega proizlazi da ima namjere u Ugovoru, traži da se Uskok ili neko
izjasni da li je netko napravio štetan ugovor. Ne bi trebali otkrivati karte Orco grupi, ako su
namjerne greške postoji Državno odvjetništvo, ako su plod neznanja trebali bi zaštititi interese
grada ne otkrivati štetu koja je očito nastala ugovorom, jer ćemo sutra izgubiti ne 17 nego 34
milijuna. Nećemo isplatiti, uzeti još tri odvjetnika da se ne plati. Ovo sve što se govori je u
korist Orco grupe, kad se govori da se radi o lošem ugovoru. Ako postoji namjerna šteta tužiti,
a ako ne sakriti se jer je interes grada ispred političkog.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako se donekle može složiti s
njim i iz tih razloga donekle se nije posebno detaljno doticao nekih stvari mada je bilo replika
i negodovanja s druge strane. Činjenica je da je čitava priča izuzetno loša za ovaj grad. Mogu
se slagati ili ne slagati, ali sve ono što se do sada dogodilo već jeste šteta i već jeste problem
koji ovome Gradu nije bio potreban. Ono što ga ljuti kao bivšeg Gradskog vijećnika, a
spomenuo ga je g. Ivan Ninić što su tada pozivajući se na načela transparentnosti rada lokalne
samouprave na vijećnička prava i g. Ninić, posebno g. Željko Deković kojem se stručnost ne
može osporiti posebice kad su u pitanju gospodarski problemi, pa i on osobno tražili da im se
prije potpisivanja da nacrt ugovora da se kao vijećnici očituju i dadu svoje mišljenje. Ugovor
nije bio dostupan. Osobno je prvi koji je par mjeseci nakon potpisivanja ugovora dobio
mogućnost da uz nadzor djelatnika gradskih službi na sat vremena prolista ugovor. Nije imao
mogućnosti kopirati ugovor, dijelove ugovora, a kamoli ugovor u cijelosti. Samim takvim
pristupom stvoreno je ozračje nervoze. Što se tiče konstatacije da iznošenjem detalja i
raspravom o detaljima iz ugovora nešto otkrivaju Orco grupi, prema informacijama koje ima,
a došle su od ovlaštene osobe koju je Grad ovlastio Ugovor o pravu građenja je sastavljao isti
čovjek koji je sastavio materijal koji su dobili jutros da se o njemu očituju. Prema tome za
njih tajni nema, jer je Grad potpisao ugovor koji je sastavio isti odvjetnik koji zastupa Orco
grupu, dakle Ugovor o pravu građenja, ne govori o temeljnom ugovoru tu se ograđuje, jer
nema informacija tko je njega sastavio. Činjenica je da je nedopustivo da Grad sklapa ugovore
kojima konzultantska kuća koja omogućuje tako visok prihod sebe potpuno razumno,
opravdano štiti do maksimuma koristeći bankarsko jamstvo najviše kvalitete na prvi poziv, a
Grad prihvaća korporativne garancije. Tko nama u konačnici kad bi se rješavalo temeljem
sadržaja ovog ugovora, pa mi isplatili i regresirali najprije partneru sve što je on zatražio i
procesu dobili mogućnost da se regresiramo, tko nam jamči da ćemo se moći regresirati od
Sunčanog Hvara kad svi znamo da je Sunčani Hvar u takvoj situaciji da ni drugi projekt na
Hvaru nije napravio do kraja, a nije ga ni počeo pravo. Odnosno ono što je bilo ugovoreno da
radnici Sunčanog Hvara mjesecima nisu primili plaću, da je firma u jednostavno lošoj
kondiciji. Tko nam jamči kad bi nakon određenog vremenskog perioda isplatili, koji je
potreban da se provede proces bilo arbitraže, bilo pri institucijama pravnog sustava Republike
Hrvatske da bi ta firma uopće imali ijedne lipe na računu na račun čega bi se mi mogli
naplatiti. Kad fali u životu onda se ispriča i reče kriv sam, u tome se ogleda da li ste veličina
čovjeka, karakter ili niste. Kazao je: „Gospodo zgriješili ste kad je u pitanju ovaj ugovor. Da li
ste se ogriješili o zakone Republike Hrvatske, nije mjerodavan i ne usuđuje se špekulirati s
tim.“ Međutim, određene sumnje koje su iskazane od strane pravnika su ih motivirale
odnosno gradonačelnika kao odgovornu osobu i prvog čovjeka grada želeći zaštiti interese
grada, ali isto tako i sadašnje garniture izvršne vlasti po dolasku i preuzimanju odgovornosti
za poslovanje ovog grada, te ugovore samo stavio na znanje mjerodavnim institucijama od
kojih i zbog zaštite interesa grada, ali i zbog istine očekuju odgovor. Jednako tako ukoliko
nema nikakvog kršenja zakona, a i zbog zaštite digniteta ljudi koji su bili odgovorni, jer tad
oni snose samo političku odgovornost za ono što je napravljeno kroz ovu čitavu priču, ali ne
snose i neke druge oblike odgovornosti o kojima se špekulira u javnosti. Prema tome na
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institucijama pravne države je da otklone bilo kakve dileme i da utvrde pravno stanje. Na
njima je da shvate da svatko može pogriješiti, ali i da imaju toliko snage da prihvate da su
ovaj posao odradili loše i da ovo Gradu Šibeniku nije bilo potrebno. Na njima svima je, a kao
što vidi da postoji volja i raspoloženje da u ovom momentu koji je bitan za grad bez obzira na
oprečna, stajališta i emocije donesu jedinu ispravnu odluku koja je ovog momenta prihvatljiva
i moguća za Grad Šibenik.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako je predlagao da se skine ova točka s dnevnog
reda. Pozdravlja prijedlog gradonačelnika da se glasa protiv ovog prijedloga. Međutim, ima
jedno pitanje. Prema njegovim informacijama, ne kaže da su točne na jednom od zadnjih
sastanaka predstavnika Grada sa Orco grupom u razgovoru sa Orco grupom nakon svih ovih
riječi koje su rekli štetan, loš, nevaljan, dobar ne dobar, ne bi ga nitko potpisao. Da li je istina
da je netko od predstavnika Grada pitao predstavnika Orco grupe da li su spremni i da li bi
nastavili ovaj projekt. Da li je netko pitao ili nije pitao. Informacije koje on ima sa tog
sastanka, neće imenovati koje pitao od predstavnika Grada je postavio pitanje Orco grupi da li
ste spremni i da li bi mogli nastaviti s tim projektom. Da li je to istina?
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako i sami znaju da je politika
umijeće mogućeg isto tako se i u gospodarstvu radi kao i u politici. Dakle, mora priznati
otvoreno i iskreno da se ne sjeća tog pitanja i ne sjeća se da ga je itko postavio, ali nije ni
isključeno u nekakvim razgovorima da je postavljeno. Međutim, isto tako rezultat svih tih
razgovora svih prepiski između Grada Šibenika od momenta kada je gradonačelnik zajedno sa
njima preuzeo odgovornost za upravljanje gradom, pa do danas jest ova ponuda Orco grupe
odnosno Sunčanog Hvara za razrješenjem, za praktički njihovim odstupanjem iz posjeda. Ono
što mora naglasiti, a nekako i istine radi jer su jučer prozivani u novinama da nisu poduzeli
radnje da je do 14.15. lipnja prošle godine sve bilo u redu. Ne nije istina postoji dokument
koji je misli datiran 9. listopada 2008. godine u kojem je jasno stavljeno do znanja da gospoda
nisu mogla upisati pravo građenja zbog toga jer na određenim česticama postoji zgrada.
Nakon tog ništa nije poduzeto, nema se pismeni trag o tome da se išta poduzelo.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako su njegove informacije približne da je bilo i
takvih razgovora što znači da s jedne strane kažu da je loš, štetan, ovakav ili onakav, a s druge
strane bi ga i prihvatili.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako očito u prvom naletu nije
bio jasan. Dakle, ugovor je loš za grad, međutim ono što je njihov posao je da pokušaju
sanirati štetu koja je napravljena tim ugovorom. U svrhu saniranja štete nitko ni u jednom
momentu nije rekao da je taj ugovor super. Dakle, nitko u ni jednom momentu nije zapostavio
interese Grada i ako je cijena razgovor onda će ju razgovarati sa svakim kad je u pitanju
interes grada.
Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako ga je pitanje vijećnika Novice Ljubičića malo
ražalostilo, jer pitanje da li je istinita informacija da Orco grupa koja više sa otokom Mladosti
nema baš ništa ima želju i volju da nastavi. Što da nastavi? U ugovoru i radnjama nakon što
je potpisan sa Orco grupom točno je 11. rujna potpisan prijenos ugovora sa Orco grupe na
Sunčani Hvar i to mjesec i dvadeset dana prije nego što se u novinskim natpisima obznanilo
da Sunčani Hvar kao takav posluje negativno i prijeti mu stečaj i likvidacija. Dali su
inozemnoj firmi koja bi trebala imati razvoj nečega u što smo godinama ulagali, dali smo
Sunčanom Hvaru iza kojega je već stao, gdje su mještani već nezadovoljni, dajemo njima
cijeli taj ugovor. Na kraju ovaj današnji zahtjev je memoriran od Sunčanog Hvara koji
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predlaže ovo što predlaže. Sve zakonske ovlasti po tom ugovoru koji je s njim potpisan ima.
Kako ne bi ulazili u retke među pravnicima zamolio bi da g. Restović reče nekoliko riječi.
Vijećnik Petar Mišura je kazao kako misli da je kolega Lambaša rekao najvažnije
činjenice oko ugovora, tu su dva dogradonačelnika u to doba koja su potpisivala neće ju dobiti
nijedan odgovor na 17 postavljenih pitanja, a samo bi se referirao na tvrtku Sinergijske
solucije. Svima je jasno da je ovdje šteta nastala. Već dvije godine nema ništa na otoku
Mladosti i jedini dobitnik u svemu tome su Sinergijske solucije. Visina naknade Sinergijskih
solucija se kreće oko 2 milijuna eura. Da li je to primjerena naknada za posao i konzultantske
usluge što su učinila dva inženjera elektrotehnike sa dotadašnjim referencama propalog
projekta Posedarje – Rivijera. Damir Polančec, potpredsjednik HDZ-ove Vlade među ostalim
ima kaznenu prijavu za sklapanje posla vrijednog pola milijuna kuna s odvjetnikom iz
Vukovara za 19 stranica materijala. Koliko ovdje ima stranica materijala i koliko su vrijedne
te konzultantske usluge da bi koštale 2 milijuna eura. Misli da bi netko mogao odgovoriti da li
to doista vrijedi dva milijuna eura. Zašto barem jednu stvar nisu naučili od Sinergijskih
solucija, bankovno jamstvo na prvi poziv. To je nova gradska vlast učinila u slučaju TEF-a i
zato im čestita na tome.
Vijećnik Tomislav Jukić je kazao kako već zadnjih nekoliko godina slušaju priče
tadašnje oporbe koji stalno govore kako je ugovor bio štetan. Stvarno su bile izgovorene
riječi, pa je sad ugovor loš i danas su još čuli jednu izjavu da je ugovor čudan. Nije pravnik,
ali nikad za čudan ugovor nije čuo. Prvo se provlačila teza o štetnosti, mora se razumjeti iz
kojih je razloga to bilo. To je bilo da bi se prikupili određeni politički poeni i bila je
predizborna kampanja i u to doba to je bilo sasvim razumljivo. Međutim nije pošteno i nije na
neki način u pravilu prave demokracije da se nekog optužuje prije nego li se nešto i dokaže,
pogotovo od legalnih pravosudnih tijela. Isto tako bi želio istaknuti, a to je lako provjerljivo
za to dokumentacija u Gradskoj upravi postoji da je cjelokupna procedura Međunarodnog
javnog natječaja obavljena po svim pravilima, te da je tadašnji iskaz interesa za projekte koje
je raspisala prošla vlast pokazalo čini mu se negdje oko desetak svjetskih developera i da je
natječaj objavljen u najprestižnijim novinama u svijetu Financial times i nakon toga je u
redovnoj natječajnoj proceduri izabran i privatni partner. Može se složiti s tezama koje je g.
Lambaša ovdje iznio da je prijedlog ugovora bio povoljniji nego što je to na kraju potpisano,
ali vjerojatno je Lambaša u svom bogatom pravnom iskustvu imao i veliki broj pregovaračkih
postupaka, pa zna da je pregovarački postupak nešto što donosi ili dobro, neće reći loše za
obje strane. Potpisuje se u maniri pravne procedure u tijeku pregovaračkog postupka ono što
odgovara u tom trenutku jednoj i drugoj strani, znači napravljena je jedna vrsta kompromisa.
Nakon završetka pregovaračkog postupka potpisan je ugovor, kao i u svakom drugom
ugovoru zaštićena prava kako privatnog partnera što je normalno jer nitko neće ulagati ako
njegova prava nisu zaštićena. Nitko ne bi potpisao ugovor ako njegova prava nisu zaštićena, a
i vrlo dobro se zna da su u ugovoru zaštićena i prava Grada. Napomenuo je da je u vrijeme
sklapanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa Orco grupom, Orco grupa bila jedna od
najrespektabilnijih zagrebačkih firmi sa velikim brojem projekata i referenci u svijetu. Kazao
je da ovo ne shvate kao da štiti njihove interese, svi znaju da je u međuvremenu nastupila
globalna kriza koja nije pogodila samo Šibenik nego cijeli svijet, pa tako i Orco grupu. Važno
je napomenuti da je u kontekstu sklapanja ugovora tada vođeno računa o saniranju tadašnje
tvrtke, naše gradske firme koja je na godišnjoj razini proizvodila gubitak između milijun i pol
i dva milijuna kuna što je sigurno bilo veliko opterećenje za grad, a isto tako vodilo se računa
da se tadašnji zaposlenici te firme riješe na način da nitko od njih ne ide na burzu rada. Svi
vrlo dobro znaju da je taj dio posla uspješno okončan. Cilj i strategija potpisivanja ugovora i
pronalaženja privatnog partnerstva za projekt Šibenik bio je da se u našem gradu izgrade
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hotelski kapaciteti koji će naš grad i županiju pretvoriti u jednu od najelitnijih turističkih
destinacija na svijetu jer to je ono što upravo u ovom trenutku Šibeniku najviše fali. Nitko nije
prednjeva da će situacija koja je zadesila svijet reflektirala se i na naš grad, i da će privatni
partneri koji su uložili veliku količinu novca odustati od toga. Nikome nije bio cilj da ovaj
projekt ne uspije. Prema tome žalosti ga činjenica da se razmišlja na način da je bivša vlast u
startu imala neke loše namjere, a ne daj Bože da je imala neke zadnje primisli u smislu
stjecanja bilo kakvih benefita. Ono što može tvrditi, a to je lako provjerljivo do 14. lipnja
ravna služba Grada Šibenika je uradila sve, naravno postoji mogućnost da on nešto i ne zna
što je moguće. Do 14 lipnja dok je bivša vlast obnašala odgovornost i imala odgovornost za
vođenje grada Šibenika nije napravila niti jedan propust zbog kojeg bi grad u konačnici morao
snositi bilo kakvu krivnju, već naprotiv privatnog partnera, a i to je g. Vidović rekao je
upozoravao na točke Ugovora koje ga obvezuju na provođenje istoga na onaj način kako je to
i potpisano. Isto tako mu se čini da je Grad izračunavao penale da u ugovoru piše oko 10
tisuća eura mjesečno koje bi partner trebao isplaćivati zbog ne izvršavanja obveza iz ugovora.
Napominje da nije pošteno u ovom trenutku prije nego što se donese konačna odluka što sa
ugovorom u budućnosti raditi optuživati bilo koga za štetnost jer je u svojoj konačnici imao za
cilj donijeti gradu višestruku korist kako financijsku, tako i učiniti Šibenik jednim od
najvrjednijih turističkih destinacija na Mediteranu. Imali smo prilike vidjeti i čuti da je na
konferenciji za tisak nedavno bivša gradonačelnica Grada Šibenika gospođa Nedjeljka Klarić
jasno rekla da je u članku 15. ugovora regulirano što se sve događa ako privatni partner
jednostavno raskine ugovor, pa grad može samostalno ostvariti radnju, a iznos troška
pripadajućim kamatama naplatiti od strane privatnog partnera ili Grad može isplatiti privatnog
partnera i raskinuti ugovor. Treba naglasiti da je to pravo, ali ne i obveza Grada. Ako bi do
toga i došlo to znači da se onda radi o iznosu kojeg je partner uložio bez unosa Konzultantskoj
tvrtci Sinergijske solucije i da taj iznos koji se eventualno opet utvrdi opet bi trebalo umanjiti
za štetu koju je Grad pretrpio kao posljedicu raskida ugovora od strane privatnog partnera.
Grad ima pravo pronaći novoga partnera koji bi isplatio prvoga, preuzeo prava i obveze
prvoga i nastavio s projektom u daljnjoj realizaciji. Da bi svima bilo jasno slaže se da je
ugovor dosta kompliciran i da su ga radili pravni stručnjaci što je zapravo i normalno u
ovakvoj vrsti posla, ali da bi svima nama bilo jasno pošto je to stavljeno ovdje da oni odlučuju
da li prihvatiti ili ne zaključak je vrlo jednostavan, da Grad nema obvezu isplate bilo kakvog
iznosa privatnom partneru ili bilo kome drugome. Zbog toga pozdravlja odluku
gradonačelnika i njegovih zamjenika da prijedlog Sunčanog Hvara danas odbiju. Misli da je
ovo u kratkim crtama trebalo izgovoriti, ali nema namjeru držati velike priče i debate da bi na
neki način naveo vijećnike na razmišljanja kako treba glasovati o ovoj odluci i da našim
građanima isto tako bude jasnije o čemu se zapravo radi i da ih se jednostavno uputi kako
paušalne ocjene o štetnosti ne stoje već nažalost provlače se te neke teze i pokušaj
diskreditiranja svega onoga što je bivša vlast napravila, a smatra da je u ovom trenutku to
nikome ne treba i da samo u konačnici donosi konačnu štetu. Što znači turizam za našu
županiju i za naš grad i što bi značio razvoj takvog projekta za naš gard najbolje nam
pokazuje i ovogodišnja turistička sezona kada je veliki broj turista posjetio naš grad i okolicu
međutim na žalost u samom gradu Šibeniku nema dovoljno smještajnih pogotovo visoko
vrijednih hotelskih kapaciteta koji bi omogućili našim turistima i gostima da se duže ovdje
zadržavaju da upoznaju ljepote našeg grada dao ostave nešto više novca ako bi mogli boraviti
7.,8., i 15 dana , a ne da budemo samo prolazna destinacija. Misli da je bio jasan, te je kazao
da paušalne ocjene ostave za kafić, ulicu, a svi oni koji su vijećnici ovoga Grada misli da
trebaju imati odgovornost za svaku izgovorenu riječ. Zbog toga bi ih pozvao da glasaju za tu
odluku kako je to i predloženo od strane gradonačelnika, a sve ostalo kako će se razvijati kao
što je rekao g. Petar neka rješavaju institucije koje su za to i zadužene, ako je neko napravio
bilo kakvu štetu, a ne daj Bože da se od ovoga na neki način okoristio.
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Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako ništa ni on ni kolega Belamarić kroz svoju
raspravu nisu otkrili privatnom partneru dapače neke od odredbi ugovora na koje je tražio
odgovor nisu ni došle do primjene, a da su došle do primjene bilo bi to loše za Grad Šibenik, a
drugo ne mogu ni paušalno govoriti o ovom ugovoru. Itekako bira riječi kad govori i njegova
diskusija je prvenstveno bila pravna i vjerojatno neće dobiti niti jedan odgovor od strane
bivšeg Gradskog poglavarstava, a neke odredbe koje mora ponoviti ukoliko za neishođenje
građevinskih dozvola ili koncesija nije kriva ni jedna strana kada se primjenjuju odredbe kao
da Grad krši ugovor. Da su bilo kojem prosječnom pravniku iz Šibenika koji voli grad Šibenik
dali ugovor da ga pročita prije potpisivanja vjeruje da bi 9 od 10 reklo nemojte ga potpisati.
Taj ugovor ne štiti Grad Šibenik. Privatni partner je u pregovaračkom postupku očito
ispregovarao odredbe koje su sada u ugovoru. Nadalje, je kazao kako prihvaća ispriku g.
Poljička, maloprije je to htio reći, ali misli da je istup stvarno bio neprimjeren, upućen na
krivu adresu.
Vijećnik Zlatko Štrbinić je kazao kako bi iznio stav Šibenskog građanskog foruma.
Žao mu je što nije čuo podrobnije odgovore na pitanja Draška Lambaše jer bi mu bilo jasnije i
lakše. Stav foruma je da je ugovor nepovoljan za Grad, vjerojatno štetan, njegov građanski
stav je da je to nemoralno. Forum ne prihvaća ponudu Sunčanog Hvara naprosto za to što je
napravljena na manjkavostima ugovora. Ugovor je prepun manjkavosti koje su sadržane u
pitanjima Draška i to je okosnica. Očekujući ili u očekivanju daljnjeg rada institucija,
eksperata i tako dalje nama je jasno u svemu tome da će Šibenik kao grad, odnosno da će
građani Šibenika morati platiti bilo da se ide u arbitražu i mjerodavnost suda, bilo da se ide u
nagodbu, građani Šibenika će sigurno platiti povratak svoje imovine. To ne ide.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako misli da je došlo vrijeme jer već dva sata se
raspravlja tko je kriv, normalno pristrana je i jedna strana i druga, svatko iznosi svoje teze
ovako ili onako. Misli da se svi slažu oko jedne stvari, a to je da idu braniti stajalište grada i
da ustraju do kraja u ovome. Grad nije sklopio nikakve štetne ugovore. Žele obraniti obraz
grada, a i moli jer suglasni su svi zajedno da će odbiti prijedlog Orca i da idu na glasovanje i
dignu ruke, sve rasprave su sulude svatko objašnjava tko je u pravu, tko je kriv, tko nije kriv,
ugovor nije štetan svi su za to stajalište.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kao bi se prvo zahvalio u ime
gradonačelnika, svoje osobno ime i u ime kolege Baranovića svim vijećnicima na jasno
iskazanom stavu po pitanju prijedloga i misli da to jest način na koji svi zajednički mogu
doista braniti boje Šibenika, ali pri tome da im se ne stavlja u usta ono što nisu rekli. Nitko
nije rekao da ugovor nije štetan, bar ne od njih, postoji ozbiljna sumnja da je ugovor štetan
zato su ga i proslijedili državnim institucijama koje se s tim bave. Određeni ljudi uključujući i
predsjednika HDZ-a Tomislava Ninića kao i g. Jukića su sudjelovali aktivno i u kreiranju tog
ugovora i poslije u svim radnjama. To su činjenice, postoji politička odgovornost, činjenica je
da je iz tog ugovora nastala određena šteta i za građane Šibenika i za Grad Šibenik inače
danas ovdje ne bi o tome raspravljali, jer bi projekt bio realiziran, ugovor bi bio ad acta i tako
dalje. Također mora reći radi istine da je on svojedobno prema Upravnom sudu uputio tužbu
nakon što mu je odbijeno dati ugovor na uvid i svi znaju da je Upravni sud tada presudio, ali
je već bilo kasno, praktički je kampanja i završila. Došli su u posjed tog ugovora, mogli su ga
normalno pregledati. Dakle niz stvari koji su vezani za taj ugovor od samog početka, nitko
nikad nije govorio bar ne iz njegove stranke da je ideja kao ideja loša, dapače. Ideju kao ideju
može samo pozdraviti. Način provedbe te ideje, način na koji se u to krenulo, način
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angažiranja konzultanata i tako dalje, sve što se poslije događalo je izuzetno loše. To je
njegov sud o tome i on na to ima pravo.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako je ugovor bio tema predizborne kampanje
SDP-a, HNS-a i ostalih koji su željeli i imali ambiciju doći na vlast. Na taj način su iskoristili
sve ono u svojoj kampanji, a i nakon kampanje kad su došli na vlast željeli su potvrditi sve
ono što su govorili i isticali u kampanji i dalje nastavili tvrditi da je ugovor štetan. G. Vidović
i dalje tvrdi da je ugovor štetan i neka govori da je štetan. Međutim, ugovor su proslijedili i
DORH-u i Uskoku da i oni kažu svoje mišljenje o tome, gradonačelnik također. Da je
gradonačelnik 100% siguran da je ugovor štetan i da je napravljeno kazneno djelo podigao bi
kaznenu prijavu protiv onih koji su ugovor radili i potpisivali. Pošto nije podigao kaznenu
prijavu logično je da nema ni štetnosti u tome ugovoru. Danas su svi suglasni oko toga da
trebaju ići u arbitražu da grad treba stati iza ovog ugovora, da nećemo Orcu isplatiti ništa, jer
je jedini krivac onaj koji ne poštuje odredbe ovog ugovora Orco, a ne Grad. Prema tome
trebalo bi stati sa raspravom, neka tijela istraže i dalje tko je kriv, tko nije kriv, proslijeđeno je
pa će ju vidjeti kasnije, pa će se naslađivati ili jedni ili drugi. Kazao je da idu izglasati i odbiti
ponudu Orca i da završe više s tom raspravom.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako to što gradonačelnik nije
podnio krivičnu prijavu nego je obavijestio mjerodavne institucije smatrajući to svojom
dužnošću i dajući im priliku da se one očituju i da imaju uvid u taj ugovor koji se provlačio
kroz javnost i stvarao kontroverze možda govori o naravi gradonačelnika koja je korektna.
Neka institucije pravne države konačno prosude da li se radi o onome što kazneno pravo
prepoznaje kao štetan ugovor, a praksa i vrijeme će pokazati da li su u pravu oni koji tvrde da
je ugovor loš i da je Gradu nanio štete. Činjenica je da Grad plaća kredit od 13 milijuna i 180
tisuća kuna koji je Grad godinu i pol dana prije ovog ugovora sklopio sa Jadranskom bankom
da bi obnovio objekte za obavljanje turističke djelatnosti i da bi kupio opremu za obavljanje
turističke djelatnosti koja danas vjerojatno leži u nekom skladištu. Činjenica je da danas ne
postoji ni minimum sigurnosti za otok Obonjan koji je bez obzira na ovaj ugovor trajno
vlasništvo Grada Šibenika. Činjenica je da se plaća kredit Jadranskoj banci, da se nema
prihoda. Činjenica je da bar on nije nikad izgovorio izričito da je netko sa lošim namjerama
svjesno želeći naštetiti gradu radio navedeni posao, ali imaju potpuno pravo na temelju svih
iznesenih činjenica smatrati da je čitava priča loše odrađena. Posebice ugovor između Grada i
Sinergijskih solucija, koji je Sinergijske solucije dovela u situaciju da jedan list njihovog
uratka dobije veća prava nego Šekspirova dijela. Za par desetaka stranica dovedena je u
poziciju ta tvrtka da naplati vrlo kvalitetnim bankarskim jamstvima milijun i 830 tisuća eura.
Prema formuli koju je Grad odobrio u svom internom ugovoru između Grada i Sinergijskih
solucija, ne pregovaraju više ni sa Orco grupom i to je stvar prošlosti. Pregovaraju sa
Sunčanim Hvarom. Nakon svih iznesenih stavova s kojima se mogu složiti ili ne složiti mogu
jednoj strani biti simpatični, drugoj nesimpatični moli ih da ne idu danas više u detalje jer nije
pametno danas iznositi te detalje. Uvjerava ih da će pravna bitka biti izuzetno teška i da će
trajati i vrlo vjerojatno će se o ovom ugovoru u još nekim prigodama raspravljati, možda i kad
sve prođe da li ga je trebalo na ovakav način u namjeri da se napravi nešto što je gospodarski
opravdano dobro ne želi sumnjati. Stvarno vjeruje da je ambicija da se na otoku o Bonjanu
stvara dohodak postojala kao takva, ali je osobno skeptičan u ono što je bilo predviđeno u
samom projektu, da se na jednom otoku koji se može preveslati tri minite od punte do punte
zasnuje 3000 postelja visoke kategorije, marina s 200 vezova, na što je u konačnici i
upozoravao kao gradski vijećnik tadašnje oporbe. Ali sada bi cijelu priču trebalo zaključiti i
još jednom poziva sve vijećnike da izglasaju odluku sukladno stavu kojeg su danas iznijeli u
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ime odsutnog gradonačelnika dr. Ante Županovića da se ponuda Sunčanog Hvara odbije kao
neprihvatljiva i da se dalje interesi grada brane pravnim sredstvima.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako su još jučer pozvali sve vijećnike dok još nisu
znali koji je prijedlog gradonačelnika da odbiju zahtjev Orco grupe za obeštećenjem.
Smatrajući da sve što Orco traži od Grada nema pravo tražiti i sretan je u ime kluba vijećnika
HDZ-a što će ju odbiti ovaj zahtjev Orca i sretan je što s ovim SDP, HNS i ostali priznaju da
ugovor nije štetan.
Vijećnik Franko Vidović je kazao kako postoji opravdana sumnja zato imaju odštetni
prijedlog ispred sebe. Zbog toga se snosi politička odgovornost i kraj priče. Ovdje nisu u
sudnici.
Vijećnik Petar Lalić je kazao kako ga žalosti jer je rasprava otišla u krivom smjeru.
Niti imaju prijedlog o Ugovoru bilo kakav niti je on danas bio predmet rasprave. Ovo je
bespotrebno politikantstvo. Zašto se ne uhvate onoga što je predložio gradonačelnik i glasaju
o tome, a ne se nadmudrivati tko je kriv, tko nije. To nije danas na dnevnom redu niti se ode
pita. Izgubili su gotovo sat vremena da kažu tko je lani bio u pravu, a tko u krivu. Misli da je
to bespredmetno i nije trebalo da ide u tom smjeru.
Vijećnik Tonči Radnić je kazao kako bi molio da netko iz izvršne vlasti da kaže da je
on u funkciji Orco grupe da li bi bio zadovoljan s današnjom raspravom.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako bi apelirao na vijećnike da
uđu u materiju, ne raspravlja se o Orco grupi nego o Sunčanom Hvaru. Sunčani Hvar vrlo
vjerojatno ne bi bio impresioniran ovom raspravom, imaju svoju polaznu ocjenu svoje,
ambicije. Sunčani Hvar ima svoje jasno profilirane interese što je u ostalom i g. Jukić
primijetio da svaki privatni poduzetnik štiti svoje interese. Možda su i oni trebalo jednako
tako tvrdo, čini mu se da su nešto mekše štitili da su im dali određenu inicijativu, ali
raspravljaju o ponudi Sunčanog Hvara. Vrijeme koje je dobiveno u razgovorima sa Sunčanim
Hvarom je dobro vrijeme, neće obrazlagati zašto. Imaju oprečna mišljenja, pokazati će
konačni rezultati način na koji će doći do njih koliko će ovo biti teška ili jednostavna bitka.
Osobno će biti sretan ako za tri mjeseca budu mogli ponovo doći u posjed i korištenje otoka
Obonjana, a osobno čisto sumnja da će stvar ići jednostavno. Zbog zaštite interesa Grada u tu
bitku ući moraju i još jednom apelira na njih da sukladno mišljenju i stavu gradonačelnika
Grada Šibenika koji je od Sunčanog Hvara zaprimio ovu ponudu, a koji smatra da ovu ponudu
treba odbiti i zaštititi interese grada koristeći pravna sredstva izglasaju odluku svi prisutni na
sjednici da se ova odluka odbija.
Predsjednik Vijeća je zaključio raspravu i kazao kao su raspravljali o ponudi da se
prihvati nagodba tvrtke Sunčani Hvar - Obonjan Rivijera gdje su raspravili o argumentima
zbog čega bi se trebala ili ne bi trebala prihvatiti ta ponuda. U izlaganju koje je izvjestitelj
postavio je postavljen s njihove strane prijedlog zaključka da se ne prihvati ponuda o nagodbi
tvrtke Sunčani Hvar – Obonjan Rivijera, a isto takav prijedlog su u raspravi iskazali mnogi
vijećnici koji su sudjelovali u raspravi. Stoga stavlja na glasanje zaključak kojim se ne
prihvaća ponuda o nagodbi tvrtke Sunčani Hvar – Obonjan Rivijera koju je dostavila Gradu
Šibeniku.
Predsjednik Vijeća je konstatirao da vijećnik Ivan Ninić nije prisutan sjednici, te je
sjednici nazočno 25 vijećnika.
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Tko je za to da se ne prihvati navedena ponuda.
Vijeće je uz 24 glasa „ZA“ i jedan glas „SUZDRŽAN“ donijelo Zaključak o
neprihvaćanju ponude o nagodbi tvrtke Sunčani Hvar – Obonjan Rivijera. Zaključak se
prilaže zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni dio.

Točka 7.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja ili izvjestitelja da dade kratki osvrt na
Prijedlog odluke o uređenju prometa na području grada Šibenika.
Zvonko Zaninović je kazao kako je Zakon o sigurnosti prometa dao mogućnost da se
samostalno uhvate tog problema, pa je tom Odlukom Gradska uprava pokušala to napraviti.
Grad Šibenik bi u tu svrhu formirao prometno redarstvo, te će tražit suglasnost od
Ministarstva unutarnjih poslova i imenovat će se prometni redari. Jedan čovjek je već obučen
za to. Kad dobiju suglasnost od Ministarstva unutarnjih poslova krenut će ju dalje. Nada se da
bi u neko dogledno vrijeme mogli formirati tim od 5-6 ljudi koji bi pomogli u rješavanju
prometnih problema.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o uređenju prometa na području Grada
Šibenika. Odluka se prilaže zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio.

Točka 8.
Vijeće je, bez rasprave jednoglasno donijelo Odluku o uređenju prometa na otoku
Kapriju. Odluka se prilaže zapisniku pod 8) i čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Vijeća je konstatirao kako su sjednicu morali napustiti vijećnici Petar
Lalić i Ivica Poljičak, te je sjednici nazočno 23 vijećnika.

Točka 9.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja za obrazloženje Prijedloga odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta.
Lovorka Bujas je kazala kako su u mjesecu svibnju uputili gradonačelniku Prijedlog
odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta i tu su obrazložili
svoje zahtjeve, a sve s ciljem da se promet u mirovanju regulira na jedan bolji, korektniji
način, da se zadovolje potrebe građana i da neke izmjene koje su napravili, propuste koje su
napravili u prethodnoj Odluci dorade i utvrde na kvalitetniji način.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju
gradskih parkirališta. Odluka se prilaže zapisniku pod 9) i čini njegov sastavni dio.
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Točka 10.
Predsjednik Vijeća je upitao da li predlagatelj ima potrebe da dade kratki osvrt na
Izvješće o radu Šibenskog kazališta za 2009. godinu. Predlagatelj je kazao kako nema, te je
predsjednik Vijeća otvorio raspravu.
Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako bi konstatirao ne samo za izvješće kazališta,
nego i za izvješća ostalih javnih ustanova da bi molio, a imajući u vidu financijska izvješća za
prošle godine da im se u materijalu daju uz izvješća vezana za program i tipizirani obrasci
koje te ustanove predaju FINI, odnosno reviziji. Danas s materijalom kojeg imaju ne mogu
kvalitetno raditi. Za ubuduće bi zamolio da im se za ovakva financijska izvješća, naročito kad
je posrijedi cijela godina, a i polugodišnje da im se daju tipizirani obrasci kako bi kvalitetno
mogli ući u financijska zbivanja i vidjeti kako su sredstva planirana, kako su potrošena i da li
je to ono što su oni kao vijećnici prihvatili.
Ravnatelj Dragan Zlatović je kazao kako je g. Dragutin postavio jedno opće pitanje,
ali konkretno na točku koja se referira na Šibensko kazalište, pa bi samo napomenuo, a i
prisjetio njih sve kao i sebe samog da je ovo Gradsko vijeće kada je raspravljalo o izvještaju
proračuna za prošlu godinu raspravilo i financijska izvješća svih ustanova u kulturi tako i
Šibenskog kazališta koje je jasno temeljem svojih obveza dostavilo osnivaču Gradu Šibeniku,
a također i svim institucijama svu potrebnu dokumentaciju kako je to propisano Zakonom.
Prema tome danas kad je u pitanju Šibensko kazalište, a vjeruje da će se referirati i ostali
kolege nije predmet dnevnog reda financijski segment poslovanja kuće, nego programski
segment jer je financijski bio raspravljen kroz izvještaj o Proračunu Grada Šibenika prije koji
mjesec jer je Šibensko kazalište između ostalih kao i druge institucije su točno stavka
Proračuna Grada Šibenika sa posebnim brojevima i svim ostalim pozicijama i jasno mora se
njihovo poslovanje raspravljati u okviru Proračuna Grada kao cjeline.
Vijećnik Boris Dragutin je vezano za ono što g. Zlatović govori kazao kako ispred
sebe ima financijsko izvješće prijedloga gradskog proračuna za 2009. godinu sa tipiziranim
izvješćem gradskog proračuna kao proračunske organizacije, a što se tiče koliko su javne
ustanove u ovom dijelu financijskog izvješća obuhvaćene svaka od njih je na pola stranice,
sažetak koji nema veze sa financijskim izvješćem javne ustanove. Dužni su i moraju prihvatiti
program rada i financijsko izvješće svake javne ustanove.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu Šibenskog kazališta za 2009.
godinu.izvješće se prilaže zapisniku pod 10) i čini njegov sastavni dio.

Točka 11.
Vijeće je, bez rasprave jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu Gradske knjižnice „Juraj
Šižgorić“ Šibenik za 2009. godinu. Izvješće se prilaže zapisniku pod 11) i čini njegov sastavni
dio.

Točka 12.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Izvješću o radu i financijskom izvješću
Muzeja Grada Šibenika za 2009. godinu.
Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako se postavlja jedno normalno pitanje, a to je
zašto je ovdje naznačeno i financijsko izvješće ako se samo radi o programu rada.
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Ravnatelj Gojko Lambaša je kazao kako je došlo do greške kod pisanja.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu Muzeja Grada Šibenika za 2009.
godinu. Izvješće se prilaže zapisniku pod 12) i čini njegov sastavni dio.

Točka 13.
Vijeće je, bez rasprave jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu Centra za pomoć i njegu
Grada Šibenika za 2009. godinu. Izvješće se prilaže zapisniku pod 13) i čini njegov sastavni
dio.
Točka 14.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Izvješću o radu Javne ustanove „Športski
objekti Šibenik“ za 2009. godinu.
Vijećnik Draško Lambaša je samo kazao koliko prati izvješća Športskih objekata je
da je njihov problem to što ne određuje Javna ustanova termine, već Grad i Savez sportova,
pa Športski objekti ne mogu dovoljno komercijalizirati svoju djelatnost i ubrati veće prihode.
Samo bi apelirao na to i Upravno vijeće Športskih objekata i stručne službe, pročelnika,
dogradonačelnike da tom problemu posvete dovoljnu pozornost kako se u slijedećem izvješću
ne bi ista rečenica ponavljala. Ono što je tražio vijećnik Boris Dragutin moli da ubuduće bude
praksa, ako se neko izvješće stavlja na Gradsko vijeće da se dostavi u prilogu i na tipiziranim
obrascima.
Vijećnica Anita Jakšić je kazala kako ima dva kratka pitanja. Zašto je za
računovodstvene usluge angažirana privatna tvrtka ako je zaposlen knjigovođa, te imamo
raspodjelu djelatnika po radnim mjestima. Upitala je g. Jurića zašto se ne kupi fotokopirni
aparat budući na stranici 9. vidi da se usluge kopiranju penju iznad 15 tisuća kuna godišnje.
Ravnatelj Zlatko Jurić je kazao kako imaju fotokopirni aparat, međutim zahtjevi
Javne ustanove Športski objekti su puno veći od onoga što može ispustiti njihov fotokopirni
aparat. Kako imaju puno stvari, a radi se o izvješću za 2009. godinu kazao je da uzmu u obzir
da je bila investicija otvorenog bazena u Crnici gdje su trebali bezbroj knjiga te
dokumentacije, a ne samo stranica. Što se tiče računovodstva naslijeđe iz 2002. kad je
osnovana firma zatekli su tu priču, nisu je htjeli mijenjati iz puno dobrih razloga jer gospođa
Katavić, odnosno njen servis je to dobro odrađivao, a imaju samo jednog knjigovođu.
Knjigovođa je nešto drugo u odnosu na računovođu.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu Javne ustanove „Športski objekti
Šibenik“ za 2009. godinu. Izvješće se prilaže zapisniku pod 14) i čini njegov sastavni dio.

Točka 15.
Predsjednik Vijeća, je otvorio raspravu o Izvješću o radu i intervencijama Javne
vatrogasne postrojbe grada Šibenika za 2009.godinu.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako ima samo jedan prijedlog i pitanje. Javna
vatrogasna postrojba se bavila punjenjem vatrogasnih aparata i vršila nadzor. Navodno se s
tim više ne bavi. To je radila kvalitetno i to je izvor prihoda, za razliku od nekih drugih koji to
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rade nekvalitetno. Njegov je prijedlog da se Javna vatrogasna postrojba nastavi s tim baviti jer
je zadovoljavala usluge trgovačkih društava na našem području.
Volimir Milošević, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe je kazao kako bi želio
kazati da su ove godine donijeli odluku, nepopularnu samo iz razloga što potraživanja koja su
zapravo dovela u minus i naprosto su procijenili da je za neko vrijeme bolje odustati od
servisa vatrogasnih aparata nego gomilati troškove. A što se tiče nadzora s tim se nikad nisu
bavili, za to je određeno Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Inspektorat zaštite od
požara koji o tome vodi brigu.
Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako bi g. Miloševiću vezano za djelatnost
punjenja predložio, budući da ima dosta likvidnih koji po zakonu moraju aparate kontrolirati i
puniti, a imaju mogućnost plaćanja da ispostave predračune, pa po predračunu koji je plaćen
da naprave posao.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu i intervencijama Javne vatrogasne
postrojbe grada Šibenika za 2009.godinu. Izvješće se prilaže zapisniku pod 15) i čini njegov
sastavni dio.

Točka 16.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Izvješću o radu sa financijskim izvješćima
za 2009. godinu Podi-Šibenik, d.o.o.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako bi rekao nešto načelno za sva društva.
Direktori društava i pravnici koje imaju trebali bi se držati terminologije Zakona o trgovačkim
društvima i danas bi trebali usvojiti financijsko izvješće i utvrditi godišnje izvješće o stanju
društva. Jedino je TEF d.d. to pravilno u materijalima napravio, pa bi zamolio da za slijedeću
godinu budu takva izvješća, ima točno članak o trgovačkim društvima koji govori o tome što
izvješća trebaju sadržavati. Inače ono što je predviđeno u godišnjem izvješću o stanju društva
djelom je sadržano u ovim izvješćima.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu sa financijskim izvješćima za 2009.
godinu Podi-Šibenik, d.o.o. Izvješće se prilaže zapisniku pod 16) i čini njegov sastavni dio.

Točka 17.
Vijeće je, bez rasprave jednoglasno prihvatilo Izvješće o poslovanju Čempresi d.o.o.
za 2009. godinu. Izvješće se prilaže zapisniku pod 17) i čini njegov sastavni dio.

Točka 18.
Vijeće je, bez rasprave jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu i financijsko izvješće za
2009. godinu, Gradski parking d.o.o. Šibenik. Izvješće se prilaže zapisniku pod 18) i čini
njegov sastavni dio.
Točka 19.
Vijeće je, bez rasprave jednoglasno prihvatilo Izvješće o poslovanju za 2009. godinu,
Zelenilo d.o.o. Šibenik. Izvješće se prilaže zapisniku pod 19) i čini njegov sastavni dio.
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Točka 20.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Izvješću o poslovanju za 2009. godinu,
Gradska čistoća d.o.o. Šibenik.
Vijećnik Tomislav Ninić je upitao tko čini Nadzorni odbor Gradske čistoće d.o.o.
Direktor Stipe Tomičić je rekao kako se u Nadzornom odboru nalazi pet članova.
Jedan član je iz redova zaposlenika i njega biraju zaposlenici, preko zaposleničkog vijeća, a
ostali članovi su: g. Čedo Perković, predsjednik, g. Ante Malenica, g. Ozren Nadoveza, g.
Damir Vučak i g. Mihelić.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o poslovanju za 2009. godinu, Gradska
čistoća d.o.o. Šibenik. Izvješće se prilaže zapisniku pod 20) i čini njegov sastavni dio.

Točka 21.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Izvješću o stanju društva Tvornice elektroda
i ferolegura d.d Šibenik.
Vijećnik Tomislav Ninić je postavio pitanje o sanaciji i TEF-u, kako se zbrinjava
ekološki otpad.
Direktor Krešimir Šakić je kazao kako se trenutno u TEF-u provode dva dijela
sanacije. Prva sanacija je silikomanganske i feromanganske troske, a druga sanacija je
ostataka proizvodnje elektroda. U prvoj sanaciji koja se odnosi na sanaciju feromanganske i
silikomanganske troske stanje je dosta drugačije od stanja navedenog u izvješću o stanju
društva, jer je izvješće pisano u 4. mjesecu, a do tada su se stvari promijenile dosta nabolje u
korist TEF-a i Grada. Situacija koja je bila zatečena, kako se odvijala prošle godine kada je
došlo do potpunog zastoja u obavljanju posla, razmimoilaženja u načinu obavljanja posla
između nove gradske uprave i privatnog partnera koji je svoj prvenstveni ekonomski interes
vidio u izvozu separiranog metala, a koji sa stajališta grada nije sporan u smislu situacije da se
taj metal koristi kao izvor financiranja, čišćenja onih puno većih količina agregata kamena
koji se dobije separacijom. Prošlo ljeto je bila donesena odluka gradonačelnika Grada
Šibenika o zabrani izvoza metala i time je izvršen pritisak na privatnog partnera. Nadalje,
svojim dolaskom u TEF je intervenirao u pregovorima, razgovorima sa privatnim partnerom,
a s druge strane počeli su uspostavljati određene kontakte sa nekim potencijalnim drugim
izvršiteljima posla što je sve pozitivno utjecalo da se na neki način trgne dosadašnji partner i
počne obavljati ono što Grad Šibenik od njega očekuje, a to je izvoziti silikomansku i
feromangansku trosku. Ovog momenta s današnjim danom je izvezeno negdje oko 97 tisuća
tona troske s prostora TEF-a, znači nešto manje od četvrtine s obzirom da se zna da se ukupno
može procijeniti oko 450 tisuća tona. Dnevni tempo odvoza je oko tisuću tona i tim tempom
se može očekivati da će taj posao biti gotov, ako ne dođe do nekakvih zastoja i poremećaja
koji mogu doći samo sa strane, ne iz odnosa TEF-a i njegovog partnera trebao bi biti gotov u
prvom tromjesečju 2012. godine. Drugi dio se odnosi na sanaciju ostataka proizvodnje
tvornice elektroda. Dakle, to je sanacija zaostalih fenola i katrana. Tu je situacija s jedne
strane jednostavnija jer je riječ o puno manjim količinama od oko svega 16 tisuća kubika,
odnosno zatečeno je 18 tisuća kubika materijala koje je potrebno tretirati. Od toga je oko 4
tisuće riješeno od drugog mjeseca od kad su ponovno nakon zabrane pokrenuti radovi. Znači
sad su ostali na još nekakvih 14 tisuća kubika materijala i to su opne, iskopane hrpe koje
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netko kad prolazi kraj TEF-a može vidjeti. Ideja je i rješenje da taj posao zagađenog
materijala koji je zagađen privedu kraju. U prvom redu došlo je do promjene metodologije
oporabe. Ispostavilo se da je puno bolje i trajnije rješenje da se riješi metodom termičke
obrade, tako da je taj posao pri kraju ugovaranja i vrlo brzo kroz nekakvih mjesec do dva da
će se materijal početi odvoziti na termičku obradu. Po njegovoj procjeni nekih 6-7 mjeseci je
potrebno da se završi taj dio sanacije. Dakle, on bi se trebao završiti prije nego se odveze
sama troska. Misli da je postupak sanacije koji je došao u određeni zastoj sad okrenut i
usmjeren u jednom pravcu u kojem treba ići. Imamo predvidljive rokove kad bi trebali biti
gotovi i na svima njima je da počnu ozbiljno razmišljati što će na TEF- u biti kako će ju TEF
iskoristiti, a u kontekstu toga dolazi pitanje rješavanja dugova dakle da prijeđu na iduću
razinu problema.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o stanju društva Tvornice elektroda i
ferolegura d.d Šibenik. Izvješće se prilaže zapisniku pod 21) i čini njegov sastavni dio.

Točka 22.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu zaključka o davanju suglasnosti
na Odluku Glavne Skupštine TEF-a d.d. od 15.srpnja 2010. godine.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako podržava ovaj prijedlog, međutim želi
ukazati na to da je prošlim ugovorom pod hipoteku stavljena zemljišna čestica na kojoj je
izgrađen bazen. Predlaže da se vidi može li se brisati ta hipoteka na toj zemljišnoj čestici jer
će vjerojatno u realizaciji ovog ugovora pošto se diže još određeni iznos neke druge čestice
doći pod hipoteku. Postojećim ugovorom pod hipotekom je bazen.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako mu je drago što se odvoz troske i čišćenje
katranskih jama u TEF-u nastavlja i što taj projekat koji je započela bivša vlast ide. Međutim,
ode zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Glavne Skupštine TEF-a d.d. od 15. srpnja
2010. godine također bi prokomentirao. Znači daje se suglasnost kojom se ovlašćuje uprava
društva, direktor 29. siječnja 2008. godine na temelju zaključka poglavarstva od 27. siječnja
2008. godine da sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovori nastavak
financiranja završetaka započete sanacije ostatka proizvodnje TEF-a, nastavak prethodnih
zaključaka u najvišem iznosu od ostatka 26 milijuna. Znači nastavlja se ono što je započela
bivša vlast na temelju ovog ugovora. Drago mu je što će ju danas svi zajedno dignuti ruku i
podržati prijedlog direktora poduzeća i pogotovo zato što je prije Petar Baranović kad se
ulazilo u to bio protiv toga, drago mu je što je sada došao sebi i što će podržati, i što će HNS
podržati ovaj prijedlog.
Vijećnik Mirko Radak je pošto ima predstavnika prethodne vlasti da li oni znaju da li
je možda čestica na kojoj je izgrađen bazen izuzeta iz ovog dijela jer se sada govori o
hipoteci.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako je vijećnik Tomislav Ninić nekoliko puta
pokušao reći da su rekli nešto što nisu rekli. Podsjetio je da je posao u TEF-u nazvan poslom
stoljeća, sve je stalo, praktično je taj ugovor bio pred raskidom i da u tom ugovoru nema
sankcija za partnera koji je probio sve rokove, pa se onda ne treba pozivati da je sve to posao
koji je preuzet od bivše vlasti, je preuzet ali u kakvom stanju je preuzet.
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Vijeće je jednoglasno prihvatilo Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Glavne
Skupštine TEF-a d.d. od 15.srpnja 2010. godine. Zaključak se prilaže zapisniku pod 22) i čini
njegov sastavni dio.

Točka 23.
Vijeće je, bez rasprave donijelo Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve za
mjesec lipanj 2010. g. i srpanj 2010.g. Izvješća se prilažu zapisnicima pod 23a) i 23b) i čine
njegov sastavni dio.
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je rasprava o dnevnom redu završena, pa je u 14,00
sati zaključio sjednicu.
ZAPISNIČAR
Mira Vudrag Kulić

PREDSJEDNIK VIJEĆA
mr.sc. Goran Grguričin
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