ZAPISNIK
35. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika
Sjednica je održana 18. prosinca 2012. godine u Gradskoj vijećnici na Trgu Republike
Hrvatske s početkom u 9,35 sati.
Sjednici je predsjedavao mr. sc. Goran Grguričin, predsjednik Gradskog vijeća, a
zapisnik je vodila Mira Vudrag Kulić, viši stručni referent za sjednice u Tajništvu Grada
Šibenika.
Predsjednik Vijeća je otvorio sjednicu. Srdačno je pozdravio dame i gospodu
vijećnike, gradonačelnika i njegove zamjenike, pročelnike gradskih upravnih odjela,
predstavnike medija i sve ostale nazočne sjednici.
Zamolio je Valentinu Mejić tajnicu Grada da obavi prozivku vijećnika radi utvrđivanja
broja nazočnih vijećnika sjednici.
Nakon obavljene prozivke utvrdio je kako je sjednici nazočno 21 vijećnika i to:
Branko Belamarić, Boris Dragutin, Ante Gaćina, Ante Gašperov, mr.sc. Goran Grguričin,
Emil Guberina, Anita Jakšić, Tomislav Jukić, Kristina Jurić Kokić, mr.sc. Tomislav Jurišić,
mr.sc. Goran Mihelčić, Milorad Mišković, Ivan Ninić, mr.sc. Tomislav Ninić, Novica
Ljubičić, dr.sc. Ivica Poljičak, Mirko Radak, Tonči Radnić, Ante Rakić, Jagoda Sablić, Anita
Škugor Kodžoman i Davor Petković.
Sjednici nije nazočan vijećnik Petar Lalić, Drago Skorić, Željko Čoga i Draško
Lambaša, dr.sc. i mr.sc. Goran Mihelčić.
Postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Osim vijećnika sjednici su bili nazočni i: gradonačelnik Ante Županović, dr. med.,
Petar Baranović, zamjenik gradonačelnika Grada Šibenika, Valentina Mejić, tajnica Grada
Šibenika, Živana Podrug, pročelnica u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Josip
Živković, pročelnik u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Ivica
Živković, pročelnik u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom, Ksenija
Slavica, pročelnica u Upravnom odjelu za financije, Ljiljana Giljanović, pročelnica u
Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju, Krešimir Petković,
pročelnik u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Petar Mišura,
pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj i Mladenka Jerkov
ravnateljica Gradskih vrtića, Šibenik.
Predsjednik Vijeća je upitao da li ima primjedbi na zapisnik 34. sjednice Gradskog
vijeća.
Vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika.
AKTUALNI SAT
Vijećnik mr.sc. Tomislav Ninić ispred Kluba HDZ-a je kazao kako ima jedno pitanje
koje bi postavio gradonačelniku. Aktualni gradonačelnik sa svojim zamjenicima već je pri

kraju svog mandata, do izbora su ostala nepuna četiri mjeseca. U ime vijećnika Hrvatske
demokratske zajednice bi želio postaviti sljedeće pitanje. Gradonačelnik je ulazeći u
kampanju građanima Šibenika obećao da Šibeniku nedostaju hoteli, Dom za starije i nemoćne
osobe, dječji vrtići, GUP grada Šibenika i još dosta toga. Vide da obećanja koja je trebao
realizirati dolaskom na vlast već četiri godine ostale su zapravo mrtvo slovo na papiru. Što je
s obećanjima kojima je osvojio vlast u Šibeniku, pošto nisu realizirana gdje je nastao problem.
Generalni urbanistički plan Grada Šibenika su imali prije tri mjeseca na usvajanju, međutim
opet ništa od GUP-a. Prije dva mjeseca GUP su imali na prezentaciji od pročelnika u
Gradskoj knjižnici no međutim kako je bilo govora trebao je doći na klupe, sa amandmanima
da ga se prihvati. Klub HDZ-a je otpočetka bio protiv toga, tražio je novu raspravu. Međutim,
niti rasprave, niti amandmana. Zašto se ne razvija projekt Drage, zašto se točkastim
izmjenama Generalnog urbanističkog plana omogućilo ili onemogućilo da taj projekt napokon
krene i realizira. Gdje je podzemna garaža? Zašto se Vatrogasni dom nije prebacio u vojarnu
Bribirskih knezova? Imali su četiri godine za to. Gdje je prsten garaža oko grada koji su
obećavali? Što je sa Poljanom?
Gradonačelnik Ante Županović, dr. med. je kazao kako je bilo puno pitanja,
nekoliko konkretnih. Ako se napravi rezime svih ovih sjednica vidjet će se da je ovo Gradsko
vijeće usvojilo i strategiju. Kad u prvom mjesecu budu radili ponovnu reviziju te strategije,
uključujući širu javnost onda će se neki projekti koji su onda bili zacrtani kroz tu strategiju
skinuti jer su oni realizirani. Neki vijećnici kao da ne žive u realnom vremenu. Prije otprilike
tri tjedna ovo Gradsko vijeće je usvojilo rebalans, rijetki su oni gradovi koji su imali rebalans.
To znači jedna odgovorna i svrsi shodna politika što se tiče određenih investicija koje se
događaju u gradu Šibeniku. One se ne bi ni dogodile da se nisu stvorili određeni preduvjeti.
Čudno mu je da u bivšem mandatu zamjenik gradonačelnika postavlja određena pitanja kad
zna koji je nered u prostoru bio. Takav nered su naslijedili. Što se tiče Drage Gradsko vijeće
je donijelo određene odluke u smislu detaljnih planova uređenja, pa tako i Drage. Što se tiče
Vatrogasnog doma trebalo je napraviti dosta poteza, tek nedavno su dobili od Agencije za
upravljanje državnom imovinom tu vojarnu. U Proračunu vide da je stavljena stavka za izradu
projektne dokumentacije, sve to košta. Treba shvatiti da ništa ne pada s neba, da se treba
staviti u određene okvire. Vide kakva je situacija u zemlji, bez obzira na sve to Šibenik radi
određeni iskorak i stvara određene pretpostavke. Rebalans je digao Proračun na 217 milijuna
kuna. Proračun je realan, nije rezultat određenih želja i sami znaju što se tiče određenih
projekata kako i na koji način se mogu realizirati. Dosta toga su pripremili, mnogo više nego
što su napravili ostali gradovi kad govore o određenim projektima i mogu biti sigurni da je
dobar dio njih takve razine da će se uspješno aplicirati na određene fondove. Nema
značajnijih investicija bez sredstava koje će ju dobivati iz Europskih fondova. Projekata u
Hrvatskoj ima jako mnogo. Napravili su određene iskorake u tom smislu. Sigurno da je bilo
moguće da bi se napravilo i više. Što se tiče GUP-a, cijelo poslovanje je transparentno, pa se
može naći mnoštvo odgovora na sve to. Nažalost dobro su rekli, 3,5 godine su tujoš
nekestvari nisu pospremili s obzirom na nered koji su zatekli. Nije ni danas zadovoljan, nije
bio zadovoljan ni kad je došao. Takva dokumentacija je preduvjet da uopće mogu razmišljati
o određenim projektima. Ima tu jako puno stvari koje nisu sređene, zadnji put je predložio
Gradskom vijeću da rasprave o GUP-u. Jednom dokumentu na koje je Ministarstvo dalo svoj
pozitivan stav. Najbrži način da se dođe do tog dokumenta, jasno je obrazložio, oko tih
dokumenata ne treba biti nikakvih prijekora. Taj dokumentmora biti realan, mora omogućiti
da se može nešto konkretnije raditi. Ne trebaju se prepucavati što se tiče toga. Međutim to su
skinuli s dnevnog reda iako je njegov prijedlog u dogovoru sa Ministarstvom bio vrlo
jednostavan, vrlopraktičan i najbrži način da se dođe do tog dokumenta. To su sve one
primjedbe kojih je bilo jako puno obrađenih da se sroče u obliku amandmana, te da te
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amandmane usvojena sjednici Gradskog vijeća i materijal znači onaj GUP koji je odobren
gore da se vrati natrag sa tim amandmanima i da onda Ministarstvo to ugradi u taj prijedlog.
Misli da je to bio najkraći put. Međutim, opredijelili su se za drugu soluciju VI Izmjene, treba
puno više sredstava i vremena. Međutim za ovaj put nikad nije kasno.Mogu opet to napraviti
na ovakav način. I dalje predlaže da idu s tim načinom da se to ugradi u obliku amandmana. I
dalje ostaje pri tom.
Vijećnik Milorad Mišković je ispred Kluba vijećnika HSP-a kazao kako ima dva
pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje se odnosi na legalizaciju bespravno izgrađenih
objekata. Čitaju da neki gradovi, općine Vodice, Tribunj, Rogoznica imaju manje pristojbe što
koje se plaćaju prilikom legalizacije. Mišljenja je da tarifa koju oni imaju u I. i II. zoni da je
nekako suludo i nepošteno. Nije u redu da netko tko je van grada kao što su Mravnice plaća
isto kao onaj tko je u centru grada ili Brodarici nije u redu. Dolazi s tog područja i ne može se
kući vratiti ako ne postavi to pitanje, jer su već vijećnici i predsjednici Mjesnih odbora imali
tiskovnu konferenciju, pa su građani rekli moraš postaviti to pitanje jer moraju to smanjiti.
Danas to naši građani ne mogu platiti, sve su to mahom penzioneri koji su svoje kuće gradili
80-ih godina. U to vrijeme se možda i nije plaćao komunalni doprinos za izgradnju takvih
objekata. Misli da nećeništa loše napraviti ako se njima to umanji. Napominje da su ti objekti
možda izgrađeni u vrijeme kada se ta komunalna naknada nije plaćala. Da li gradonačelnik
misli u tom pravcu nešto napraviti.
Drugo pitanje je socijalne naravi. Zaposlen je u Javnoj ustanovi Športski objekti,
vezano je i za ostale javne ustanove. Ovaj mjesec prekinut je prijevoz radnika. Republički
prosjek plaće je nekih 5 600-5700 kuna. Prosjek u Javnoj ustanovi Športski objekti je ispod
3000 kuna. Kad nekome skinu 500 kuna i kad taj jadnik dobije 2500 kuna pita ih kako on
može proći taj mjesec. Istina je da je od ministarstva došlo da se ukidaju božičnica i regres, ali
to mgu nazvati nekako drugačije i vratiti ljudima tih 500 kuna jer njima to znači. Isto tako će
zamoliti gradonačelnika i pitati ga ima li šanse da se na neki način to ljudima vrati.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako što se tiče prvog pitanja –
legalizacije bespravno izgrađenih objekata razmišljali su već da se tu sve opcije slažu SDP,
HNS i Nezavisne liste, međutim ostaje jedno etičko pitanje, što s ljudima koji su legalno
platili komunalne doprinose. Također razumije situaciju ljudi koji imaju problem sa
sadašnjom legalizacijom i milsi da to ne treba priječiti bez obzira na sve. To je prijedlog koji
temeljito treba razraditi, ne radi se samo o rubnim dijelovima grada, radi se o građevinama u
samom gradu Šibeniku. Taj prijedlog treba dobro razraditi. Prije neki dan su razgovarali
njegov kolega i gradonačelnik o istoj toj temi. Razgovarali su unutar stranaka vjeruje svi
pojedinačno i vjeruje da će se svit tu složiti za iduće Gradsko vijeće će doći prijedlog i vidjet
će ju što je realno i što je moguće, sa čime mogu izići. Jedno pitanja mora ostati, što s ljudima
koji su legalno platili doprinose.
Gradonačelnik Ante Županović, dr. med. je kazao kako naknada za prijevoz nije
ukinuta, ukinuto je ono što je bilo nezakonito isplaćivano. Nitko nema pravo da postupa na taj
način. Onaj tko stanuje u Dubravi ili onaj tko koristi gradski prijevoz ili bilo koji drugi
prijevoz ima pravo i dalje. Nije ništa ukinuto što je bilo zakonito. Moraju se ponašati u skladu
sa zakonom. Mogu razmišljati o tome kako to kompenzirati. Naknada za prijevoz nije
ukinuta.
Predsjednik Vijeća, mr.sc. Goran Grguričin je kazao kako su sjednici pristupili
vijećnici Željko Čoga, mr.sc. Goran Mihelčić i Draško Lambaša, dr.sc., te su sjednici nazočna
24 vijećnika.
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Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako je ovog ljeta otvoren stalni postav Muzeja
Grada Šibenika. Svjedoci su da su građani Grada Šibenika sve do konca listopada i u
produženju još mjesec dana do konca studenoga imali besplatan ulaz u Muzej. Znaju da su ti
isti građani kao porezni obveznici i ove godine milijun i 400 kuna dali za uređenje tog
postava. Sve ove godine i one prije oni su ne samo platili, nego i pretplatili ulaz. Predlaže da
se Upravi Muzeja sugerira da donese odluku da građani Šibenika imaju besplatan ulaz u
Muzej tako da komodno mogu detaljno pogledati ono što su oni kao porezni obveznici i
platili. Neka se vidi da li je to besplatno ili uz neku simboličnu cjenu, kako ne bi bio isti
problem kao s Nacionalnim parkom Krka gdje generacije mladih ne mogu otići jer je skup
ulaz.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako će prijedlog razmotriti s
Upravom Muzeja i preispitati koje su zakonske mogućnosti kad je u pitanju takav prijedlog. U
principu Muzej je već sada pokazao dobru volju prema građanima grada Šibenika i vjeruje da
u njegovoj poslovnoj politici neće biti nikakve ekstra cjene, već će cjena za sve posjetitelje
osim tijekom sezone biti simbolična. U pogledu dostupnosti Muzeja Grada Šibenika
građanima grada Šibenika neće se voditi politika koju je vodio Nacionalni park Krka. O
konkretnim detaljima će ih izvjestiti kad obave konzultacije s g. Lambašom.
Vijećnik Ivan Ninić ispred Kluba nezavisnih vijećnika je kazao kako ima dva pitanja.
Prvo pitanje je da se osigura sastanak s Vladom RH, pa je zadnji put ponudio da budu
domaćini. U ovoj recesijskoj situaciji za Europu, za Hrvatsku vidjeli su prije dva-tri dana
Šibenik je još gori. Pali su na 46 tisuća stanovnika, 10% manje. To je to koliko su stvorili
uvjete mladima da dođu živjeti u Šibenik. Da li su išta poduzeli u vezi s tim da Vlada dođe u
Šibenik.
Počela je predizborna kampanja. Što je normalno, u normalnim zemljama predizborna
kampanja traje sve četiri godine. Oni koji su na vlasti žele raditi kvalitetno, a ovi koji nisu na
vlasti upozoravaju gdje griješe. Ništa mu nije jasno, tko je ovdje na vlasti. Zamolio bi
koaliciju, možda predsjednika najjače i stranke koja je na vlasti SDP-a da kaže tko je koalicija
u ovom Gradskom vijeću. Tko je vlast u ovom Gradskom vijeću? Kako bi građani sutra mogli
ocjeniti, da sve one koji su bili na vlasti nagrade na sljedećim izborima. Ima osječaj da je već
počelo distanciranje od te vlasti koju su zdsušno četiri godine podržavali. Želi da se zna tko je
ta vlast, misli da je moralno pravo da se u sljedeće izbore ti ako su radili kvalitetno idu
zajedno opet da nastave kvaliteno raditi.
Gradonačelnik Ante Županović, dr. med. je kazao kako između ostalog u skladu sa
zaključcima Gradskog vijeća od zadnjeg puta upućen je dopis predsjedniku Vlade. U kojem
stoji sve što je ovdje rečeno i po mogućnosti ukoliko je moguće da se sjednica Vlade održi u
Šibeniku.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao vezano za konstataciju kako iz
Europe nećeju povući sredstva ako im Vlada ne pomogne, nije istina. Sv. Mihovilasu sami
odradili i Vlada je tu odradila ono što je praktički trebala odraditi. Europske projekte da bi
dobili novac moraju sami odraditi, a Vlada je ta koja može to podržati ili ne podržati. Što se
tiče broja stanovnika Šibenika, nažalost trend ne u Šibeniku, ne zna po čemu je zaključio da
je Šibenik najgori, Šibensko-kninska županija je u problemu. Šibensko-kninska županija čini
puno više nego što je sam Šibenik. Tu su Knin, Drniš, znaju svi kakva je gore situacija. Koji
su problemi. To je trend u kojem je cijela Dalmacija, Hrvatska, ali to je priča za Sabor RH
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nije to priča za Gradsko vijeće. Što se tiče priče tko je u koaliciji, koalicija je vrlo jasna. SDPHNS i tako je otpočetka, ostali su politički partneri koji su to tehnički podržali. Oni nisu činili
koaliciju, a kako se tko od njih ponaša, građani su dovoljno veliki, stari ili mladi, dovoljno
pametni da će znati sami procjeniti tko je tko u toj priči.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako ima repliku. Nije rekao da je Šibenik najgori, nego
je činjenica, nije spominjao ni Županiju nego imaju podatak da je 150 naselja bez ijednog
stanovnika. Palo je stanovništo u ruralnim područjima. Nije se niti jedan veći grad smanjio
pored svega što je Hrvatska pala dolje. Osim Šibenika, pa ne bi htio kao šibenčanin pregristi
jezik da reče kako nije valjda da i oni spadaju u to ruralno područje. Veći gradovi i Zagreb se
povećavaju, jer ljudi imaju gdje živjeti. Imali smo 53 tisuće stanovnika, pa su otišle Bilice i
pali su na 46 tisuća stanovnika. To je činjenica. Nije rekao da su najgori, ali su pali na 12
mjesto, a bili su na 10 mjestu.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako od 2001. godine kad je bio
zadnji popis ako se ne vara do danas se dogodilo da su iz Šibenika izdvojena Općina Bilice.
Znaju koliko tamo ima stanovnika.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako bi se nadovezao na ovo što je rekao vijećnik
Ivan Nnć da je pad. Kako neće biti pad dogodine će biti i više. Kazao je kako bi postavio dva
pitanja. Gradski proračun za 2013 godinu u tom proračunu je izdvojeno 2 miljuna i 200 tisuća
kuna za prijevoz umirovljenika odnosno djece poginulih branitelja. Znaju da je Autotransport
u stečaju, direktor ne radi, znaju isto tako da je u par navrata na to upozoravao. Tu uslugu
koju je za Grad Šibenik koristila stranka umirovljenika da ne radi kvalitetno što se i dokazalo.
Kako će to ići sada, tko će to voditi i zašto. Njegov prijedlog bi bio zašto gradonačelnik ne bi
možda podigao dobnu granicu tih ljudi tako da svi građani bilo oni radili ili ne radili bi mogli
ostvariti pravo za prijevoz. Jer oni ljudi koji nisu u životu radili bili su serviseri svih tih ljudi
koji su radili i smatra da i oni zaslužuju pravo da se voze na pojedine stanice.
Nadalje je kazao kako ga je mjesec dana prije sjednice nazvalo rukovodstvo s
Brodarice, Mjesnog odbora gdje su mu kazali kako se dogodila prirodna nepogoda. More
koje se diglo pobacalo je škalju na obalu. Imali su procesiju sljedeći dan. U više navrata su
pozvali Gradsku upravu koja im nije udovoljila, a oni su tada pozvali njega i pitali kako im
može pomoći. Rekao im je zašto se ne obrate Gradskoj upravi. Kazali su im da su oni pozvali
Gradsku upravu, ali su im rekli da će ju doći da su previše dosadni. Zatim je on pozvao
građevinsku firmu, poslao bager, očistio i rekao da račun pošalju njemu. Gradske četvrti i
mjesni odbori koji su, čast iznimkama koji rade. Imaju mjesne odbore koji se nikada nisu
sastali. Ti ljudi koji žive u tim mjesnim odbrima i gradskim četvrtima oni su zadovoljni da se
radi, ali tog čovjeka ne zanima tvrđava i pozornica, etaža na Poljani, nego da im se osigura
nešto malo kako bi bio zadovoljan u svojoj četvrti kako bi bio zadovoljan sa svim tim
programima i on bi ih podržavao. Koja je uloga Mjesnih odbora, da li im se može dati
legimitet da sami odlučuju, a ne da ovise o pročelniku koji njih servisira? Misli da bi se
trebala dati malo veća financijska ovlast prema broju stanovnika.
Gradonačelnik Ante Županović, dr.med. je kazao kako da g. Gašperov ima pravu
informaciju bilo bi manje pitanja, pogotovo u prvom dijelu. Što se tiče prijevoza
umirovljenika, mora reći da na njegovo zadovoljstvo oko prijevoza građana i učenika nije
bilo problema. Puno puta se između ostalog zahvaljuje i privatnicima koji su odrađivali taj dio
posla. Nada se da će se i glavna firma u Šibeniku ovim usmjerenim stečajem konsolidirati i
da će onda kao zdrava firma raditi taj posao na naše zadovoljstvo. Taj posao je u toku ide
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svojim redom. Tamo postoji stečajni upravitelj, firma funkcionira. Određene stvari koje se
trebajudogoditi se događaju. Što se tiče drugog prijedloga misli da moraju biti zadovoljni s
tim s obzirom na probleme u kojima se nalazi država i mnoge lokalne sredine mi nismo
posegnuli niti ćemo posegnuti, stalno su govorili da je to zadnja linija obrane. Ne samo
kategorije umirovljenika nego i svih onih koji su navršili 65 godina su na neki način zbrinuti i
konzumiraju ta prava. Jasna stvar u okviru mogućnosti mog razmisliti o svemu, o
prijedlozima koji znače poboljšanje življenja u gradu Šibeniku, a eventualn će ju razmotriti
prijedlog g. Gaperova. One najugroženije kategorije stanovnika su na neki način zaštićene.
Što se tiče drugog pitanja kazao je kako mnoge stvari koje su u ovom Proračunu su
plod određenih razgovora sa Mjesnim odborom. Jedan od najaktivnijih mjesnih odbora je
Mjesni odbor Brodarica. I on osobno, a ne samo njegovi pročelnici imali niz razgovora sa
njima po pitanju rješavanja određenih problema, po pitanju određenih radova po mjesnim
odborima, te određivanju prioriteta u skladu sa mogućnostima. Precizniji odgovor može dati
pročelnik Josip Živković.
Josip Živković je kazao kako se spomenuti događaj se dogodio u nedjelju ujutro.
Centar 112 je nazvao komunalno redarstvo koje je zvalo njega, onda je otišao osobno tamo
nazvao centar 112. Dobio je informaciju gdje se i što dogodilo. Na njegovo veliko
iznenađenje nitko ga iz Mjesnog odbora Brodarica nije zvao ni njega niti ikoga od njegovih
ljudi. Cesta je uz manje teškoće bila prolazna, « bilo je toliko opasno da su s njim bile njegove
dvije kćeri od tri i četiri godine». Telefonski zapis razgovora s centrom 112 postoji kod njih,
on ima fotografije i filmiće koje je snimio tada. Pozvana je ekipa Cesta Šibenik koja je
sanirala taj potez, znači privatna mehanizacija nije tu radila ništa.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako pročelnik ima snimke, a on ima račun. Poslao
građevinsku firmu koju je uredno platio i koja je izvršila određene radove i ljude koji su
prisustovali. Pročelnik je preko telefona rekao ljudima da su dosadni. Nakon toga nije imao
pravo zvati njega niti bilo koga, pozvao je građevinsku firmu koju je uredno platio,
građevinsku firmu od g.Radića koja obavlja zidarske radnje.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako ima dva pitanja. Prvo pitanje je postavio već
početkom ljeta kad je bilo da će škola na Meterizama početi u rujnu oko sigurnog prolaska
djece koja idu iz Jurasa prema Meterizama i naših sugrađana koji tamo žive. Nekoliko
prometnih nezgoda je bilo, pa čak i smrtnih. Prijedlog je tada bio da se napravi semafor,
slično kao kod Doma zdravlja pješaci kad prolaze da imaju siguran prijelaz. Tada je g.
Vidović odgovorio da će struka odlučiti što će s tim biti, da li će biti pothodnik ili
semaforizirani prelazak, ali da će se to napraviti. Molio bi da se odgovori što je s tim kao i po
pitanju naših pješaka invalida u Ulica Bribirskih da se napravi rukohvat za invalide.
Drugo pitanje odnosi se na početak nastave u OŠ Meterize. Prije nekoliko dana su ga
ljudi sa gradilišta informirali da je bila kontrola ili nadzor kako bi škola dobila uporabnu
dozvolu, da li je bio tehnički pregled ili ne. Rekli su da tamo ima nekih nedostataka, a
svjedoci su da okoliš još uvijek nije završen. Tamo su bageri, nije još sve napraljeni,
asfaltirani ulazi, a na prošloj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik je rekao da će se u roku
deset dana dobiti uporabna dozvola i da će nastava početi vrlo skoro, a do danas nije počela.
Kad će dobiti uporabnu dozvolu i kad će škola početi s radom? Vidljivo je da neće početi ni
drugo polugodište.
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Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako ga je g . Ljubičić vezano
za prvo pitanje to isto pitao prije dva mjeseca, znaju i sami da postoji procedura i ništa se ne
može staviti na državnu cestu ako nema barem lokacijsku, pa ni pješački prijelaz. Kazao je da
pusti neko vrijeme da se stavri odrade. Da ne zabijaju poene tamo gdje ih nema. Nitko nije
protiv semaforiziranog prijelaza niti itko želi ugroziti djecu.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je vezano za drugo pitanje kazao kako je
vrijeme da to svedu bez obzira što je predizborna kampanja u realne okvire. Grad nije izvođač
radova, nego naručitelj radova. S izvođačem ima ugovorni odnos. Postoje zakoni koji
reguliraju kad neki objekt ide u upotrebu. Naravno da se kod gradnje tako kompleksnih
objekata kao što je škola sa sportskom dvoranom i okolišem nađe određeni nedostatak ili
primjedba. Grad je osigurao stručni nadzor i ovlašteni nadzor. Na izvođaču radova je da
sukladno ugovoru isporuči zgradu u onoj kondiciji koja je ugovorom propisana, ispravnu i
spremnu za upotrebu. Grad se kao naručitelj radova ovoga trenutka ne može baviti
prognozama da li će to biti sedam dana prije ili sedam dana kasnije. Onog momenta kad
izvođač radova obavi sve sukladno ugovoru tada će mu sve biti i plaćeno. Kao naručitelj
radova sa svoje strane osigurali sve da izvođač radova ima optimalne uvjete za rad, sve
privremene situacije koje su ispostavljene su uredno plaćene. Očekuje da školu predaju
tehnički ispravnu i spremnu za upotrebu. Onog trenutka kad se to osigura otvorit će se škola
za djecu. Ona mora biti kvalitetna i sigurna. Prije toga baviti se bilo kakvim špekulacijama da
li će to biti sedam dana prije ili sedam dana kasnije, neka dopuste da oni nisu građevinski
stručnjaci, nego samo odgovorni ljudi koji postupaju sukladno zakonu. Nadzorni inženjer je
taj koji je zadužen da vodi računa o dinamici i kvaliteti radova.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako vjeruje da ugovor koji su potpisali kao Grad
naručitelj sa izvođačem imaju zaštitne klauzule. Kad je govorio prije da raditi aneks ugovora
koji nije u skladu sa zakonom, jer na osnovni ugovor semože dodati samo do 25% aneksa
ugovora na osnovni ugovor. Rekli su da tada to rade kako bi poboljšali da što prije škola
završi kako bi počela redovn, a sada kažu da nije bitno da li će početi sedam dana prije ili
poslije. Škola neće poćeti u drugom polugodištu. Rekli su u desetom mjesecu, ne može početi
Ima jako puno nedostataka. Ne može biti niti jedan nedostatak kad su u pitanju djeca. Ovdje
ne politizira. Neka prva točka bude sigurnost djece i da škola u potpunosti bude ispravna i u
funkciji, a ne da se radi, otvorit će se prije izbora. Neka je otvore sljedeće godine, a neka bude
osigurana sigurnost djece. Klauzule u ugovru sa izvođačem su imali ili ih imaju, mogli su
raskinuti ugovore i dovesti novog izvođača.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako svaki parlament, pa i
gradski ima donju i gornju razinu rasprave. Kazao je da dopuste da on iskaže svoje mišljenje
da su oni ovog momenta donju razinu rasprave prošli. Uopće špekulirajući da bi Grad,
gradonačelnik i ljudi koji odgovaraju za vođenje grada to dopustili. Da bilo koje dijete uđe u
školu koja ima nedostatke koji bi ugrožavali njihovu sigurnost idu u školu koja nije u skladu
sa zakonom. Zna da je predizborna kampanja, ali misli da su ipak otišli predaleko. Što se tiče
sklapanja aneksa ne moraju baš oni s pozicije Županije pričati o aneksima. Te da ga cijenjeni
vijećnik Ljubičić «ne poteže za jezik». U ovom gradu se gradila još jedna škola koja je probila
rokove, zbog koje su stanari izlazili na demonstracije i zbog koje su se u određenim
institucijama Hrvatske vodili određeni razgovori.
Gradonačelnik Ante Županović dr. med. je kazao kako ga ljuti kad se politizira sa
djecom. Kome uopće može pasti na pamet da licitira i traži političke poene optužujući nekog
drugog na osnovu sigurnosti djece. To je ispod svake razine. Nema šanse da se bilo što radi i
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da se ugrozi bilo tko. Ako je g. Ljubičić dobro informiran onda zna što grad radi i što
proživljava sa izvođačima. Koliko zna g. Ljubičić je određene struke. Tim izvođačima koji su
daleko probili rokove od 8 mjeseci. Sad niti vrijeme njima, a i nama nije pogodno. Inače bi
onaj dio trebalo asfaltirati, a ne može se po kiši. Strojevi su trebali biti uklonjeni. Još uvijek
ne zna, zavisi čak i vremenu, a da ne govori koji su pritisci prema izvođačima. Trebaju voditi
računa o tome da ne ovisi o njima, nego o izvođaču. Ono što ga ljuti ima poslova koji idu
sporo zbog nespremnosti izvođača da kvalitetno obave posao. Djeca će ući u objekat kad se
ispune sve zakonske norme i kad bdu sigurni. Trude se i rade svakodnevno. U deset dana bi je
pet puta i sa izvođačima i podizvođačima.Oprema se kompletira. Rade na tome da škola po
zakonu počne u drugom polugodištu. Međutim ako se ne ispoštuju svi uvjeti sigurno neće
početi. Kazao je da na tome ne ubiru poene. Ovdje su objektivne poteškoće od početka. Kamo
sreće, moraju se poštivati zakoni, nažalost drugog puta nije bilo. Izvođača su maksimalno
pratili u svemu. Grad nije dužan niti jedne lipe, a kamoli kune izvođaču. Trude se napraviti
sve da djeca sigurno mogu pohađati nastavu u drugom polugodištu. Zasada ne mogu sigurno
reći ne radi njih, nego radi izvođača i nesretnog vremena.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako nije rekao da grad ne prati, ali su sami rekli
da osam mjeseci kasne izvođači radova. Ako izvođač kasni zašto nisu raskinuli ugovor i
naplatili penale, uveli novog izvođača.
Vijećnik Milorad Mišković je kazao kako je inicijativa škole krenula 2002. godine
kad je bio predsjednik Mjesnog odbora na Meterizama. Izuzetno cjeni one ljude koji su sada
predsjednici mjesnih odbora i zalažu se za izgradnju škola u svojim četvrtima. Imao je čast
biti s predsjednikom Mjesnog odbora iz Vrpolja koji mu je dao službenu bilješku sa sjednice
Mjesnog odbora Vrpolje u kjem stoji: «Sastanak je održan 17. siječnja 2012. godine u utorak
u Osnovnoj školi Vrpolje s početkom u 18,00 sati. Na sastanku su nazočili Josip Živković,
pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Ivo Plenča predsjednik Mjesnog odbora
Vrpolje, Ana Udovičić stručni referent za odnose sa mjesnim odborima i članovi Mjesnog
odbora Vrpolje. Tema je izgradnja nove škole. Pročelnik Živković je objasnio kako projekt
izgradnje Osnone škole Vrpolje ove godine sigurno započinje, sredstva su osigurana iz
državnog proračuna i radovi moraju krenuti. Potrebno je samo napraviti točkastu promjenu
Prostornog plana, projekt za školu je također već naručen i uskoro će se pribaviti sve potrebne
dozvole.» Isto tako znaju da su za 2011. godinu bila izdvojena sredstva od 200 tisuća kuna, u
2012. ništa, u projekcijama za 2013. 250 tisuća kuna. Sada gospodu iz Vrpolja zanima što je s
tim, dokle se došlo s obzirom da se u 2012. godini nije napravilo ništa. U školi u Vrpolju da bi
djeca vršila nuždu veliku ili malu moraju izaći iz škole, nuždu obavljaju oko škole.
Drugo pitanje se odnosi na zemljište u Ražinama. Na području škole je zemljište za
koje su konstarirali da je privatno kopajući pronašli su da su si bivši vlasnici obeštećeni,
odnosno da je njima to plaćeno. Samo zbog birokracije Grad to nije uknjižio kao svoje
vlasništvo. Što je s tim? Dokle to ide?
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako su gradnju škole Meterize
pratili od početka do kraja. Škola Vrpolje ima projekt, pred izdavanjem je lokacijske dozvole,
u Gradskom vijeću su usvojili točkaste izmjene koje su bile potrebne da bi se prostorno
planski uklopila. U tijeku su razgovori sa resornim ministarstvom ne samo za školu Vrpolje,
nego i za školu Ražine sa jednodjelnom sportskom dvoranom, za potrebnu nadogradnju škole
na Brodarici kako bi se realizirao projekt javno-privatnog partnerstva. Na način u kojem će
Grad biti opterećen sa 45%, a državna razina sa 55%. Neće ju raditi jednu školu, radit će sve
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škole koje realno nedostaju u obrazovnom sustavu Grada Šibenika. Nada se da su zadovoljni
odgovorom i ambicijama koje ima Gradska uprava.
Vijećnica Anita Škugor Kodžoman je kazala da ima dva pitanja. Prvo pitanje bilo je
upućeno njoj, ali nije znala odgovor i obećala je da će ga ode postaviti. Kad se ide iz Šibenika
prema Brodarici sa desne strane od table Solaris su sve veći nanosi zemlje i ne vidi se više
more. Sve je zatrpano. Pitali su je što se po tom pitanju misli napraviti.
Drugo pitanje odnosi se na dvoranu koje nema na Brodarici, djeca se igraju vani. U
projekcijama je vidjela kako su dosta velika sredstva za zemljište, da li će između ostaloga i to
biti rješeno i uopće u kojoj fazi su ti projketi i eventualno otkup zemljišta.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je vezano za prvo pitanje kazao kako se
kamen i zemlja vjerojatno negdje iskopavaju. Komunalni redari nemaju mogućnosti utvrditi
identitet bilo kome. Tu ovlast ima građevinska inspekcija. To pitanje se postavlja
građevinskoj inspekciji. Neka utvrde tko odlaže i da li je to u skladu sa zakonom.
Vijećnik Tonči Radnić je kazao kako ima jedno pitanje. Već iz godine u godinu ljudi
iz Grebaštica Gornje imaju problem sa temeljnim uvjetom za život, a to je voda. Što se po tom
pitanju događa. Dokle je to došlo i u kojoj je to fazi. Znaju i sami Mjesni odbor je 14 km od
Šibenika, nadomak mora bez vode. Opterećen požarima svake godine, imaju čak problem sa
vodoopskrbom, cisternama i tako dalje. Da li se o tome pričalo sa ministarstvima ili nekim
drugim institucijama, da li se to može riješiti.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako problem vodoopskrbe u
Grebaštici Gornjoj postoji. Duboko su ga svjesni i znaju za te probleme koji taktičke razine,
problemi sa cisternama, snadbjevanjem vodom. Međutim, moraju biti realni. Grad Šibenik
odnosno naše komunalno poduzeće upravo dovršava jedan projekt koji se tiče vodoopskrbe
Boraja koji je milijunski projekt, vrlo zahtjevan. Kad se završi jedna stvar može se početi
druga stvar. Kad bi sagledavali sve potrebe građana na području Grada Šibenika, svih mjesnih
odbora i gradskih četvrti, kad bi prihvatili svaku afirmativnu ideju koja ide k tomu da se
podigne standard građana Moraju biti realni. Postoji određena dinamika i relna mogućnost
onoga što Grad može napraviti u suradnji sa državnim tvrtkama, ono što može napraviti u
suradnji s komunalnim tvrtkama i sa državnom razinom. Idu po određenim prioritetima, znaju
za problem Grebaštice Gornje. On je specifičan jer postoje tehničke poteškoće vezane za
visinske razlike, vezane za postojeću vodoopskrbnu infrastrukturu. Razgovarali su o tome s
ljudima iz Vodovoda. Imaju u planu pristupiti rješavanju problema Grebaštice Gornje. Plan
grada i svake normalne garniture da se ta kategorija koja se zove vodoopskrba zaokruži u
stopostotnoj cjelini. Međutim za to postoje određene kondicije koje moraju ispuniti, to su
vrijeme i novac i moraju shvatiti da moraju ići određenom dinamikom, išli su po prioritetima.
Pratili projekte koji su bili pripremljeni. Rade projekte za koje postoji tehnička
dokumentacija, tako će i Grebaštica doći na red.
Predsjednik Vijeća mr.sc. Goran Grguričin je kazao kako je aktualni sat završen i
prelaze na postupak utvrđivanja dnevnog reda. Upitao je da li ima prijedloga za izmjenu ili
dopunu dnevnog reda.
Tajnica Grada, Valentina Meić je kazala kako su pristigla dva prijedloga za dopunu
dnevnog reda. Jedan je upućen od predsjednika Vijeća, mr.sc. Gorana Grguričina kojim se
predlaže donošenje Rješenja o preimenovanju ulice Uvala Muna u ulicu Obala Zorana
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Mrvice. Drugi prijedlog je ispred Odbora za izbor i imenovanja, a to je Prijedlog rješenja o
imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Meterize iz reda osnivača.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo dnevni red s prethodno navedenom dopunom.
DNEVNI RED
1. Prijedlog rješenja o preimenovanju ulice Uvala Muna u ulicu Obala Zorana
Mrvice
2. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Meterize iz reda osnivača
3. Prijedlog zaključka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za
članove Gradskog savjeta mladih Grada Šibenika
4. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama
5. Prijedlog proračuna Grada Šibenika za 2013. i projekcije za 2014. i 2015.
godinu
6. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2013. godinu
7. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2013. godini
8. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Šibenika u 2013. godini
9. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju
Grada Šibenika za 2013. godinu
10. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2013. godinu
11. Prijedlog programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim,
nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2013. godinu
12. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na
temelju ugovora
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
obavljaju na temelju koncesije
14. Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni i dopuni programa
zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim
osobama Grada Šibenika za 2012. Godinu
Točka 1.
Predsjednik Vijeća mr.sc. Goran Grguričin je kazao kako će 4. veljače 2013.
godine biti 20 obljetnica pogibije Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Zorana Mrvice
tim povodom Mjesni odbor Žirje dao je inicijativu o preimenovanju Uvale Muna na otoku
Žirju kako bi se ostavilo trajno sječanje na Zorana Mrvicu. Tako da bi se dosadašnje područje
uvala Muna promijenilo u naziv Obala Zorana Mrvice. Zoran Mrvica je branitelj iz
Domovinskog rata koji je u Domovinskom ratu smrtno stradao. Zoran Mrvica i Šime Mamut
su 3. 02. 1993. godine u jutarnjim satima napadnuti od strane četnika prema zabilješkama i
službenim dokumentima evidentirano je da je Zoran Mrvica poginuo 4.02.1993., a isto je bilo
navedeno i za Šimu Mamuta, no međutim pokazalo se da su njega četnici naknadno mučili i
ubili za sada nepoznatog dana. Samo sugestija da negdje na Miljevcima se i njemu dade
spomen obilježje. Stoga se Gradskom Vijeću Grada Šibenika predlaže donošenje navedenog
rješenja.
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Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Rješenje o preimenovanju ulice Uvala
Muna u ulicu Obala Zorana Mrvice koje se prilaže zapisniku pod 1) i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Meterize iz reda osnivača koje se prilaže zapisniku pod 2) i čini njegov
sastavni dio.
Točka 3.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Zaključak o objavi javnog poziva za
predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Šibenika koji se prilaže
zapisniku pod 3) i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Vijeće je bez rasprave jednoglano donijelo Odluku o nerazvrstanim cestama koja se
prilaže zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Predsjednik Vijeća mr.sc. Goran Grguričin je zamolio za obrazloženje Prijedlog
proračuna Grada Šibenika za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu.
Gradonačelnik Ante Županović dr. med. je kazao Prijedlog proračuna Grada Šibenika za
2013.godinu sa Proračunskim projekcijama za
2o14.-2o15.godinu
Poštovani!
Prema Smjernicama Vlade RH o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za razdoblje 20132015.,sa svim negativnim pokazateljima;padom BDP-a,povećanjem broja nezaposlenosti,niže
razine gospodarske aktivnosti pristupili smo izradi Proračuna za 2013-2015.
Kod izrade Proračuna Grada Šibenika za 2o13.godinu vodili smo se kao i do sada:
-analizom stanja gospodarstva na području grada Šibenika;
-procjenom ostvarenja vlastitih javnih prihoda ovisno o gospodarstvu u gradu Šibeniku;
-analizom stanja rashoda i izdataka u tekućoj godini;
-utvrđivanju prioriteta u okviru javnih rashoda i izdataka;
-financiranju osnovnih zakonskih funkcija za rad Gradske uprave i svih proračunskih
korisnika;
-financiranju neophodnih kapitalnih izdataka.
Početni Proračun za 2012.god.iznosio je 204.852.000,oo kuna, Rebalansirani Proračun
217.685.000,oo kn.,a Prijedlog Proračuna za 2013.godinu iznosi 198.955.000,00 kn.
On je manji u odnosu na Rebalansirani Proračun za 18.730.000,00 kn. Međutim ako detaljnije
pogledamo pojedine vrste prihoda iz Prijedloga Bilance za 2013.g., vidjet ćete da skoro pa sve
prihode planiramo na razini plana iz 2012.godine,ali u 2013.godini ne planiramo prihode od
primitaka (u 2012. godini primili smo kreditna sredstva od Ministarstva financija za RC
Bikarac) i znatno manji su nam prihodi od pomoći jer smo u 2012.godini povukli sva sredstva

11

iz EIB-a za školu Meterize. Iz tog razloga nam je manji Prijedlog Proračuna za 2013.godinu
za 18.730.000,00kn.

Kod planiranja rashoda Proračuna za 2o13.godinu vodili smo se sa zadanim obvezama
utvrđenim posebnim zakonima kojima se utvrđuje funkcioniranje djelatnosti grada kao
jedinice lokalne samouprave,zatim obvezama po potpisanim ugovorima,a njihova realizacija
zahvaća 2o13. godinu,zatim obvezama po anuitetima i kamatama po kreditima Grada,JU
Športski objekti i trgovačkog društva Otok Mladosti ,tako da nam je proračun već bio zadan
sa preko 85% rashoda.
Ukupni rashodi iz Prijedloga Proračuna za 2013.godinu iznose ukupno 198.955.000,00 kuna.
U strukturi rashoda –rashodi za zaposlene,materijalni rashodi,financijski rashodi i subvencije
bilježe pad ili zadržavaju razinu 2012.godine.Ukupni rashodi poslovanja u 2013.godini
iznose 125.712.000,00kn i manje su planirani u odnosu na 2012.godinu za 1.701.000,00 kn.
Dosegnuli smo razinu ispod koje više ne možemo ići jer dovodimo u pitanje funkcioniranje
grada kao jedinice lokalne samouprave. Ovdje je potrebno za istaći da smo i u 2013.godini
planirali za deposedirano zemljište 13.000.000,00 kn što predstavlja za naš Proračun veliko
opterećenje i zbog planiranih obveza u iznosu od 13.000.000,oo kn. nismo mogli izdvojiti
veća sredstva za uređenje komunalne infrastrukture u naše gradske četvrti i mjesne odbore a
zahtjevi i stvarne potrebe su ogromne.
Od kapitalnih projekata što nam je i obveza po potpisanim ugovorima završili bi: kompletnim
opremanjem OŠ Meterize ,i završetkom izgradnje I faze Regionalnog centra Bikarac,
završetkom izgradnje faze komunalne infrastrukture na zoni Podi i završetkom ljetne
pozornice na sv. Mihovilu
A sad nešto o projektima koje smo predložili u Prijedlogu Bilance Rashoda za 2013.godinu.
Kako smo već kroz 2011.godinu i 2012.g.osigurali značajnija sredstva za izradu projektne
dokumentacije za izgradnju infrastrukture i iste izradili, a i u 2013.godini za ovu namjenu smo
predložili u planu sredstva, kako bi stvorili preduvjete za nominaciju pred pristupnim
strukturnim i kohezijskim fondovima EU.
U 2012.godini nakon donošenja Rebalansa Proračuna za 2012.godinu raspisali smo javne
natječaje za :II fazu plaže Banj, šetnicu Pekovac-Banj, uređenje okoliša spomenika D.
Petroviću,uređenje trga A. Hebranga,a u tijeku je raspisivanje natječaja za spoj Bosanske i
Skopske. Modernizaciju javne rasvjete,autobusnih ugibališta i uređenje dječjih igrališta. Svi
navedeni projekti trebali bi biti završeni kroz 2013.godinu.
Značajnija sredstva planirali smo i za uređenje javnih površina,nogostupa,skala po mjesnim
odborima i gradskim četvrtima.
U vodoopskrbi nastavljamo sa realizacijom programa izgradnje vodoopskrbnih objekata .
Planirali smo izgradnju vodovodne mreže na otoku Kapriju, vodovodne mreže u predjelu
Glavičine na Brodarici, precrpne stanice u Zatonu i ulaže se u daljnju vodovodnu mrežu na
području Grada. Za projekt izgradnje kanalizacijskog sustava istočno od Grada riješeno je
financiranje istog. Slijedi nam danas potpisivanje ugovora sa EBRD-om o kreditu u visini do
10.000.000,oo EU,a nakon toga potpisivanje ugovora sa Hrvatskim vodama gdje Hrvatske
vode prihvaćaju vraćanje navedenog kredita u iznosu od 9.ooo.ooo,oo EU.
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Ne bih sad obrazlagao svaku poziciju i stavku u Posebnom dijelu Prijedloga proračuna već
kroz raspravu ako je potrebno ja i moji zamjenici sa pročelnicima ćemo obrazložiti
detaljno što vas bude zanimalo.
Isto tako sa svim planiranim projektima u prijedlogu proračuna za 2013.godinu ne idemo
odmah u sve njih,već ćemo pratiti realizaciju prihoda po pojedinim projektima i ukoliko
vidimo da se isti ne ostvaruju kako smo planirali predložit ćemo vam Izmjene i dopune
Proračuna za 2013.godinu.
Želi da se svi uključe u raspravu o Proračunu samo ukoliko imaju amandmana na proračun
prihodovna strana nam je zadana i iznad nje ne idemo.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako su svjedoci da su u izbornoj godini bili rekli
da će poticajna stanogradnja biti napravljena u 2010. godini. Do danas to ništa nije
napravljeno. Tada je upozoravao da se ne ide sa Meteriza na neke druge lokacije, odustalo se
pa se opet došlo na Meterize. Ima samo jedan prijedlog ako je moguće s obzirom da stavka od
milijun kuna na stranici 23. kod kapitalnih projekata - komunalna infrastruktura, od nje neće
biti ništa. Stoga bi predložio da taj milijun kuna ostane i dalje na Meterizama i da to bude
komunalna infrastruktura – zapadna magistrala. Tamo prema planu imaju dozvoljenu
stanogradnju i investitori koji su zainteresirani koji bi tamo gradili stanove, grad s njima može
naći nekakvi zajednički interes ako grad izgradi infrastrukturu na tom dijelu zapadne
magistrale. Svjedoci su da danas niti 1000 metara zračne linije od šibenske katedrale imaju
septičke jame, nema odvodnje, a to je jedan veliki problem naše gradske četvrti. Stoga bi
molio da ova stavka ostane sve isto samo da umijesto POS komunalna infrastruktura bude
Zapadna magistrala – komunalna infrastruktura.
Vijećnik mr.sc. Tomislav Ninić je kazao kako što se tiče Proračuna već tri godine oni
vijećnici ukazuju na ono što je dobro u njemu, a što po njima možda nije dobro, što bi trebalo
promijeniti gdje bi možda trebalo staviti neki akcent na nešto. Kao vijećnik Grada Šibenika, a
prije toga dogradonačelnik izričito je vodio računa i brinuo sa svojim kolegama da se
predgrađa grada odnosno mjesni odbori ne zapostavljaju. Uvijek su u Proračunu za vrijeme
njihovog mandata bila planirana sredstva za rad, za ceste, za ulice, za puteve u našim
prigradskim naseljima. Tako su uređene ulice u Raslini, Zablaću, Sitno Donjem, Zatonu,
Perkoviću, potpomognuta je adaptacija sportske zgrade u Sonkoviću da ne nabraja druge
sitne projekte koje su zajedno sa predstavnicima mjesnih odbora surađivali i radili. Žalosti ga
činjenica da u četvrtom Proračunu koju donosi aktualna gradska vlast niti slovom se ne
spominju Mjesni odbori u koje bi trebalo ulagati, a svi ti mjesni odbori su zapravo
kandidirani, odnosno kandidirali su neke svoje projekte za koje smatraju da su od životne
važnosti. Predlaže da se na stranici 7. Proračuna Grada Šibenika kod kapitalnih projekata
K100411 - ulaganje u računalni program smanji na 100 tisuća kuna, od toga mu se čini da
neće biti baš nekih rješenja. Da se ugradi nova stavka pod nazivom Idejni projekt
rekonstrukcije škole Ražine za preostali dio u vrijednosti od 100 tisuća kuna. I da se vodi
računa o prigradskim naseljima Ražine i da se u Proračun stavi 100 tisuća kuna za idejni
projekt škole Ražine. Maloprije je vijećnik Milorad Mišković ako je dobro zapamtio govorio
da su riješena sva imovinsko-pravna pitanja te škole. Slobodno se može krenuti u realizaciju
idejnog projekta i dugoročno planirati izgradnja te škole. Ražine su prostor koji je direktno
vezan sa gradom tako da je škola tamo izuzetno potrebna kao i ona u Vrpolju.
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Također predlaže na stranici 20. stavka 1034-ostali projekti, kapitalni projekti
K103402 u vrijednosti od 250 tisuća kuna promijeni naziv i jasno odredi svrha ulica, mjesnih
odbora, da se vodi računa sa 250 tisuća kuna izričito o mjesnim odborima.
Treći amandman je za zaštitu okoliša, točnije za zaštiu mora. Nedavno su svjedoci da
se u našem zaljevu kod pumpe iz jednog broda izlila nafta, na svu sreću to je obrađeno, ali i to
je potrebno sanirati. Međutim u Proračunu Grada Šibenika za takve sanacije nije predviđena
niti kuna. Šibewnsko-kninska županija poučena primjerom drugih županija osnovala je Fond
za zaštitu mora uslijed iznenadnog onečišćenja i iz Fonda se financiraju intervencije zbog
iznenadnog onečišćenja što je definirano ugovorom koji je predložen Gradu Šibeniku.
Međutim iz Grada nema niti slova za to, možda zato što Grad nema planirana sredstva u svom
proračunu, pa je logično da Grad ne može niti potpisati taj ugovor. Oni vijećnici su tu da
predlože, predlaže da se aktivnost 100404 – Tekuća zaliha smanji sa 200 tisuća kuna na 160
tisuća kuna, te da se u Proračunu imenuje nova stavka pod nazivom – Djelovanje županijskog
opereativnog centra Šibensko-kninske županije za zaštitu i očuvanje mora. Za tu svrhu
potrebno je osigurati 40 tisuća kuna. To se može dogoditi na Jadriji, u kanalu, kod Žirja,
Kaprija. To je nešto što u Proračunu moraju imati i moraju osigurati. To su njegovi
amandmani i on ih prilaže u pisanom obliku. Inače dužan je reči da će ju oni iz Kluba
vijećnika Hrvatske demokratske zajednice također još izlaziti sa svojim amandmanima.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako ima jedan amandman u ime Kluba
vijećnika SDP-a, a odnosi se na razdjel 3. Upravni odjel za društvene djelatnosti. Aktivnost
A101403 asistent za nastavu u Osnovnim školama za djecu s poteškoćama u razvoju.
Predlažu da se to ugradi, a da se smanji razdjel Upravni odjel za društvene djelatnosti
GLAVA 101002 - posredna pomoć korisnicima koja iznosi 4milijuna i 200 tisuća kuna. U
Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženima, nemoćnim i drugim osobama
Grada Šibenika u 2013. Točka 2. - za podmirivanje troškova stanovanja i ogrjeva iznosi 2
milijuna i 999 tisuća kuna. Predlaže da se mjenja u iznos milijun i 999 tisuća kuna i doda
točka 9. Asistent u nastavi u Osnovnim školama za djecu s teškoćama u razvoju u iznosu od
100 tisuća kuna. S obzirom na sve veći broj djece sa teškoćama u razvoju koji su u redovnim
školama, te na različite vrste i stupnjeve teškoća u razvoju, Ministarstvo znanosti, sporta i
obrazovanja uz ostale vrste pomoći takvoj djeci omogučilo je pravo na pomoć druge osobe, a
to je asistent u nastavi i osobni asistent sukladno članku 99. stavku 2.3.4. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Prema tom članku školska ustanova može na
prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva osobe iz stavka 1. ovog članka angažirati
druge odgojno obrazovne radnike za ispunjavanje posebne potrebe u odgoju i obrazovanju u
školskoj ustanovi, a odnose se na rad s učenicima sa poteškoćama, pripadnicima nacionalnih
manjina, rad sa nadarenim učenicima i drugim specifičnim uvjetima. Prema istom članku
zakona proizlazi obveza ministarstva za financiranje tih osoba. Prema nacionalnoj strategiji
izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom od 2007. do 2015.u Glavi 2. Točka 3.
Odgoj i obrazovanje- mjera 6. propisana je organizacija mreže odgojno-obrazovnih institucija
na regionalnoj razini s ciljem pružanja stručne potpore djelatnicima u redovitom školskom
sustavu, između ostalog i asistenta u nastavi. Za provedbu ove mjere potrebno je osigurati
sredstva u sklopu redovite djelatnosti državnog proračuna i proračuna jedinica loklane i
područne (regionalne) samouprave. Grad kao institucija mora biti socijalno usmjeren i
orjentiran i pomagati građanima, naročito onima kojima je to najpotrebnije. Uloga asistenta je
pružati tehničku pomoć djetetu s posebnim edukacijskim potrebama. Na području Šibenika
procjenjuje se da je 50-ak djece sa poteškoćama u razvoju. U skladu sa navedenim predvidjeli
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su 100 tisuća kuna za financiranje asistenta u nastavi za djecu sa poteškoćama u razvoju. SDP
predlaže da se Grad Šibenik na ovaj način uključi u Projekt asistenta u nastavi.
Vijećnica Anita Škugor Kodžoman je kazala kako ima amandman vezano za
zdravstvenu zaštitu. U Proračunu imaju tri stavke. Prva je dugi niz godina u Proračunu, a to
je sportska medicina sa 200 tisuća kuna. Tamo idu sva djeca koja se bave sportom. Druge
dvije pozicije su: pozicija za Dom zdravlja – 220 tisuća kuna i sufinanciranje pomoći timu
medicinske pomoći grada Šibenika. S obzirom da je Dom zdravlja kad je došlo do novog
zaključnog okvira kad su se zakupci prebacili u koncesionare, povukao u svoj sastav velik
broj timova od obiteljske medicine koji u svojoj skrbi, skrbe o relativno malom broju
pacijenata u odnosu na koncesionare. Nažalost već iduće godine dolazi do izmjene regulative
u dijelu financiranja, pretpostavlja da će biti dosta problema, 14 timova se vratilo u sastav
Doma zdravlja, a svi imaju jako mali broj pacijenata. Bit će vrlo teško organizirati takav vid
zdravstvene zaštite. U tom pravcu predlaže da se ta pozicija uveća za 200 tisuća kuna, jer to
su ambulante koje su smještene na čitavom području našeg grada i pregradskih mjesta, tipa
naših otoka, Boraje i tako dalje. Predlaže da se sa pozicije aktivnosti Upravnog odjela za
financije – ostali rashodi (nastojala je paziti da se ne naruši ravnoteža proračunska), da se
ostali rashodi koji su ostali za sve potrebe u okviru Upravnog odjela za financije sa 600 tisuća
kuna smanje i da se na taj način dobije određeni broj sredstava, a također Hitna medicinska
pomoć na području grada Šibenika je predviđena sa 200 tisuća kuna. To gradonačelnik jako
dobro zna, jer je to radio prije nego što je došao na ovu funkciju. Uistinu kad su bilo kakva
zbivanja, društvena, bilo sportskih sadržaja uvijek su tamo i naši ljudi koji rade u timu
medicinske pomoći. Ova pomoć je prijašnjih godina bila 800 tisuća kuna, pa da se u tom
istom obimu zadrže sredstva i ove godine. Uistinu svi su potencijalni pacijenti i svi naši i ovaj
prijedlog ide samo u vidu poboljšanja zdravstvene zaštite na području grada Šibenika.
Drugi amandman vezan je za Brodaricu. Ima jedna stavka, na pretprošloj sjednici
Gradskog vijeća došli su materijali na stol, između ostalog vrlo rijetki su to pobrali jer je bilo
na stolu. Jedan prostor je bio u naselju Aluminijsko naselje na početku Brodarice. Jednim
dijelom tih kuća vodi Ražinska cesta, ona je asfaltirana, kuće koje su iza svega toga i novo
zemljište gdje će se sigurno nešto graditi predviđeno je da se tamo grade ceste jer se nije
moglo izići direktno na magistralu što je logično zbog sigurnosti ljudi i prometa. Sad u
Proračunu za 2013. godinu je između ostalog jedna stavka koja kaže: gradnja ulica i cesta
javnih površina. Kapitalni projekt je pod K104124 koji u stvarnosti znači uređenje javnih
površina u naselju stambene zadruge aluminij. To je bilo vezano za prethodnu sjednicu. U
planu je 700 tisuća kuna. Predlaže da se prenamjene novci u - kapitalni projekt izgradnje i
uređenje javnih površina gradske plaže Rezalište koja je s donje strane magistrale. O tom
pristupu s dosta puta, posebno ona ovdje pričala. Ta javna površina uistinu izgleda jako loše i
predlaže da u interesu svih gostiju, svih domaćih i čitavog pučanstva se napravi ta promjena.
Amandmane u pisanom obliku ostavlja stručnim službama.
Brodarica –aluminijsko naselje se treba proširiti. Predviđeno ads e naparve adekvatne
ceste. Gradnja ulica cesta i javnih površina-uređenje poršina stambene zadruge aluminij u
planu je 700 tisuća kuna, predlaže da se prenamjeni za gradsku plažu Rezalište.
Vijećnik Milorad Mišković je kazao kako je gradonačelnik preuzeo vođenje grada
polovicom 2009. godine gdje je naslijedio zadani proračun, pa u tom smislu ne mogu ništa
posebno ni prebacivati. Proračun za 2010. godinu donesen je potpuno suvereno sa njegovim
ingerencijama gdje su neke proračunske stavke donesene zajedno sa Proračunom kao na
primjer u iznosu 150 tisuća kuna kako Podine, tako i Donje Ražine u istom iznosu. Također,
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bilo je još projekata kao završetak nogostupa ispred škole u Ražinama, koji bi zadovoljio
minimum civilizacijskih uvjeta, zatim Prijedlog rješenja o Vrpoljačkoj cesti, također podsjeća
na ugovorene projekte u Gradskoj četvrti Meterize, od svega toga nije se dogodilo ništa. UPU
Ražine bio je najkonkretniji proračunski obuhvat da bi gradonačelnik prilikom rebalansa
naprosto pretočili ta sredstva u nešto drugo. Sukladno svemu navedenome još tragičnije je kad
zbroje ukupan financijski iznos navedenih projekata koji bi po njihovoj procjeni iznosio
sveukupno za jednu i drugu gradsku četvrt jedva 2 milijuna kuna, pa kad to podijele na četiri
godine to iznosi po 500 tisuća kuna, te smatra da to i nisu neki novci za rješavanje prigradskih
naselja. Ima amandmane koje će predložiti.
U stavci Program - Upravni odjel za komunalne djelatnosti za 2013. Predlažu sljedeći
amandman. Na strani rashoda i izdataka predlažu da se razdjel 5. Upravni odjel za komunalne
djelatnosti izmijeni u dijelu: 1041 Gradnja ulica, cesta i javnih površina. Tu je predviđeno 10
tisuća kuna na način da se prenamjeni kapitalni projekt, da se to pretoči u trošak izrade
prometne studije za prometnice na području Ražina. Predlažu da se kapitalni projekt K104107
– Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine izmijeni na način da se
predviđena sredstva iskoriste iskoriste na način da se umjesto predloženog izradi prometna
studija prometnica kojima se odvija promet na području gradskog naselja Ražina iz razloga
što trenutno stanje nije izdrživo zbog povećanja broja kako stanovnika tako i broja motornih
vozila koji svakodnevno prometuju predmetnim prometnicama. Budući do sada nije izrađena
niti jedna suvremenija promet na studija prometnica za područje gradskog naselja Ražine
smatramo da je ovaj prijedlog od iznimnog interesa za grad Šibenik budući su gospodarski
objekti na području gradskog naselja Ražine od strateškog interesa za grad Šibenik, a
mišljenja su da bi izrada prometne studije povećala sigurnost građana, a ujedno i
optimalizirala odvijanje prometa.
Drugi amandman se odnosi na Proračun Grada Šibenika u stavci Program – Upravni
odjel za komunalne djelatnosti za 2013. godinu predlažu Kapitalni projekt K104128 –
Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika trebalo bi doraditi na način da bi
se ukupne planirane troškove u 2013. Godini od 900 tisuća kuna zadržalo na istoj razini, ali bi
se projekt 421 Građevinski objekti umanjio za 100 tisuća kuna na iznos od 800 tisuća kuna
dok bi se 100 tisuća kuna usmjerilo na dovršetak započetog projekta iz prethodne godine.
Treći amandman se odnosi na Proračun Grada Šibenika u stavci Program – Upravni
odjel za komunalne djelatnosti za 2013. godinu gdje predlažu Kapitalni projekt – Dovršetak
uređenja šetnice Banj – Pekovac, smatraju bitnim projektom koji bi grad Šibenik obogatio
dodatnim sadržajem bitnim za podizanje svijesti o Šibeniku kao gradu otvorenom prema
turističkoj djelatnosti kao jednoj od najvažnijih privrednih grana. Smatraju da se planirani
trošak dovršetka predmetnog projekta može korigirati na 3 milijuna i 200 tisuća kuna dok bi
umanjeni iznos od 300 tisuća kuna iskoristili u projekt asfaltiranja i izrade javne rasvjete u
ulici Put kamenjaka u Ražinama. S obzirom da smo u 21. stoljeću, a Ražine kao jako bitan
gospodarski faktor unutar grada Šibenika još ima ulicu koja je neprimjerena za osnovno
funkcioniranje.
Četvrti amandman odnosi se na stavku – Program – Upravni odjel za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša gdje predlažu za gradsko naselje Ražine donošenje urbanističkog
plana uređenja iz razloga što trenutno stanje ne omogućava nikakav daljnji razvoj gradskog
naselja. Bez urbanističkog plana uređenja nije moguće ostvariti nikakve daljnje investicije
koje bi podigle društvenu kvalitetu života u gradskom naselju. S obzirom da se radi o naselju
koje ima pozitivnu demografsku ekspanziju na način da je porasla stopa nataliteta, te u naselju
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ima sve veći broj mlađe populacije kojoj je potrebno osigurati što kvalitetnije sadržaje koji bi
im omogućili kvalitetan razvoj za daljnji život. Kapitalni projekt K103402 – Ostali projekti od
250 tisuća kuna da se umanje za 150 tisuća kuna
Peti amandman odnosi se na stavku – Program – Upravni odjel za prostorno planiranje
i zaštitu okoliša predlažu da se Kapitalni projekt K103012 – Urbanistički planovi uređenja za
šire područje grada Šibenika koji iznose 200 tisuća kuna da se umanje za 150 tisuća kuna, te
da se planira u rashodima i izdacima u razdjel 4. Upravni odjel za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša, glava 1. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, u dijelu 1030
Planovi višeg reda – urbanistički planovi.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako ima dva pitanja. Na stranici 11. imaju 250 tisuća
kuna za visoko školstvo. Na što će se potrošiti ili je to simbolički stavljeno. Njegova jedina
primjedba - Prihodi od kazna, na neki način bi dizanjem toga prihoda pospješio da naš grad
bude čišći. Ako je to moguće da dadu nalog komunalnim redarima da što više skupe naš će
grad biti čišći
Vijećnik Emil Guberina je kazao kako bi iznio svoj stav u ime Šibenskog
građanskog foruma. Molio bi vlast da to ne shvati kao predizbornu kampanju nego kao
dobronamjerni kritički osvrt na proračun. Svake godine imaju istu situaciju da se Proračun
predlaže po principu uzmi ili ostavi. To je legitimno, ali to nije demokracija. I nije u redu da
oni od budu jedino glasačka mašinerija. Proračun mora biti zajednički štap za koji se svi
trebaju uhvatiti. Zbog toga bi trebalo uvažavati vijećnike, a i odluke Gradskog vijeća. Ne
uvažavanje odluka Gradskog vijeća. Kad gledaju Proračun koji je predložen vidi se da je
predizborni i da nije razvojni. U samo jednom dijelu je razvojni. Postoje tri glavna projekta na
koja se izvršna vlast koncentrirala po principu neka košta koliko košta. Izgradnja plaže Banj i
šetnica Banj-Pekovac koja u 2013. godini košta ukupno 13 milijuna kuna. Tu je tvrđava sv.
Mihovila s ljetnom pozornicom koja će koštati 9 milijuna i 700 tisuća kuna. Od toga Grad 6
milijuna i 600 tisuća kuna. Zatim uređenje okoliša Dražen Petrović sa parkiralištem i garažom
4,5 milijuna što znači da su ukupno ova tri projekta iznad 27 milijuna kuna. Kad se gleda
generalno to su zaista predivni projekti, nitko ne može reći riječi, međutim postavlja se
osnovno pitanje da li su u skladu sa vremenom u kojem trenutno žive i koliko će to radnih
mjesta donijeti. Lani su imali jednu nelagodnu situaciju gdje su zagovarali ono što je
doneseno Odlukom Gradskog vijeća da se formira poseban program za revitalizaciju Stare
gradske jezgre, nije bio lani u Proračunu, ove godine ga ponovno nema. Jer upravo ta
revitalizacija onako kako je zamišljena kako je Gradsko vijeće to jednoglasno podržalo u
svemu onome što stoji u tim materijalima upravo ona donosi ono što nam je najpotrebnije.
Otvara mogućnost investicija razvoja i otvara značajnije apliciranje na europske fondove.
Nema predviđenih sredstava za izradu idejnih projekata za sustav odvodnje za priobalna
mjesta, mjesta u zaleđu i otoke jer bez tih projekta ostat će uskraćeni za mogućnost apliciranja
na europske fondove. Zatim sredstava za izradu planova UPU-a i DPU-a koji su već odavno
trebali imati. Koji su preduvjet za povlačenje također europskih novaca, a odnose se
konkretno na vojarnu Palacin za koju su donijeli ovdje odluku na Gradskom vijeću da bi
trebalo biti sjedište budućeg sveučilišta. Bez ovog dokumenta ne mogu započeti ništa. Nema
izrade planske dokumentacije, detaljnih planova za vojarnu Gomnjanik koja bi trebala biti
centar zanatstva Dalmacije isto tako i neke druge vojarne. Šteta je propustiti priliku da se te
pripremne radnje ne naprave. Svako odgađanje za dogodine neće ju više biti u mogućnosti
povlačiti sredstva koja budu ponuđena. Također u ovom Proračunu nema stavke spomen sobe
Domovinskog rata za koju su bili rekli da će ju nastojati realizirati, tu inicijativu prepustili su
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Gradu. Predlaže izvršnoj vlasti ako je moguće da sagledaju ovo sve skupa i ako ocjene da su
ovo neke bitne stvari da se odgodi donošenje Proračuna kako bi se vidjelo da li se neke stvari
mogu korigirati. Iz godine u godinu pretaču izradu ovih stvari i neće ju da sagledaju neke
stvari. Priprema za fondove trebala bi biti ključna stvar i sve aplicirati.
Gradonačelnik Ante Županović, dr. med. je kazao kako se ispričava što pokušava
odgovoriti na neka pitanja. Puno nesporazuma proizlazi zbog eventualnog nedostatka
informacija. Kad govore o nepripremljenosti misi da je to svetogrđe, Šibenik ima projekte. U
2 sata će ovdje potpisati ugovor između EBRD-a, samo jedan milijun mora vratiti Vodovod
odnosno građani Šibenika, 9 milijuna eura vraćaju Hrvatske vode. U onom djelu u kojem
govore o projektima misli da će ju tu imati jednu komodnu situaciju. Iza ovih projekata koji
će biti gotovi za pravac koji ide prema Podima koji počinje sljedeće godine, radi se i
dokumentacija koja će biti gotova za južni krak koji ide uz more. Istovremeno će se raditi
projekti koji su samostalni za Jadriju, za otoke, za Zaton i za Raslinu. Istovremeno u ovom
prostoru od 10 milijuna eura koji potpisuju sa EBRD-om bit će prostora za rješavanje druge
infrastrukture, tiče se Vodovoda. Šibenska situacija je puno komodnija nego bilo tko drugi
zahvaljujući odluci koju su donijeli ovdje. U Proračunu imaju 6 milijuna 652 tisuće kuna za
planove. A kad govore o dva velika projekta koja je vijećnik spomenuo ti projekti su itekako
apostrofirani. Imali su određene razgovore jer za projektnu dokumentaciju trebaju određena
sredstva. Za velike projekte od kojih su dva naznačena, a to je stara Gradska jezgra u smislu
rješavanja fasada i infrastrukture je jedan veliki projekt koji žele raditi u fazama. Imali su
razgovore sa jednom firmom koja radi u Europi, koja je radila velike projekte i koji su rekli da
bi mogli raditi ta dva. Zajedno sa njima traže onoga tko će financirati dokumentaciju. Kad
govore o dokumentaciji radi se o milijunskim iznosima koje Šibenik grad na svojim leđima ne
može nositi. Traže izvore, ta se sredstva vraćaju netko mora uložiti. Rade na tome. Na
Palacinu također rade, sa firmom koja radi te poslove. Jedan i drugi projekt oni sami ne mogu
raditi. Dobar dio dokumentacije za Staru gradsku jezgru je gotov. Očito niz nesporazuma
proizlazi iz toga što nema dovoljno informacija. Sveti Mihovil, krivo je rečeno od g. Emila
Guberine. Govore o sredstvima koja su prije izglasali u rebalansu Proračuna. Proračun za
2013. godinu je skroman u okviru određenih predviđanja, ali sreća je što prenose određena
sredstva, određeni poslovi započeti su ove godine. Nada se da će ju imati komodniju situaciju
sljedeće godine, jer određenu politiku su izmijenili kada govore o komunalnom doprinosu. Za
projekte koji su komercijalnog tipa neće građani Šibenika graditi infrastrukturu. Jest da
pogoduju u ratama, ali tako i osiguravaju plaćanje toga, a ne da se zaboravi. Taj drugi način
ponašanja u svemu tome, izmjene koje su donijeli ovdje na Gradskom vijeću su rezultirale s
tim. Nada se da crna predviđanja neće biti takva i da će sljedeće godine opet govoriti o
rebalansu. Velike projekte ne mogu sami nositi na svojim leđima.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako ima jedan amandman koji je zrno u svemu
tome. U više navrata je upozoravao na prometne probleme u ovom gradu. Već duže vrijeme
promatra prometnicu Jadranske magistrale u Ražinama. Radi se o građanima koji posjećuju
mjesno groblje Kvanj. Oni koriste cestu Vidici- Gradska čistoća, te kad dođu kod Svete Mare
presijeku kanal Hrvatskih voda i prelaze glavnu cestu koja ima tri trake. Većinom se radi o
starijim ljudima koji za prilazak ceste trebaju od pet do petnaest sekundi tako da vozila koja
dolaze iz pravca Vodica ili Brodarice u više navrata koče i sviraju tim istim građanima. Nije
to mogao više gledati. U strahu da ih ne udari vozilo otišao je u Hrvatske ceste i zatražio da se
postavi zaštitna ograda koja bi im spriječila pristup cesti te ih je usmjerio i očistio kanal koji
prolazi ispod Jadranske magistrale tako da im je to prešlo u naviku. Ovu sezonu u više navrata
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je pokosio pristup i napravio prilaz pothodniku u dužini od 40m (betonski radovi i kocke).
Nakon toga je otišao na razgovor u Hrvatske vode (vlasnikom kanala) i Hrvatske ceste.
Objasnio im je činjenično stanje, te ih zamolio da im iziđu u susret ako dobiju potporu grada
za suglasnost uređenja tog pothodnika i pristupnog puta pothodniku. Ideja im se svidjela i
obećali su da neće stvarati probleme oko suglasnosti uređenja i da će u okviru svojih
mogućnosti pomoći prilikom rada kroz svoje službe. Godišnje tim kanalom prođe minimum
osam tisuća ljudi. Uloga gradske vlasti je da osigura minimum uvjeta za svoje građane za
prilazne puteve i njihovu sigurnost. Zamolio je da prihvate amandman i uvrste u Proračun za
2013. godinu i odrede posebnu stavku, a novac izdvoje iz komunalnih radova.
Vijećnik Tomislav Jukić je kazao kako neće tražiti nikakvu izmjenu u milijunskim
iznosima. Jedan od najvećih gradskih četvrti, Gradska četvrt Vidici već godinama nije ušla u
gradski proračun. Zadnji put je za vrijeme mandata bivše vlasti napravljeno sportsko igralište
na Biocima. Međutim oni koji žive na Vidicima imaju jedan veliki problem, a to je crna
prometna točka između OŠ Vidici i crkve s. Petra. Njom prometuju osobna vozila i gradski
prijevoz, nemoguće se mimoilaziti, ugrožena je sigurnost pješaka. Postoji prometno rješenje
tog dijela. Predlaže se amandman u dijelu Proračuna 1041 Gradnja ulica, cesta i javnih
površina otvaranje nove stavke Kapitalni projekt K10431- Izrada projektne dokumentacije- za
dio ceste 8. Dalmatinske udarne brigade u dijelu OŠ Vidici – crkva Sv. Petra sa stavkom od
200 tisuća kuna. Prijedlog za osiguranje sredstava je Kapitalni projekt K104124 – Uređenje
javnih površina u naselju stambene zadruge Aluminij smanjiti sa 700 tisuća kuna na 600
tisuća kuna, te Kapitalni projekt K104130 projektna dokumentacija Poljana smanjiti sa 900
tisuća kuna na 800 tisuća kuna.
Vijećnik Tonći Radnić je kazao kako je u prošlogodišnjem proračunu bila jedna mala
stavka koja nije izvršena kako bi se uredili natpisi. Traži da se u prijedlog Proračuna za 2013.
Godinu uvede nova stavka za – Uređenje natpisa ulica i trgova u Staroj gradskoj jezgri. Za
navedenu stavku traže 50 tisuća kuna, a na teret aktivnosti 10404 – Tekuća zaliha, a može i na
teret neke druge stavke prema prijedlogu Odjela za financije.
Vijećnik Draško Lambaša, dr.sc. je kazao kako će HNS podržati ovaj proračun.
Apelira na kolege vijećnike koji podnose amandmane za 50 ili 100 tisuća kuna da povuću veći
dio tih amandmana jer se sa tim samo komplicira stvar, a može se riješiti uz dobru volju.
Zanju da je prošle godine tekuća pričuva bila 700 tisuća kuna. Zadovoljni što se ide s nekoliko
kapitalnih projekata, Banj, Pekovac, tvrđava sv. Mihovil i što se koriste sredstva iz Europske
unije. Radi informacije na stranici 27. imaju projekti iz Europske unije 410 tisuća projekt
prometnog povezivanja grada i prigradskih naselja, 660 tisuća kuna projekt uspostave
urbanog centra u Staroj gradskoj jezgri. Njegova preporuka izvršnoj vlasti je u budućnosti što
više pokušati koristiti sredstva Europske unije. Međutim na strani 6. obveze otoka Mladosti 2
ipol milijuna kuna. O tome je govorio na jednom od zadnjih Gradskih vijeća. U ugovoru je
zaključeno između tada Orco grupe kasnije Sunčanog Hvara, Obonjan rivijere i Projekta
Šibenik koji su svi partneri i Grada Šibenika stoji da su stranke suglasne da će privatni partner
društvo Obonjan rivijera sklapati nove ugovore sa bankom, misli se na Jadransku banku 90
dana od početka prve faze građenja. Stranke su suglasne da će privatni partner i društvo
OBonjan rivijera temeljem ugovora sa bankom osloboditi društvo otok Mladosti, Grad
Šibenik bilo kakvih daljnjih obveza. Zamolio je izvršnu vlast da se pobrine o odgovarajućim
postupcima. Grad godinama plaća ove obveze, da pokrene postupke da ta sredstva vrati od
privatnih partner. Žalostan je kad vidi stavku koja se predviđa od 2 milijuna i 700 tisuća kuna.
Apelira da se pokuša ono o čemu se govori na razini države, ostaci ostataka gospodarstva da

19

se smanje sva moguća davanja u gradski proračun. Oslobodimo gospodarstvo, dajmo zraka.
Može se smanjiti komunalna naknada.
Vijećnik mr.sc. Tomislav Ninić je kazao kako je želio kratko replicirati Drašku
Lambaši na riječi da povuku svojih par amandmana koji su 50-100 tisuća kuna. Da su sjeli 5-6
dana prije zaključenja proračuna od strane izvršne vlasti, pa da ih je predsjednik Vijeća
okupio, Međustranačko vijeće na kojem su svi mogli dati svoje kritike ili slično. Olakšali bi
posao izvršnoj vlasti i imali već gotove amandmane i na taj način bi se oni njima već
unaprijed izjasnili. U duhu demokracije imaju pravo predlagati zamisli, kritike i ostalo.
Vijećnik Željko Čoga je kazao kako nema amandman, obe dvije godine amandman je
prihvaćen, a nije realiziran. Nema amandman jer nema koristi od amandmana.
Predsjednik Vijeća, mr.sc. Goran Grguričin je dao pauzu od 15 minuta.
Nadalje je kazao kako je 1. amandman predložen od vijećnika Novice Ljubičića,
vezano za komunalnu infrastrukturu, Zapadnu magistralu.
Ksenija Slavica je kazala kako g. Novica Ljubičić predlaže da se u Proračun kod
stavke Kapitalni projekti izdvojena sredstva od milijun kuna za POS infrastrukturu
preimenuje na istoj stavci u Zapadna magistrala – komunalna infrastruktura. Predlagač
proračuna ne prihvaća amandman iz jednostavnog razloga što komunalnu infrastrukturu na
Zapadnoj magistrali će rješavati budući investitor.
Predsjednik Vijeća mr.sc. Goran Grguričin stavio je na glasovanje amandman
vijećnika Novice Ljubičića.
Uz 6 glasova „ZA“ amandman nije prošao.
Vijećnik Tomislav Ninić dao je tri amandmana.
Ksenija Slavica je kazala kako se prvi amandman od 40 tisuća kuna odnosi na
sufinanciranje Županijskog centra za djelovanje Županijskog operativnog centra Šibenskokninske županije. Amandman se prihvaća i sredstva će se osigurati na pomorskom dobru i
potpisat će se ugovor jer je gradonačelnik dobio prijedlog ugovora
Drugi amandman je bio - ulaganje u računalne programe da se smanji na 100 tisuća
kuna i da se ugradi nova stavka pod nazivom Projekt rekonstrukcije Osnovne škole Ražine.
To su prihvatili sa ostalih projekata. Ovo što izdvajaju za računalne programe su licence koje
moraju plaćati. Izdvajaju sa ostalih projekata kao zasebnu stavku. Stavit će je u glavi Osnovno
školstvo. Amandman se prihvaća.
Treći amandman je kazala kako postoje tri pozicije sa ogromnim iznosima u
Proračunu grada - tekuće održavanje javne rasvjete, 3 milijuna održavanje javnih cesta, sve to
je za mjesne odbore i gradske četvrti. Nema potrebe otvarati posebnu stavku. Amandman se
ne prihvaća.
Ksenija Slavica je kazala kako SDP predlaže da se u Programu socijalne zaštite izvrši
preraspodjela sredstava. Ostaje brojka od 4 milijuna i 200 tisuća kuna. Kad dođu na točku
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Program socijalne zaštite ima stavka posebna pomoć korisnicima 2 milijuna i 99 tisuća kuna.
Prijedlog SDP-a se prihvaća.
Kazala je kako Anita Škugor Kodžoman predlaže da se 700 tisuća kuna skine sa uređenja
javnih površina u naselju stambene zadruge Aluminij i prenese na poziciju izgradnja plaže
Rezalište. Amandman se ne prihvaća zbog vasničkih odnosa na pomorskom dobru i lokaciji
za koju se predlaže amandman.
Vijećnica Anita Škugor Kodžoman je povukla svoj amandman.
Vezano za drugi amandman vijećnice Anite Škugor Kodžoman Ksenija Slavica je
kazala kako će intervenirat gradonačelnik iz tekuće zalihe. Kad sagledaju kolika su ukupna
sredstva za Dom zdravlja, te ambulante po prigradskim mjestima kao što sada interveniraju u
Grebaštici i na Kapriju onda će ju u rebalansu otvoriti poziciju. U momentu potpisivanja
liječnika opće medicine gradonačelnik će iz svoje tekuće zalihe intervenirati. Sada u ovom
momentu ne zna se kolika su sredstva i koja je namjena. Vezano za tim hitne medicinske
pomoći tu je g. Jukić u cijelosti zadovoljio svoj zahtjev koji je stigao kad su radili proračun.
Radi se o ljetnoj sezoni, 4-5 mjeseci su planirali sredstva za tim hitne pomoći.
Predsjednik Vijeća, mr.sc. Goran Grguričin je upitao tko je za to da se dodaju
sredstva od 200 tisuća kuna za Hitnu medicinsku pomoć.
Uz 11 glasova „ZA“ amandman nije prošao.
Prvi amandman vijećnika Milorada Miškovića bio je da se osiguraju sredstva u iznosu
za izradu prometne studije za prometnice na području Ražina. Amandman se ne prihvaća.
Drugi amandman se odnosi na izgradnju nogostupa koji vodi prilazu OŠ Ražine,
izrada projektne dokumentacija za OŠ Ražine riješit će i taj prilaz. Kad projekti budu gotovi i
krenu u investiciju izgradnje OŠ Ražine riješit će se i pristup samoj školi.
Predlagatelj amandmana je prihvatio navedeno.
Treći amandman izrada javne rasvjete u ulici Put Kamenjaka, već vode pregovore
vezano za kolektor, dotiču i tu cestu Put Kamenjaka u Ražinama i već su dosta toga riješili,
imovinsko-pravnih odnosa. Kad budu gotova sva izvlaštenja za kolektor, a diraju i ovu ulicu
sa pozicije modernizacije javne rasvjete je prioritet iako se radi o jako malom djelu nekih 50ak metara javne rasvjete ide u prioritetima.
Predlagatelj amandmana prihvaća objašnjenje.
Četvrti amandman se odnosi na izradu UPU Ražine i UPU Ražine Donje. To je
identično kao prvi amandman. Sve ide u sklopu izgradnje sustava odvodnje.
Predlagatelj amandmana Milorad Mišković prihvaća objašnjenje.
Ksenija Slavica je kazala kako g. Ante Gaćina nije imao amandmane nego pitanje što
je s Visokim školstvom. Prošle godine u rebalansu su imali isti taj iznos, gradonačelnik je
potpisao ugovor s Institutom Ruđer Bošković za plaću jednog stručnog suradnika u Institutu i
za njegovo školovanje, a za namjenu Pomorskog sveučilišta.
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Vijećnik Emil Guberina je predložio da se povuče donošenje proračuna za tjedan
dana. Predlagatelj Proračuna to ne prihvaća.
Predsjednik Vijeća mr.sc. Goran Grguričin je stavio na glasanje Prijedlog vijećnika
Emila Guberine da se Prijedlog proračuna skine s dnevnog reda i odgodi za sedam dana.
Uz 2 glasa „ZA“ prijedlog vijećnika Emila Guberine nije prošao.
Ksenija Slavica je kazala kako se amandman vijećnika Ante Gašperova prihvaća sa
pozicije Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta.
Amandman vijećnika Tomislava Jukića se prihvaća.
Amandman vijećnika Tončija Radnića se prihvaća
Vijeće je uz 20 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donijelo Proračun Grada
Šibenika za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. Godinu sa prethodno prihvaćenim
amandmanima koji se prilaže zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.
Predsjednik Vijeća, mr.sc. Goran Grguričin je otvorio raspravu o Prijedlogu odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2013. godinu.
Vijećnik mr.sc. Tomislav Ninić je kazao kako prije donošenja samog Proračuna
trebalo je reći zašto je Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice podržao ovaj Proračun.
U Klubu Hrvatske demokratske zajednice smatraju da Proračun u svojoj cijelosti ipak nije
dobar i da ih ne zadovoljava u potpunosti u kojoj bi ga zdušno trebali podržati. Ne slažu se
niti u svim stavkama, niti u svim akcijama koje su planirane. Međutim, mišljenja su da sa
Gradom nema zafrkancije. Dužni su prihvatiti ono što je dobro za naš i za razvoj Grada
Šibenika. Prvenstveno zbog toga što su uvaženi amandmani Hrvatske demokratske zajednice
za koje Hrvatska demokratska zajednica u cijelosti smatrala potrebnim da moraju tu biti.
Pogotovo briga o razvoju mjesnih odbora. Osobno će dolaziti na sastanke sa predsjednicima
mjesnih odbora iako direktno stavka nije jasno napisana, ali će ju kroz zapisnik pamtiti ono
što su obećali predstavnicima mjesnih odbora. Idejni projekt škole Ražine, nema ništa važnije
nego da se ta škola u Ražinama zajedno sa ovom u Vrpolju zajedno napravi kao što su
napravili i sagradili školu na Meterizama. Također od životne važnosti za gradsku četvrt je
okuka na Vidicima. S idejnim projektom treba što prije krenuti u realizaciju tog projekta jer je
ugrožena sigurnost djece kod škole, ali i vozači koji prolaze tom ulicom imaju suženu
preglednost i vrlo je realna mogućnost prometnih nezgoda. Također smatraju da na području
Zapadne magistrale je vrlo važno što prije ući u tu investiciju kanalizacije i nadaju se da će taj
projekt zaživjeti ti i da će doći do nove stanogradnje i realizirati taj prostor. Iako nisu u
potpunosti zadovoljni sa ovim proračunom dali su ovaj put ruku iz razloga da se ne zaustavi
razvoj grada i da se ne zaustave EU fondovi. Ono što je ključno to je i da ćemo i mi u 6
mjesecu kad Hrvatska demokratska zajednica ponovo zauzme 13 vijećnika u Gradskom vijeću
raditi rebalans ovog proračuna.
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Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako bi se zahvalio svim
vijećnicima na dobroj i konstruktivnoj raspravi. Ovo je donošenje zadnjeg proračuna u ovom
sazivu, na kraju su pokazali da ipak mogu biti složni kad je u pitanju razvoj grada. Dobro je
da su svi procijenili da ovaj Proračun u ovim teškim vremenima slagali se ili ne sa pojedinim
stavkama da je ovaj Proračun ipak realan, da je Proračun koji je na kraju krajeva gura Grad
prema razvoju, mada su vremena teška, a što se tiče broja vijećnika vjeruje u demokraciju, svi
su odrasli, pametni i ljudi i znati će izabrati ne trinaest nego svih 26 vijećnika
Vijećnik Milorad Mišković je kazao kako mu je drago što je Proračun prošao iako on
s tim nije baš nešto posebno zadovoljan. Siguran je da će ju nastaviti razvoj. Nada se da će se
u ovoj godini na Meterizama asfaltirati par ulica.
Gradonačelnik Ante Županović dr. med. je kazao kako je zadovoljan što su
konstruktivno raspravljali. Do kraja mandata i ovog saziva mogu donijeti taj nesretni
dokument, a misli da ga svi na neki način sanjaju i on ne može i ne smije biti prijepor među
nama bez obzira koju boja dresa nosili i tako dalje. Ispred razvoja grada ne treba biti ništa.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Odluku o izvršavanju Proračuna Grada
Šibenika za 2013. godinu koja se prilaže zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni dio.
.
Točka 7.
Ksenija Slavica je kazala kako amandmani uz Proračun diraju u ovu i sljedeću točku,
pa samo treba ići sa izmjenama vezano za amandmane koje su prihvatili.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2013. godini koji se prilaže zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni
dio.
Točka 8.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Program održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Šibenika u 2013. godini koji se prilaže zapisniku pod 8) i
čini njegov sastavni dio.
Točka 9.
Predsjednik Vijeća mr.sc. Goran Grguričin je otvorio raspravu o Prijedlogu
Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2013.
godinu.
Vijećnik Emil Guberina je kazao kako su ovlast dali gradonačelniku Statutom, samo
sugerira da se sredstva u sportu za redovit rad udruga i udruga u kulturi obilježi nekim
kriterijima, jer nema kriterija kojim se dodjeljuje, nema ugovornih obveza kojima se sredstva
daju.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako nije Grad Šibenik taj koji
treba donositi kriterije. Savez športova nama ispušta određeni zahtjev na temelju kojeg
gradonačelnik odobrava ili ne odobrava. Oni su ti koji su predlagatelji i koji trebaju donijeti
kriterije. Nažalost Savez športova u proteklih dvadeset godina nije donio nikakav kriterij.
Gradonačelnika statutom nisu ovlastili ni za što. Gradonačelnika su ovlastili da može
predstavljati Nadzorne odbore, odnosno da može imenovati ljude u Nadzorne odbore.
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Vijeće je jednoglasno donijelo Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i
informiranju Grada Šibenika za 2013. godinu koji se prilaže zapisniku pod 9) i čini njegov
sastavni dio.
Točka 10.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Program javnih potreba u sportu Grada
Šibenika za 2013. godinu koji se prilaže zapisniku pod 10) i čini njegov sastavni dio.
Točka 11.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Program zdravstvene zaštite i pomoći
socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2013. godinu koji se
prilaže zapisniku pod 11) i čini njegov sastavni dio.
Točka 12.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora koja se prilaže zapisniku pod 12) i čini njegov
sastavni dio.
Točka 13.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije koja se prilaže zapisniku pod 13) i čini
njegov sastavni dio.
Točka 14.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o
izmjeni i dopuni programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i
drugim osobama Grada Šibenika za 2012. godinu koja se prilaže zapisniku pod 14) i čini
njegov sastavni dio.
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je rasprava završena, te je u 12,55 sati zaključio
sjednicu.
ZAPISNIČAR
Mira Vudrag Kulić

PREDSJEDNIK
mr.sc. Goran Grguričin
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