ZAPISNIK
36. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika

Sjednica je održana 19. veljače 2013. 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 23 vijećnika i to:
Branko Belamarić, Željko Čoga, Boris Dragutin, Ante Gaćina, Ante Gašperov, mr.sc. Goran
Grguričin, Emil Guberina, Anita Jakšić, Tomislav Jukić, Kristina Jurić Kokić, mr.sc.
Tomislav Jurišić, Draško Lambaša, dr.sc., Novica Ljubičić, mr.sc. Goran Mihelčić, Milorad
Mišković, mr.sc.Tomislav Ninić, Davor Petković, dr.sc. Ivica Poljičak, Mirko Radak, Tonči
Radnić, Ante Rakić, Jagoda Sablić i Anita Škugor Kodžoman.
Sjednici nije nazočan vijećnik Petar Lalić, Drago Skorić i Ivan Ninić.
Postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Osim vijećnika sjednici su bili nazočni i: gradonačelnik Ante Županović, dr. med.,
Franko Vidović, 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.
Predsjednik Vijeća je upitao da li ima primjedbi na zapisnik 35. sjednice Gradskog
vijeća.
Vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika.
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Vijećnik Ivan Ninić pristupio je sjednici, te je sada nazočno 24 vijećnika.

AKTUALNI SAT
Vijećnik Ante Gašperov ispred Kluba nezavisnih vijećnika je kazao kako se jednom
prilikom sreo sa g. Živkovićem, te ga je upitao za Mjesni odbor Žaborić. Nogometno igralište
Mjesnog odbora Žaborić ima ugrađenu rasvjetu, u istom postoji Udruga malonogometnog
kluba koje je preuzelo obvezu plaćanja struje. Struja je podmirena 2009. godine, ali su ostale
kamate. Zbog kamata isključili su im reflektore, tako da se obračunavao samo paušalni iznos.
Dug je došao do 5000 kuna, a s kamatama oko 9000 kuna. Treba se uplatiti struja kako bi
igralište uključili na javnu rasvjetu. Elektri je osobno ponudio 5000 kuna kako bi platio
troškove struje, a za kamate je zamolio da pokušaju oprostiti. Oni to nisu htjeli, nego da će ići
ovrhom prema Nogometnom klubu. Bez obzira što Nogometni klub ne plaća ako postoji
pravna država smatra da Mjesni odbor Žaborić ne mora biti taoc tih ljudi i da se struja
priključi. Grad bi trebao dati Elektri zahtjev radi uključivanja. Isto tako Grad je priključio
Nogometno igralište na Vidicima koje ima osam reflektora koji danonoćno svijetle. Možda bi
u jednom trenutku trebalo ugraditi sklopku koja bi se gasila u ponoć. Na taj način bi pomogli
Mjesnom odboru Žaborić. U nadi da će se to napraviti, zahvaljuje se.
Drugo pitanje odnosi se na kružni tok, nekih 350 tisuća kuna kako je gradonačelnik
rekao, ne zna da li je to malo kako ne bi napravili grešku zbog samog prostora. Ne zna na koji
način je to križanje napravljeno. Da li je to napravila struka, ili je samo predizborno obećanje.
Možda svatko ima svoju ideju. Zbog konfiguracije terena možda bi se mogla izvesti donja
traka, ali bi to možda bio veći zahvat.
Josip Živković je kazao kako što se tiče Žaborića ima uplatnicu iz petog mjeseca
2012.g gdje je dug oko 6000kn. Brojilo je od Elektre i njima se mora platiti. Brojilo ne može
prebaciti na javnu rasvjetu, jer je ono na postojećeg korisnika. Elektra to po zakonu ne može
napraviti. Može platiti novo brojilo koje je 1000 eura sa PDV-om. Dakle, više od duga. Može
to prebaciti na javnu rasvjetu kako bi zaobišao brojilo, a to je već kazneno djelo.
Što se tiče Brodarice od Cesta Šibenik ima izvještaj, kojim dano su bili na terenu, što
su napravili i da nisu zatekli da je netko radio prije njih. Postoji mogućnost da se radilo o
različitim datumima. Osobno nije nadzirao te radove, pa ne može ništa tvrditi. Volio bi da je
riječ o nesporazumu, jer nema razloga da se prepucavaju. Ako je vijećnik napravio nešto
dobro za mjesto svaka mu čast. Zna samo da su informacije koje je iznio točne i može
argumentirati papirima.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je što se tiče prvog pitanja, bez obzira na
teškoće koje je iznio pročelnik koje su objektivne nastojat će ju naći neko rješenje. Isto tako
misli da to neće moći proći bez plaćanja duga.
Vezano za rotor kazao je kako je ovog momenta u Šibeniku 6-7 gradilišta. Oni ne daju
predizborna obećanja. Radi se o tome da se tu sastaju tri-četiri ulice. Izlaz Bosanske na
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Stjepana Radića, izlazi parking kod plavog nebodera, izlazi sa Trga Andrije Hebranga. Taj
problem se čak ni po prometnoj struci neda riješiti drugačije nego kružnim tokom ili sa
varijacijom križanja. Kad bi to arhitektonski nagrdilo taj dio grada, pitanje je što bi uopće
dobili. Na kraju su se odlučili na kružni tok koji je dobro rješenje. U momentu kad se dobije
lokacijska dozvola kroz par dana onda će ju taj projekt prezentirati javnosti, pa će ju oni kao
vijećnici i ljudi koji skrbe o ovom gradu zajedno sa njima imati priliku uvjeriti se u taj
prijedlog rješenja. To rješenje su dobili od struke, uključuju i doktore znanosti koji kažu da je
to rješenje dobro.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako su se složili da je dug 6800. Ne može selo
patiti zbog Nogometnog kluba. Oni su išli ovrho prema Nogometnom klubu. Upitao je da li
ima sat na Nogometnom igralištu Vidici.
Vijećnik Draško Lambaša, dr.sc. ispred Kluba vijećnika HNS-a i Nezavisnog
vijećnika Borisa Dragutina je kazao kako ima pitanje za gradonačelnika. U Izvješću
gradonačelnika za 6 mjeseci se navodi da je održan sastanak sa ministrom pravosuđa te da
stalna Služba trgovačkog suda Šibenik zadržava postojeći status. Inače taj status po Zakonu
može zadržati do 2019. godine. Kako mu je poznato da određeni krugovi u Ministarstvu
pravosuđa i službenici koji su tamo radili čak pripremom netočnih podataka rade i nadalje na
ukidanju stalne službe. Neki krugovi izvan Šibenika to podržavaju. Tako je bio jedan pritisak
u trećem tromjesečju 2012. godine za ukidanje stalne službe odnosno za pripajanje
Trgovačkom sudu u Zadru. Kakva je trenutna situacija i što se poduzima da se sačuva status
najmanje službe u Šibeniku?
Gradonačelnik Ante Županović, dr. med. je kazao što se tiče Trgovačkog suda u
Šibeniku stanje se nije promijenilo, sve je u skladu s onim što su dogovorili u Ministarstvu
pravosuđa. Postoje određeni pritisci, određene namjere. Isto tako kazao je kako su dobro
informirani o svemu i u kontaktu su sa ljudima u Trgovačkom sudu Šibenik, te s
Ministarstvom pravosuđa. Ostaje se na istim pozicijama i neće ju dozvoliti da ljudi u onom
smislu u kojem su razgovarali da sele u Zadar i da putuju u Zadar. U prvom redu zbog
korisnika i ljudi koji rade. Trgovački sud u Šibeniku je izuzetno vrijedan i njegovi pokazatelji
su pun o bolji od ostalih po broju riješenih slučajeva, prosječnog broja slučajeva po jednom
sucu i tako dalje. Nada se da se u tom kontekstu ništa neće promijeniti.
Vijećnik mr.sc.Tomislav Ninić ispred Kluba vijećnika HDZ-a je kazao kako ima
dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje tiče se objekta koji je izgrađen na Vidicima uz
zgradu Tommija. Naime, stanovnici Gradske četvrti Vidici već ga više od dva-tri mjeseca
zaustavljaju, pitaju i mole da na Gradskom vijeću postavi pitanje o izgrađenosti nebodera,
zgrade sa 5-6 katova, svakom tko može doći i vidjeti taj projekt vidi se da se radi o
maksimalnoj izgrađenosti parcele, odnosno sama zgrada je napravljena na rubu parcele.
Gospodin je tražio tu građevinsku dozvolu već deset-dvanaest godina za taj objekt. Koliko
ima informaciju bio je odbijen. Zanima ga zašto je bio odbijen prije deset godina, a zašto mu
je sada nakon deset godina dana dozvola. Što se promijenilo u Prostornim planovima i da li je
dana u skladu sa zakonom.
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Drugo pitanje odnosi se na Gradsku plažu Banj. Da li je istina da se novcem iz
Proračuna Grada Šibenika gradi ugostiteljski objekt na toj plaži? Zašto se taj objekt nije dao u
koncesiju, nekom privatnom investitoru na određeni broj godina? Na ovaj način se troši novac
Proračuna Grada Šibenika. Privatni investitor bi taj objekt izgradio svojim novcem, a taj
novac iz Proračuna bi mogao biti uložen u nešto drugo što je gradu potrebnije.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je što se tiče zgrade na Vidicima koliko
on zna ona je u skladu sa Prostorno-planskom dokumentacijom Grada Šibenika. Ne zna
podatak da li je odbijeno prije deset godina. Sve što se događalo bilo je u skladu sa
zakonskom i bilo kojom drugom regulativom. Imali su priliku vidjeti kada je gradonačelnik
uz podršku svih njih uskratio građevinsku za objekt na rivi. Volio bi da je na Vijeću čuo
glasove malo čvršće u prilog gradonačelniku. To je bio interes Grada, a ne interes
gradonačelnika. Međutim oni se nisu čuli. Kad je gradonačelnik to uskratio dobio je prijavu
na USKOK. Neće se ništa dokazati jer ničega i nema. Bez obzira na to, to je jedna vrlo
neugodna situacija. Nisu vlast koja zatvara projekte. Razlog leži u Prostorno planskoj
dokumentaciji.
Što se tiče plaže Banj istina je da se u drugoj fazi gradi ono što su i prezentirali. Nije
se radilo o predizbornim obećanjima, radi se o ispunjavanju onoga što su obećali građanima.
Radi se ugostiteljski objekt koji će doista ići na koncesiju. Izgrađuje se interijer, ići će se na
koncesiju koja će biti javna.
Vijećnik mr.sc.Tomislav Ninić je ispred Kluba vijećnika HDZ-a kazao kako je
objekt na Željezničkoj stanici itekako poručio rezultate. Mogu se sjetiti kakva je bila
tehnološka cesta prije same izgradnje tunela. Znači da bi se doveo u funkciju put od Vinarije
do tunela, pa do Autobusnog kolodvora bilo je potrebno napraviti krov toj zgradi kako bi se
osposobila cesta koja ide od pijace prema Vinariji. Tadašnja aktualna gradska vlast je
napravila uz pomoć Vlade RH nešto što je preporodilo Šibenik u ovom trenutku.
Vijećnik Milorad Mišković je kazao kao je škola na Meterizama praktički nešto što
ljude veseli kad tu dođu, kad to vide i tako dalje. To je Meterizama dalo jedan drukčiji štih. S
obzirom da je tamo jedna cesta koja je dosta brza na dijelu od Vodovoda do škole, prema
zavoju. Postavlja pitanje da li aktualna vlast ima nešto čime bi usporila vožnju vozila pored
škole. Bolje je to napraviti sada dok je škola u začetku nego da se što dogodi.
Gradonačelnik Ante Županović, dr. med. je kazao kako vrlo često obiđe sva
gradilišta, pa tako ode i na Meterize jer ipak treba još malo hortikulturno urediti okoliš,
opremiti igralište. Već su usporivači tamo postavljeni. Stavljena je i horizontalna
signalizacija. U tom smislu će ju napraviti sve jer je sigurnost djece na prvom mjestu.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako ima pitanje koje bi postavio vijećnicima. Od
sebe samoga, pa do predsjednika Vijeća. S obzirom da je danas 15. veljače, a Vlada 19.
ožujka već može raspisati izbore. Pitanje je da li će Grad imati potrebu za još jednom
sjednicom ili neće. Za ovom govornicom puno se govorilo o kupnji vijećnika, trgovini
vijećnika. Postavlja pitanje svima njima u Vijeću da li ima među njima onih koji su primili
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neki novac možda ili su svi čisti i pošteni. Da ne bi sutra u kampanji netko nekoga prozvao.
Tko zna kakav će biti sastav i koje stranke će koga kandidirati.
Na prošloj sjednici Vijeća postavio je jedan amandman za infrastrukturu zapadne
magistrale. Tada je gradonačelnik kazao kako je obavio razgovore sa zainteresiranim
potencijalnim investitorom. Da li ima što od toga napretka i sami su svjedoci da se na toj
zapadnoj magistrali završava potporni zid koji rade Hrvatske ceste, prije nekoliko dana uputio
je molbu gradonačelniku ako je moguće bar mali taj dio asfaltirati do djela gdje je postavljena
infrastruktura znači odvodnja.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako na prvo pitanje nema
odgovora. Može reći svoj stav, misli da se ode u prvom redu radi o časnim ljudima. Ne
vjeruje da tu itko barata sa ikakvim novcima, pogotovo poznavajući proračune stranaka. S tog
aspekta su svi čisti.
Što se tiče drugog pitanja, nastavljeni su radovi. Tvrtka koja bi trebala raditi stanove
trebala bi se pobrinuti oko infrastrukture, praktički to bi bila spojna cesta za Meterize i
Crnicu. S druge strane ono što su napravili to je da su obavili razgovor sa predsjednikom
uprave Hrvatskih cesta, plod toga su i radovi na magistrali. Prošle godine su imali problem na
zapadnoj magistrali, došlo je do odronjavanja kamenja. Iskoristili su priliku da to riješe na
najbolji mogući način sa potpornim zidom i također s druge strane će se riješiti pristupna cesta
do stanovnika sa zapadne magistrale.
Vijećnik Davor Petković je kazao kako pošto je ovo jedan od zadnjih saziva ovog
Gradskog vijeća imao bi jednostavno pitanje, neki će smatrati provokativno, neki
predizborno, a nije ni jedno ni drugo. Upitao je gradonačelnika što smatra svojim uspjehom, a
što svojim neuspjehom za vrijeme mandata.
Gradonačelnik Ante Županović, dr.med. je kazao kako ono što je radila ova vlast
imaju u izvješćima. Svi oni koji su obnašali određene dužnosti vlasti bit će testirani na novim
izborima, a jasna stvar da je uvijek važno ono što ostavljaju iza sebe. Uvijek u životu mogu
biti zadovoljni ili manje zadovoljni, uvijek smatrati da su mogli više učiniti. Vremena su
teška, misli da su napravili dosta i pored svih prijepora ipak su izgurali. Ono kako je osobno
radio on, njegov tim, pokazat će građani na izborima.
Vijećnik Ante Rakić je kazao kako ima dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na usmeni
i pismeni upit stanovnika Njivica. Ulica Put Vida u Njivicama je pretvorena u prometnicu
prema Intersparu, izgrađene su autobusne stanice, međutim autobusna linija nikada nije
zaživjela tu dionicu. Dakle, od Klarić stakla do Interspara. Građanima je rečeno da će autobus
ići dolje i da će se okretati na parkiralištu, no međutim od toga ništa. Zanima ga gdje je
problem i kada će se to realizirati.
Autobusna stanica koja je bila na trenutnom okretištu je uklonjena, nema je.
Postavljena je kod Interspara, dolje autobus ne ide. Ljudi stoje na kiši i buri, prosvjeduju.
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Moli gradonačelnika i pročelnika pošto je uvijek bio na raspolaganju kako ne bi bilo problema
u Crnici i Njivicama da reagiraju.
Svjedoci su čestih zapošljavanja sa natječajem i bez natječaja, bilo je jednodnevnih
natječaja. Zanima ga kolika je porast zaposlenih u Gradskoj upravi i poduzećima. Može
odgovor dobiti u pismenom obliku, u nekakvom postotku u odnosu na prije četiri godine.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je što se tiče ceste Put sv. Vida kazao
kako ta prometnica nije do kraja dovršena, na jednom dijelu napravljena je o trošku
investitora. Isto tako su svjesni da je Autotransport u golemim poteškoćama i on je taj koji bi
trebao riješiti pitanje autobusa, a ne Gradska uprava. Nažalost oni nisu u stanju ući u bilo
kakvu investiciju. To bi trebao biti jedan manji autobus koji bi se tamo mogao okrenuti. Što se
tiče autobusne čekaonice vjeruje da se to može riješiti.
Što se tiče zapošljavanja u Gradskoj upravi odgovorno tvrdi da nema većeg broja
zaposlenih. Dobit će odgovor u pismenom obliku.
Vijećnik Tomislav Jukić je kazao kako su svi svjedoci da u zadnje vrijeme Šibenik
malo-pomalo ostaje bez raznih institucija gdje građani mogu rješavati svoje probleme. Sve te
institucije se dislociraju u regionalne centre, bilo to prema Zadru, Splitu odnosno prema
Zagrebu. Na internetu je došao do informacije kako bi Šibenik mogao ostati bez Područnog
ureda HZZO-a koja je vrlo bitna institucija u našem gradu za naše građane. U Narodnim
novinama br.18/12 je našao da su usvojene Izmjene i dopune Statuta HZZO-a da je ukinut
Područni ured u Šibeniku i da se taj dio poslova koji se dosada obavljao u Šibeniku, obavljati
u Splitu. Isto tako sa interneta je uspio skinuti cijeli niz poslova koje naši građani više neće
moći obavljati u Šibeniku, te će te svoje poslove morati rješavati u regionalnom uredu, Split.
Cijeli dio tih poslova uglavnom se odnosi na višu ili visoku stručnu spremu i da je iz njihove
nadležnosti maknuto rješavanje tih poslova koje bi se sada morale rješavati u Regionalnim
centrima. Postavlja pitanje gradonačelniku ili saborskom zastupniku g. Vidoviću da li je bilo
kakvih razgovora vezano za ukidanje Područnog ureda HZZO-a u Šibeniku. Da li je
kontaktirana gradska vlast? U Županiji nitko nikoga nije obavijestio, niti se moglo pripremiti
da bi se moglo reagirati na takvu vrstu odluke. Svi znaju da je HZZO vrlo bitna institucija, pa
tako pored Trgovačkog suda ostaju bez još jednog područnog ureda.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako mu nije jasno zašto
upućuje pitanja njima u Gradskoj upravi, ta pitanja vezana su za Vladu RH, odnosno za
ministre u RH. Za sada nitko nije konzultiran iz Gradske uprave. Cijela država se
preustrojava, sada odgovara kao saborski zastupnik, a ne kao zamjenik gradonačelnika. Nešto
će ju dobiti kod preustrojavanja, nešto izgubiti. Prethodnih godina trošilo se više nego što su
imali. Hrvatska ima problem u cijelosti i nema ga samo Šibenik, ima ga Vukovar, Dubrovnik,
Zagreb, Split i drugi. Vlada pokušava napraviti ono što može u datim okolnostima. Cijelo to
pitanje u principu je više za Sabor nego za Vladu i njih ovdje.
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Gradonačelnik Ante Županović, dr. med. je kazao kako je on protiv centralizacije,
on je za decentralizaciju. Ne moraju određene stvari iseliti. Izgovor je dosada bio Županijska
ustanova, grad u tome nema nikakvih sudjelovanja. Nikakvih informacija nažalost nema po
pitanju problematike sa gradom. Osobno može jako puno pomoći, cijeli život je u tome.
Sudjelovao je proteklih godina u određenim rješenjima. Sigurno da će na ovu temu
porazgovarati i borit će se zajedno sa svojim timom da poslovi ostaju. Ono što traže, neće
dozvoliti koliko je u njihovoj mogućnosti da Šibenik ima bilo kakav podređeni položaj u
svemu tome. Sigurno da sa razine grada mogu doprinijeti rješavanju određenih problema.
Racionalizacija je potrebna, ali ukidanje na ovakav način kao što se događalo proteklih godina
to nije dobro.
Vijećnik Emil Guberina je kazao kako ima jedno pitanje. Na jučerašnjoj prezentaciji
projekta raspršenog hotela između ostalog prikazano je i da je kino Odeon predviđen za
dvoranu. Njegovo pitanje bilo bi da li to znači da se odustalo od dugogodišnjih nakana da se u
prostoru kino Odeona napravi multimedijalna dvorana.
Petar Mišura je kazao kako je odgovor da će to biti multifunkcionalna dvorana koja
će biti centar za mlade, ali će se moći koristiti i za kongresne sadržaje. Do sada nemaju takvu
dvoranu u Staroj gradskoj jezgri i smatraju da je to u sklopu projekta dobro. To će biti kino
dvorana, kongresna, plesna – imat će niz sadržaja. U takvom hotelskom smještaju bi se mogli
održavati kongresi, a dvorana bi se mogla koristiti za taj sadržaj.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako je ovo možda zadnja sjednica, pa joj je
dužnost da kaže kako zahvaljuju mandalinjani što se u presjeku između Vinarije i novog
sklopa stambenih objekata napravio nogostup što uvelike zaštićuje djecu u prometu.
250 tisuća građana RH šokirano je ovrhama koje svakodnevno dolaze. To je uvelike
onemogućilo normalno funkcioniranje njihovog životnog standarda i žive na rubu
egzistencije. Ovo je pitanje za naše zastupnike. Ovršni zakon omogućava da se uzima 1/3, a
uzima se gotovo cjelokupni iznos. S tim u vezi u jednom časopisu je objavljeno kako i na koji
način se građani mogu zaštititi. Komunicirala je sa ljudima koji su zaista tražili i pravnu
pomoć, pa je ovo jedan od načina da se uvede institut besplatne pravne pomoći, ljudi ne znaju
na koji se način mogu zaštititi. 6000 građana u Šibeniku zaista ne može izdržati taj priliv
ovrha koji ih totalno dovodi u pat poziciju iz koje ne mogu izaći. Unatoč saznanjima da je
možda nastupila zastara po deset godina stoje na sudu te ovrhe koje dovode da ne samo
glavnica raste nego i kamate od deset i više godina, što znači da zbog neučinkovitosti
administracije to dolazi na naplatu građanima, pa je to jedan od zahtjeva da saborski
zastupnici kod ovršnih zakona dođu u situaciju da zaista zatraže da se briše zakonska kamata.
Drugo pitanje vezano je za natječaje o kojima je svakodnevno govoreno gdje se traži
da građani moraju imati ovjerene ili originalne dokumente. Među tim građanima nalaze se
gotovo svi koji se javljaju na natječaj a koji ne donose originalne dokumente, a još dodatno
ako su ljudi koji su na socijali ili nezaposleni iziskuje od 300,00 – 700,00 kuna što dodatno
opterećuje njihov kućni budžet. Ovo je pitanje koje su građani postavljali na Internet stranici
ministru Mrsiću i ministru Bauku da se pronađe jedan modus da građani koji se javljaju na
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natječaj da mogu dati neovjerenu kopiju dokumenata, ali da ti dokumenti ukoliko uđu u uži
izbor da se naknadno donesu.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je u funkciji zamjenika
gradonačelnika, nije Zoran Milanović, nije Slavko Linić. Nosi odgovornost zajedno sa
gradonačelnikom, zajedno sa kolegom Baranovićem ovog momenta za rad Gradske uprave i
događanja u gradu. To je njihovo područje odgovornosti i za to su ovog momenta zaduženi.
Sve iznad toga će ju ipak morati uputiti na Vladu.
Vijećnik mr.sc.Tomislav Ninić je kazao kako bi želio podržati gospođu Sablić u
ovome pitanju i podsjetiti g. Vidovića da je ipak saborski zastupnik i državni dužnosnik.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako je kolega Gašperov govorio za kružni tok u
Bosanskoj što se apsolutno slaže jer su diskutirali prije. Gledajući materijale na nivou države,
investicije nigdje nema bitna dva pored Bosanske, Rokići i Meterize. U Poreču 14 kružnih
tokova kod nas jedan. Zašto na niti jednom državnom nivou cesta, autocesta nema projekta
Rokići niti Meterize. Zašto to nisu predložili državi jer to nisu mogli sami. U sklopu
komunalija građani iz MO Brodarica ga pitaju, napisao je i ima podatak tada kao vijećnik
2003. g. odobreno je 500 tisuća kuna za projektnu dokumentaciju kolektora istočnog dijela
Brodarica, Krapanj, Žaborić i Grebaštica. Odobreno je, a nije potrošeno. 2007. g. ponovo
Ivan Ninić tada vijećnik odobreno je 500 tisuća kuna, a nije potrošeno. Planovi se nisu
napravili. Ponovo za vrijeme ove vlasti 2009. g. također odobreno 500 tisuća kuna i sad piše
da će se u 2013.g. napraviti dio, a radovi bi počeli 2015.g. Znači 12 godina rade projektnu
dokumentaciju za istočni dio grada.
Sve ono što je govorio prije tri i pol godine nažalost se obistinilo puta četiri. U
izvješću piše da na sreću nisu izgubili Trgovački sud, a u Šibeniku predsjednik Trgovačkog
suda u Zadar gđa. Bailo, a Šibenik ima ispostavu. Carinarnica – Vladislavić je pročelnica
Carinarnice u Splitu, a kolegica iz Šibenika je pomoćnik. Ukinuta je financijska institucija
FINA, HT, Pošta, Carina, POA, HZZO, Mirovinsko i Zavod za zapošljavanje. Ostao je još
jedino Županijski sud u Šibeniku i Županija. Predlaže kao vijećnik ako idu da potpišu da će se
boriti za interese grada i biti protiv ovoga jer mnogi nemaju petlju i ne smiju se suprotstaviti.
Jer da smiju jedna i druga strana Šibenik ne bi došao u ovu situaciju. Vjeruje da teško mogu
izići iz ovoga, kriza je i recesija, ali da se na ovaj način sroza Šibenik to je katastrofa.
Gradonačelnik Ante Županović, dr.med. je kazao kako su predložili što se tiče
raskrižja i kružnih tokova, o tome su razgovarali i išlo je pismeno. Ostali su pri svom stavu što
se tiče Rokića, tamo ne dolazi u obzir nikakva velika petlja, nikakvo devastiranje zelene
površine. Predlagali su struci i s njima su složili u Hrvatskim cestama da se tamo nađe jedno
kvalitetnije i jeftinije rješenje koje između ostalog štedi zemlju. Tamo je dramatično bilo
lijevo skretanje za bolnicu. Struka će iznaći jedno rješenje, a ne ono megalomansko koje
uništavalo 100 tisuća kvadrata zemljišta.
Što se tiče Meteriza usuglasili su se što se tiče svega toga i tamo bi trebala doći, još je
jedna petlja u pitanju, to je petlja u Njivicama na koju bi se trebala spojiti zaobilaznica koja je
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u planu. N atu petlju se spaja i cesta koja je bila spomenuta Put Vida. Sva rješenja koja su tu
bila predviđena su megalomanska rješenja koja zahtijevaju izuzetno velika sredstva. Nije
vidio da li su odredili prioritete, ali u svakom slučaju su reagirali preko Županije i direktno
kad se dostavljao spisak određenih potreba na području Grada. Bilo je razgovora i bit će ih
opet da vide gdje su i kad bi se trebalo započeti. Nada se da bi jedno od tih rješenja trebalo
ako ne ove godine onda sigurno početkom sljedeće godine po određenom prioritetu da li su to
Meterize, Njivice da je nužna ta petlja. Struka preferira kružne tokove. U svakom slučaju neke
stvari ne mogu zaustaviti, neke loše stvari koje su se dogodile u ovom gradu niti zajedno nisu
mogli zaustaviti, međutim to ne znači da neke stvari ne mogu popraviti. Danas sjedište
određenih institucija može biti i u malom gradu. To nije veliki problem, ali je važno da je
usluga dostupna građanima. Jedno od prioriteta je to da određene usluge, određenih institucija
ne sele iz grada. Nedopustivo je da građani putuju u drugi grad, još gore zaposlenici putuju u
drugi grad da bi njihovi građani došli.
Što se tiče kolektora ne zna koje je radio kakve planove i tako dalje. Znaju da je
zajedno sa direktorom potpisao ugovor sa RBD-om poslije dugog natezanja. Natezali su se
oko toga da one ingerencije koje imaju oni ovdje kao vijeće da ga nema bilo kakva institucija
to nije u redu. Oni sa određenim sredstvima i sa određenim statusom i proračunom garantiraju
da će se taj dio raditi. Misli ad su napravili i donijeli dobre odluke, pa i oni vijećnici za dvije
kune i na taj način su bili između ostalog u poziciji da najveći dio planova izrade. Dio koji ide
preko Ražina prema Podima zapinje zbog imovinsko - pravnih odnosa. To je ono gdje su
njegovi napori i napori saborskih zastupnika usmjereni da se na razini Vlade ili resornog
ministarstva napravi nekakvi hodogram određenih aktivnosti pojedinih resora da se to što
prije riješi. Potpisali su ugovor za 10 milijuna eura. Ovaj dio dokumentacije je gotov. U prvoj
polovini će biti gotova dokumentacija za ovaj južni krak. Onaj koji će ići prema Brodarici i uz
more. Sve pretpostavke u tom smislu su napravljene. Od tih 10 milijuna eura Hrvatske vode
vraćaju 9 milijuna eura, a Grad Šibenik, odnosno Vodovod vraća samo jedan dio. Imaju vrlo
komotnu situaciju. Zapeli su u svemu tome. Nažalost te probleme stvaraju pojedinci, a
određene institucije počevši od pravosuđa ili se još ne snalaze, ali treba napraviti nekakav
plan na koji način će se to brzo rješavati. Vrijeme prolazi. U svakom slučaju napravljena je
planska dokumentacija i sve ostalo.
Vijećnik dr.sc. Ivica Poljičak je kazao kako ima dva pitanja i vjeruje da će biti kratki
odgovori. Prvo pitanje odnosi se na Strategiju razvoja grada Šibenika, prije neki dan je bila
prezentacija. Ispričava se jer nije mogao biti nazočan, ali zahvaljujući novim tehnologijama u
večernjim satima mogao je to sve lijepo pregledati i vidjeti kakva je bila prezentacija.
Strategija je napravljena na jedan prilično dobar način, osjeća se pozvanim da pita nešto što
je uočio i što ga je prilično iznenadilo. Svaka vlast u ovo predizborno vrijeme pokušava
isticati svoje vrline i da će pokušati naglasiti ono što misli da je dobro napravila i ono što želi
tek napraviti, neko će to nazvati foto shop, neko ovako, ali to sada nije predmet rasprave.
Naravno da se svaka vlast mora suočiti s onim što je obećala, a nije napravila. Kada je gledao
planirane projekte, a njih je od 1-106 u Strategiji kada su bili prezentirani. Sad kada je gledao
onda se iznenadio jer se govori o projektima, neki su u tijeku, neki su napravljeni, neki nisu ni
započeti. Onda se dođe do rednog broja 45, pa su odjednom na rednom broju 51. kojim se
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projektima radi. Tu je bilo uređenje Stare gradske jezgre br.50., Izgradnje podzemne garaže i
uređenje gradskog trga Poljana br.49., Izgradnja garaže Vatrogasni dom br.48.. To je u jednoj
fazi bilo rečeno da će se napraviti.
Drugo pitanje mogu shvatiti kao jedan prosvjed nisi u eteru Radio Šibenika, iznimno
mu je žao zbog toga. To je bila jedna iznimno dobra tradicija Gradskog vijeća. Svi građani su
imali pravo čuti što se ovdje govori. Ne zna koji su pravi razlozi zbog čega više nisu u eteru
Radio Šibenika, samo da ne kažu da je to stvar uređivačke politike.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je jutros dobio obavijest
kako neće biti prijenosa Radio Šibenika, razočaran je time. Reagirao je kod direktorice radija.
Ne želi se miješati u uređivačku politiku, dobio je odgovor da je to praksa u svim drugim
gradovima. Grad Šibenik nije većinski vlasnik Radija Šibenik. Iznimno mu je žao što nema
prijenosa.
Vezano za Strategiju razvoja grada Šibenika to nisu stvari koje su obećali da će
napraviti, to su stvari kojima teže. Neke od tih su započeli, Projekt Poljane su započeli,
međutim su procijenili da jednostavno ovog momenta nemaju dovoljnu podršku, ni u Vijeću
ni bilo gdje drugo da bi taj projekt izvukli do kraja. Preveliki su prijekori, razlikuju se oko
broja etaža i niza drugih stvari. Zašto to ne preispitati još jednom. Što se tiče Vatrogasnog
doma, stvari koje nisu nikada dosada govorili barem ne za ovom govornicom Vatrogasni dom
je dobio lokacijsku, parcelacijski elaborat je izrađen. Vlada RH ovih dana treba odobriti,
izdvojiti kompletno tu parcelu. Nakon toga mogu tražiti sredstva Vatrogasnog doma, a
paralelno s time razmišljati o drugom dijelu. Također misli da su raspisali natječaj za glavni
projekt ili je u pripremi u svakom slučaju.
Vijećnica Anita Škugor Kodžoman je kazala kako će se vratiti na čistu nadležnost
grada, na nešto što nije tako skupo, a kvalitetno bi riješili da naš okoliš izgleda bolje. S ove
govornice je aktualizirala problem Gimnazije i njihovih vrtova i zidova i na neki način se
riješilo da je taj zid koji je ugrožavao prolaznike jer je tamo kolnik, riješen je na način da ga je
Županija sanirala. Potrebno je riješiti problem grafita koji su na toj zgradi, i vrtove oko
zgrade. Ta investicija ne bi bila toliko skupa, tim više što je Zelenilo u vlasništvu Grada, ide
proljeće i mogućnost da taj jedan objekt učine ljepšim. To je nešto što se može riješiti jednom
odlukom i što može biti na ponos čitavom gradu. Zbog svog identiteta i svoje
prepoznatljivosti put Gimnazije idu i mnogi turisti kojih je sve više u našem gradu.
Druga stvar za koju misli da na neki način nema dovoljno razumijevanja, barem nije
bilo do sada, to su ne samo fasade nego i zatvori na gradskim palačama koje su uistinu u vrlo
lošem stanju i mišljenja je kao što je već naglašavala na ovom Gradskom vijeću da bi uistinu
trebali pokazati, bez obzira što u nekim odnosima barem što se palača tiče nisu riješeni
vlasnički odnosi, da bi trebalo napraviti ono što je napravljeno u Amsterdamu i u Kotoru i da
se tu uistinu na neki način o trošku Grada riješi da bi u krajnjem slučaju uživali u ovom što su
nam ostavili naši preci.
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Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako što se tiče fasada i stolarije
prijavljeni su na natječaj Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša i očekuju ovih
dana odobrenje. O tome vode računa.
Što se tiče grafita doista jedino što može napraviti s ove govornice jeste apelirati na
naše građane. Što se tiče grafita brišu gdje stignu, kad stignu 24 sata dnevno. Nažalost neke
stvari promaknu.
Predsjednik Vijeća, mr.sc. Goran Grguričin je kazao kako je aktualni sat završen.
Prelaze na utvrđivanje dnevnog reda. Klub vijećnika SDP-a je zatražio 5 minuta pauze.
Nakon pauze predsjednik Vijeća mr.sc. Goran Grguričin je kazao kako sukladno
članku 67. Poslovnika prelaze na postupak utvrđivanja dnevnog reda. Kazao je kako je dužan
izvijestiti da je vezano za prijedlog dnevnog reda 36. sjednice zasjedalo Međustranačko vijeće
na temu suglašavanja pojedinih prijedloga iz točaka dnevnog reda, a za koje je više
predlagatelja dostavilo posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje tako da
sukladno odredbama članka 40. Poslovnika Gradskog vijeća on kao predsjednik ima obvezu
pozvati predlagatelje koji dostave različite prijedloge na istu temu, pa su u tom smislu na
Međustranačkom vijeću raspravili dvije teme. Bilo je više prijedloga vezano za odluku o
komunalnom doprinosu, gdje su prijedlozi stigli od vijećnika Ante Gaćine, prijedlozi od HSPa i od SDP-a i bilo je više prijedloga za prijedlog o Izmjeni naziva Osnovne škole Meterize
gdje su također bila tri prijedloga: prijedlog SDP-a, HSP-a i vijećnice Jagode Sablić koja je u
međuvremenu povukla taj prijedlog tako da su ostala dva prijedloga. Na Međustranačkom
vijeću je postignuto suglasje u načelu u točkama koje se odnose na Statut Grada Šibenika i
Poslovnik u smislu da su izmjene vezane isključivo za Izmjenu Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi. Ostale točke dnevnog reda nisu posebno razmatrane jer su
zaključili da su operativno-tehničkog karaktera da tu ne bi trebalo biti posebne potrebe za
usuglašavanje. To je kratki izvještaj o međustranačkom vijeću.
Upitao je da li ima prijedloga za dopunu dnevnog reda.
Tajnica Grada Valentina Mejić je kazala kako su sve naknadno zaprimljene
materijale uputili u elektronskim putem. Radi se o:
-

Prijedlogu zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne
škole Meterize

-

Prijedlog odluke o izradi detaljnog plana uređenje luke nautičkog turizma TEF

-

Prijedlog mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga (ciljanih) Izmjena i dopuna
Prostornog plana Šibensko-kninske županije

-

Prijedlog zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Šibenika

Isto tako je zasjedao i Odbor za Izbor i imenovanje te je uputio
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-

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Šibenika

-

Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove gradskog Savjeta mladih
Grada Šibenika

Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako bi nešto na humanitarnoj bazi, hvala Bogu da ne
radi radio, imaju dva vijećnika koja već duže vremena nisu sa njima. Nažalost oni imaju teške
bolesti, pa bi zamolio ako se mogu odreći svoje naknade kako bi im mogli pomoći, jer su oni
na kemoterapiji.
Predsjednik Vijeća, mr.sc. Goran Grguričin je kazao kako temeljem Poslovnika to ne
bi mogli rješavati na ovaj način, svatko od njih donosi odluku kako će raspolagati ali je
prijedlog na mjestu i mogli bi ga podržati na neki drugi način, ali ne u smislu dopune točke
dnevnog reda.
Gradonačelnik Ante Županović, dr.med. je kazao kako vidi da točka 6. Izaziva velike
prijekore i to im u ovom slučaju ne treba, ima prijedloga da se nazivi škola kad ih obilježavaju
imenima naših poznatih šibenčana da to naprave na jedan drugačiji način i da to rade
eventualno u paketu i uz određene kriterije da to obave u dogledno vrijeme, stoga predlaže da
se točka 6. i točka 7. skine sa dnevnog reda i da to odgode za naredno vrijeme sagledavajući i
škole i ulice.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako se ponekad i sa gradonačelnikom slaže. Misli da u ime
pameti, u ime grada Šibenika, u ime toga što 1.07. idu u Europu kao punopravna članica
Europe, a prvom stavku Statuta Europe piše: „Zasnovana na tekovinama antifašizma“.
Prijedlog koji je došao nažalost iz koalicijskog partnera vladajuće koalicije, došao je samo
zato jer idu izbori i da se HSP kao crna stranka ne veže sa takozvanim crvenim ili malo manje
crvenim. Kazao je kako je ovo sramota za Šibenik.
Predsjednik Vijeća mr.sc. Goran Grguričin je kazao kako će ga morati prekinuti i
oduzima mu riječ. O dnevnom redu se ne vodi rasprava to što želi reći može kasnije u
raspravi. Sada raspravljaju o dopuni dnevnog reda. Možda će se prihvatiti prijedlog
gradonačelnika. O dnevnom redu se ne raspravlja, nego se predlaže. Eventualno ako predlaže
da se povuče, neka to predloži.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako najveći Norveški književnik svih vremena je bio blago
nacista u usporedbi s njihovim prijedlogom. Ima prijedlog da se izvinu vijećnicima i svim
šibenčanima.
Predsjednik Vijeća, mr.sc. Goran Grguričin je oduzeo riječ vijećniku Ivanu Niniću.
Vijećnik dr.sc. Ivica Poljičak je kazao kako bi se pridružio prijedlogu koji je iznio
gradonačelnik da se točka 6. i točka 7. skinu danas s dnevnog reda, da se o tome ne raspravlja.
To znači da praktički Osnovna škola Meterize do daljnjega ima ime Osnovna škola Meterize.
Kazao je kako nije stvar Poslovnika, rekao bi pristojnosti, štite dignitet svih osoba tako je
kratko kazao kako je 2006. godine akademik Petar Guberina dobio jednoglasno (posmrtno)
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Nagradu za životno djelo, a isto tako 1997. godine je Vinko Nikolić dobio Nagradu za životno
djelo također (posmrtno) od ovoga tijela.
Predsjednik Vijeća mr.sc. Goran Grguričin je kazao kako ima kratku repliku na
izlaganje g. Ivana Ninića. U ovom Domovinskom ratu Goran Grguričin, Nikola Vukorepa i
redom koji su rukovodili Policijskom upravom negdje 1600 branitelja stali su na obrani
Republike Hrvatske s namjerom da je obrane i sačuvaju i u tome su uspjeli. Igrom slučaja da
to nisu uspjeli dogodilo bi se kao u Vukovaru, Srebrenici i ostalima. Ode bi bila jedna
Jugoslavija, a oni svi bi bili zločinci. Protiv njih su podnesene kaznene prijave jer su rušili
Jugoslaviju. Vukušić je dobio 20 godina, on 15 i tako redom. Pitanje je vremena i što je tko
radio u koje vrijeme. Reći njemu da je na tragu nacizma misli da to nije korektno s obzirom
da o sebi ne želi puno toga pričati. Što znači kada ratne zarobljenike potopite umjesto da ih
pustite oko 43-te i tako dalje, što znači na otoku Žirju ima jedna jama koja je bila čista, bistra
voda, a 43-te su je napunili neki ljudi. On tada nije rođen i njega vraćati u neka prošla
vremena samo zašto što polemiziraju o dva velika Hrvatska sina oko imena o kojima možda
neće raspravljati jer je u krajnjem slučaju nekorektno i uvrjedljivo.
Sukladno Poslovniku, članku 67. prvo se glasuje o prijedlozima da se neki predmeti
izostave sa dnevnog reda. S obzirom da imaju prijedlog gradonačelnika, a koji je podržan i od
vijećnika Ivana Ninića i vijećnika Ivice Poljička da bi se dnevnog reda skinule točke 6. i 7.
Predloženog dnevnog reda stavlja na glasanje prijedlog gradonačelnika.
Konstatirao je da je jednoglasno donesena odluka da se točka 6. i točka 7. skinu sa
rasprave o dnevnom redu.
Stavio je na glasanje da se u dnevni red kao točka 8. uvrsti:
-

Prijedlogu zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne
škole Meterize
Vijeće je jednoglasno prihvatilo da se navedena točka uvrsti u dnevni red.
Stavio je na glasanje da se u dnevni red kao točka 9. uvrsti:

-

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Šibenika
Vijeće je jednoglasno prihvatilo da se navedena točka uvrsti u dnevni red.
Stavio je na glasanje da se kao točka 10. dnevnog reda uvrsti:

-

Prijedlog odluke o izradi detaljnog plana uređenje luke nautičkog turizma TEF
Vijeće je jednoglasno prihvatilo da se navedena točka uvrsti u dnevni red.
Stavio je na glasanje da se kao točka 11. dnevnog reda uvrsti:

-

Prijedlog mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga (ciljanih) Izmjena i dopuna
Prostornog plana Šibensko-kninske županije
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Vijeće je jednoglasno prihvatilo da se navedena točka uvrsti u dnevni red.
Stavio je na glasanje da se kao točka 21. dnevnog reda uvrsti:
-

Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove gradskog Savjeta mladih
Grada Šibenika
Vijeće je jednoglasno prihvatilo da se navedena točka uvrsti u dnevni red.
Stavio je na glasanje da se kao točka 22. dnevnog reda uvrsti:

-

Prijedlog zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Šibenika
Vijeće je jednoglasno prihvatilo da se navedena točka uvrsti u dnevni red.

S obzirom da su izbacili točke 6. i 7. To znači da su sve točke iza toga pomaknute za
dvije manje. Tako da je točka 8. postala točka 6.pa tako redom.
Jednoglasno je prihvaćen slijedeći

DNEVNI RED
1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine
2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Šibenika
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Šibenika
4. Prijedlog odluke o izradi VI. (ciljanih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
plana Grada Šibenika
5. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
(po prijedlogu vijećnika Ante Gaćine)
b) Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu (po prijedlogu vijećnika HSP-a)
c) Prijedlog odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu (po prijedlogu Kluba
vijećnika SDP-a)
6. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne
škole Meterize
7. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Šibenika
8. Prijedlog odluke o izradi detaljnog plana uređenje luke nautičkog turizma TEF
9. Prijedlog mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga (ciljanih) Izmjena i dopuna
(IV.)Prostornog plana Šibensko-kninske županije
10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju
komunalnim djelatnostima
11. Prijedlog odluke o dopuni odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju
ugovora
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12. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne
djelatnosti nabave, popravak i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne
signalizacije na području grada Šibenika na temelju ugovora
13. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanje fontana
na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
14. Prijedlog plana davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015. godine
15. Prijedlog plana davanja koncesija u 2013. godini
16. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje
Grada Šibenika
17. Prijedlog analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Šibenika u
2011. i 2012. godini
18. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
grada Šibenika za 2013. godinu
19. Prijedlog mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za
2012./2013. godinu
20. Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za:
a) mjesec studeni 2012. godine
b) mjesec prosinac 2012. godine
21. Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove gradskog Savjeta mladih
Grada Šibenika
22. Prijedlog zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Šibenika

Točka 1.
Predsjednik Vijeća mr.sc. Goran Grguričin je zamolio predlagatelja da dade
potrebno uvodno obrazloženje.
Gradonačelnik Ante Županović, dr.med. je kazao kako je sukladno Zakonu o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u obvezi dva puta godišnje podnijeti izvješće o
radu Gradskom vijeću.
Ovo šestomjesečno razdoblje započeli suraspisivanjem natječaja za izvođača radova na
uređenju tvrđave svetog Mihovila. Odabrana je zajednička ponuda poduzeća Minigradnja i
Sarađen te su u srpnju započeli s radovima. Ovo je ipak prvi projekt kojeg je Grad Šibenik
aplicirao na fondove Europske unije i dobio kao glavni nositelj te ga vlastitim snagama
provodi. Trenutno su u tijeku radovi unutar perimetralnih zidova i podrumskih prostorija, a
završetak prve faze rekonstrukcije i uređenja očekuje se u roku od godinu dana.
U srpnju 2012. godine završena je prva faza uređenja Pomorskog inovacijskog centra iNavis,
a u rujnu 2012. godine u nazočnosti veleposlanika Kraljevine Norveške u RH, Henrika
Ofstada , ministra poduzetništva i obrta Gordana Marasa zgrada je svečano otvorena kao
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centar koji okuplja i podržava poslovanje tvrtki koje vežu svoju djelatnost uz more i
pomorstvo.
U prostorijama tvrtke Podi – Šibenik s ministrom poduzetništva i obrta Gordanom Marasom,
6. 8. 2012. godine svečano su potpisali ugovor o sufinanciranju projekta „Poduzetnička zona“
u vrijednosti 4 milijuna kuna u sklopu programa Poduzetnički impuls. Dodijeljena namjenska
sredstva utrošena su na dovršetak izgradnje ceste s pripadajućom komunalnom
infrastrukturom.
Zona Podi se nastavlja širiti. Gradi se 3, 2 kilometara nove komunalne infrastrukture i oprema
se 700 000 m2 prostora. Ovim ulaganjem nastavljamo osiguravati preduvjete za dolazak
novih investitora na Pode i otvaranje novih radnih mjesta.
14. siječnja 2013. godine školsko zvono simbolično je oglasilo početak nastave u novoj
Osnovnoj školi u Gradskoj četvrti Meterize koja je otvorena kao najsuvremenija i najljepša
obrazovna ustanova na području Šibensko – kninske županije, a i šire.
U financiranju izgradnje Osnovne škole Meterize participirali su Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta s 28.925.600,00 kuna. Grad Šibenik uložio je u ovaj projekt
18.740.067 kuna.
Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnosti na Odluku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost kojom se odobravaju sredstva zajma za nastavak sanacije okoliša bivše Tvornice
elektroda i ferolegura u Šibeniku u iznosu od 10 milijuna kuna. Ta smo sredstva utrošili na
zbrinjavanje opasnog otpada s područja bivše tvornice koji je otpremljen i TEF je danas
prostor o kojem razmišljamo u okviru investicija i razvojnih potencijala. Shodno tome,
izradili smo i prezentirali idejno rješenje Luke nautičkog turizma na tom vrijednom zemljištu.
Uoči blagdana sv. Mihovila i Dana grada, svečano otvaranje stalnog postava Muzeja grada
Šibenika upriličeno je 28. rujna 2012. godine uz nazočnost predsjednika Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ive Josipovića i ministrice kulture prof. dr. sc. Andree Zlatar Violić.
Na uređenju stalnog postava Muzeja grada Šibenika intenzivno se radilo još od 2009. godine,
a uloženo je ukupno 8 milijuna kuna, od čega je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
participiralo s trećinom iznosa, dok je Grad Šibenik uložio dvije trećine novčanih sredstava.
Grad Šibenik pristupio je realizaciji projekta izgradnje kolektora u istočnom dijelu grada
kojim će se unaprijediti kvaliteta života Šibenčana i ostvariti infrastrukturni napredak s ciljem
razvoja poduzetništva i privlačenja još većeg broja gostiju.
Riječ je o projektu izgradnje kanalizacijskog tlačnog cjevovoda crpne stanice „Ražine –
TLM“ te fekalne kanalizacije radne zone Podi i područja Ražine u gradu Šibeniku.
Kako bi realizirali taj projekt 18.12.2012. godine potpisali smo kredit s EBRD – om u iznosu
od 10 milijuna eura kojim će se sufinancirati proširenje mreže otpadnih voda. Povrat kreditnih
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sredstava osiguravaju Hrvatske vode Zagreb u iznosu od devedeset posto (90%), a Vodovod i
odvodnja d.o.o. Šibenik iz naknade za razvoj odvodnje u iznosu od deset posto (10%).
Sredinom srpnja prisustvovao sam sastanku u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu tijekom kojeg
je predstavljena osnovna struktura dislociranog studija Sveučilišta u Zagrebu sa sjedištem u
Šibeniku koji bi se fokusirao na obnovljive izvore energije te gospodarenje energijom i
energetsku učinkovitost.
Od strane Agencije za upravljanje državnom imovinom dobili su na privremeno korištenje i
upravljanje vojarnu Palacin za potrebe studija. Pozitivno je riješen i zahtjev za vojarnu
Minerska, za ostvarivanje kulturnih i društvenih projekata. Ishodovana je dokumentacija i
dodijeljen je dio vojarne Jamnjak za izgradnju dječjeg vrtića, a u tijeku je postupak za
dodjelu zemljišta za izgradnju Vatrogasnog doma u vojarni Bribirskih knezova.
Prisustvovali smo i sastanku u Zagrebu uz predstavnike svih aktera koji su uključeni u projekt
Regionalnog centra Bikarac na kojem je istaknuto da je želja svih strana da imamo učinkovit i
izvediv projekt. U tijeku je i izrada urbanističkog plana uređenja POS Meterize. Potom će se
izvršiti prijenos vlasništva na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN),
nakon čega će APN preuzeti aktivnosti vezane za projekt i samu izgradnju naselja.
Grad Šibenik je u ovom razdoblju pristupio brojnim manjim projektima i zahvatima koji
poboljšavaju kvalitetu života naših građana i koji su direktan odgovor na njihove potrebe.
Takvi su zahvati većinom u nadležnosti Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i
obuhvaćaju asfaltiranje cesta, postavljanje i popravljanje javne rasvjete, uređenje okoliša i
slično.
U Gradu Šibeniku objektivno je došlo do povećanja prihoda u 2012. godini i niz dodatnih
okolnosti utjecalo je na dosadašnje ostvarenje prihoda Grada i na izvršenje rashoda iz
Proračuna. Zakon o legalizaciji i pojedini investitori utjecali su na ostvarenje puno većeg
prihoda komunalnog doprinosa, kao i sufinanciranje kapitalnih projekta u gradu Šibeniku od
strane pojedinih ministarstava.
O ulaganjima u kapitalne projekte od najznačajnijih je spomenuo uređenje šetnice Banj –
Pekovac i drugu fazu uređenja gradske plaže Banj. Za ova dva projekta potpisan je ugovor s
izvođačem radova, šibenskom tvrtkom Ran, a na Banj ćemo novom šetnicom do početka
turističke sezone. Polaganjem vremenske kapsule u temelje novog objekta na Banju prije dva
tjedna i službeno smo otvorili radove.
Otvorili smo radove i na uređenju okoliša spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu.
Košarkaško igralište u punim dimenzijama bit će podignuto iznad parkirališta s jedne i
spomenika Draženu Petroviću s druge strane, a ispod njega nalazit će se garaža sa smještajnim
kapacitetom za oko 30 automobila.
Baldekin je danas najveća šibenska četvrt s velikim brojem stanovništva i red je da joj
podarimo moderan i urbani izgled. Osim uređenja okoliša spomenika Draženu Petroviću,
pristupili smo uređenju ceste iza Trga Andrije Hebranga, a slijedi nam i uređenje
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problematičnog križanja Bosanske i Ulice Stjepana Radića. U rebalansu proračuna predviđen
je i milijun kuna za izgradnju i modernizaciju dječjih igrališta.
Grad Šibenik je i u ovom razdoblju jako dobro surađivao s Vladom RH i pojedinim
ministarstvima. Pomoć u proširenju gospodarske zone Podi, stvaranje preduvjeta za dovršetak
sanacije područja bivšeg TEF – a, davanje na korištenje prostora bivših vojarni i financijska
podrška kvalitetnim projektima neki su od pokazatelja uspješne suradnje. Na traženje
Gradskog vijeća Grada Šibenika, uputili smo pismo Vladi Republike Hrvatske o potrebi
održavanja sastanka o zaštiti i promicanju interesa Šibenika.
Održani su sastanci s Agencijom za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) o korištenju
imovine te vraćanju iste u vlasništvo Grada Šibenika kako bismo je koristili za realizaciju
projekata i potrebe naših građana. Susreli smo se i s premijerom i predsjednikom države s
kojima smo ponaosob razgovarali o aktualnim problemima u Šibeniku i predstavili im
rezultate našeg rada.
I u ovom razdoblju godine susretali su se i uspješno surađivali s prijateljima iz Hrvatske i
svijeta, primali strane delegacije u naš grad i bili u radnom posjetu Velikoj Britaniji. Prije
svega, nastavili smo uspješnu suradnju s gradovima prijateljima Šibenika i bili ponosni
domaćin Susreta gradova prijatelja od 6. do 19. srpnja 2012. godine.
U rujnu 2012. godine ugostili su delegaciju prijateljskog grada Vukovara u uzvratnom
posjetu, koji su svojim dolaskom i kulturno – umjetničkim programom uveličali proslavu
Dana grada.

Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako stoji da se 27. 06. u Zagrebu održao sastanak s
ministrom pravosuđa gdje su razgovarali o Trgovačkom sudu i gdje je dogovoreno da status
Trgovačkog suda u Šibeniku ostaje nepromijenjen. U Zadru piše Trgovački sud Zadar, a u
Šibeniku Poslovnica Zadar. U Šibeniku je Trgovački sud osnovan prije nego u Zadru. Ima
prijedlog, točno je da je nagradu 1997. g. dobio i Vinko Nikolić koji je u Saboru bio njegov
kolega. Tada je diskutirao mnogo žešće nego sada i bio je u pravu.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je vijećnik Ivan Ninić izišao iz teme.
Vijećnik Ivan Ninić je kazao kako je tada prozvao predsjednika Tuđmana zbog TEFa. TEF i TLM nisu zatvoreni što je nekoga brinulo za Županovića, Ninića ili nekog drugoga.
Zatvoreni su, službeni podatak jer je ugašeno 170 megawata struje, a jedan megawat je 3
milijuna eura. Otada, 20 godina Hrvatska nije izgradila niti jedan izvor energije. Za TEF je
Hrvatska dobila 150 milijuna eura i dužna je barem očistiti taj teren. Šibenik je ostao bez 10
tisuća radnih mjesta.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako nažalost tijekom niza
godina problem nije rješavan zbog nemogućnosti politike da nametne to pitanje, a isto tako i
zbog tehničkih okolnosti koje su vezane uz sam TEF. Ono što su oni napravili, a ne tiče se
gradonačelnikovog izvješća, kazao je kako je pokrenuta pred stečajna nagodba što su obvezni
napraviti po zakonu. Statut je podzakonski akt i radi se po zakonima Republike Hrvatske.
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Upravo su u pred stečajnom postupku, država je najveći vjerovnik. Ina d.d. ima 46-47
milijuna kuna država negdje oko 80 milijuna kuna, ukupno oko 130 milijuna kuna. Procjena
vrijednosti zemljišta napravljena prošle godine iznosi preko 350 milijuna kuna. Jedno sa
drugim nije problem što se tiče cijene. Ono što ga više brine je brzina kojom će se odvijati
pred stečajna nagodba. Ne voli davati obećanja unaprijed, vjeruje da će i TEF na kraju doći na
„šibenski mlin“. To se događalo kad je vijećnik bio u politici i cijela garnitura koja je u
Šibeniku tada vodila politiku i razvoj grada je trebala u tom vremenu napraviti više. Teško je
prosuđivati iz ove perspektive, ne zna koji je razlog zbog čega je gašen TEF, ne može reći sa
sigurnošću. Nikad mu ih nitko nije službeno priopćio i objasnio. Ne zna da li je to HEP,
nemogućnost prodaje robe na tržištu. Cijela tadašnja politička garnitura je odgovorna za to
stanje. Ovdje svi zajedno bez obzira na boje pokušavaju tu situaciju iščupati iz onoga iz čega
su je zatekli i vratiti Šibeniku sve ono što zaslužuje.
Predsjednik Vijeća je kazao kako TEF imaju svoju upravu, nadzorni odbor i
skupštinu dobro se privodi kraju, limitirani su određenim zakonskim propisima. Možda
uprava neće moći nešto provesti brže nego zakon dopušta i tako dalje.
Vijećnik Emil Guberina je kazao kako ima niz dobrih stvari počevši od Bikarca i
Gospodarske zone Podi, Osnovne škole Meterize i stalnog postava Muzeja. No međutim
postoje i neke ključne stvari koje zamjeraju. Spomenuo je četiri stvari. Jedna se odnosi na to
da su odobrena ponovno sredstva zajma za nastavak sanacije okoliša u visini od deset
milijuna kuna Misli da su očekivali nešto drugo. To je bio jedan loš ugovor koji je bivša vlast
napravila i očekivali su da će imati utjecaj da s takva nepravda gradu Šibeniku ispravi, jer ni
jedna crna točka na Jadranu, svi su sanirani sa državnim novcima, a nikome nisu dane
pozajmice. Nama je uspjeh što su dobili pozajmicu za koju su dali zalog – vlastiti teren za koji
vjeruju da će se moći osigurati. Druga zamjerka se tiče vojarni za koje se da zaključiti da su ih
dobili na privremeno korištenje i upravljanje. Još nisu dobili nikakav dokument po kojim
kondicijama su dobili koju vojarnu i što slijedi. Prontno su dobili od premijerke odgovor svi
ovdje gradski vijećnici i dali zadatak svim ministarstvima koji su nadležni za pitanja
djelokruga koji ih interesira. Nisu riješili ništa, ali su barem dobili pisani odgovor iz kojeg ne
znaju što su dobili, po kojim uvjetima i zašto je to na privremeno korištenje, a drugi gradovi
su to rješavali po drugim kondicijama. Trgovački sud su očekivali da će se vratiti s obzirom
na relacije koje imaju sa vladajućom garniturom. Mogu biti sretni što nisu izgubili ono malo
što je ostalo. U ovom Izvješću također stoji da su se susreli sa premijerom, a ne znaju što on
kaže. Smatraju da se radi o strateškim interesima grada Šibenika i smatrali su da će se tu
angažirati do kraja. Imali su izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća za koju su donijeli
zaključke da se hitno sazove sastanak na kojem će biti prisutan župan i svi saborski
zastupnici, trebao bi biti i predsjednik Gradskog vijeća da se sa premijerom razgovara o
krucijalnim pitanjima ovoga grada. Šibenik je dao svoj doprinos u stvaranju ove države, ali su
sve što su mogli izgubili nakon toga. Oni kao Šibenski građanski forum su pokušali raditi
cirkuse i prosvjede htjeli poslati poruku državnoj vlasti za stanje u Šibeniku. Imaju najava da
će biti 150 ljudi viška, odlaze ljudi iz Luke, HŽ-a. Šibenik je predivan grad, treba učiniti sve
da do tog sastanka dođe. Ako će ju svi stati u zaštitu interesa grada onda tu ne smije biti
nikakvih kalkulacija. Moraju svi stati zajedno i boriti se.
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Gradonačelnik Ante Županović, dr.med. je kazao kako je bilo određenih diskusija
koje su bile na mjestu. Bilo je jako loših stvari, poteza. Ono što su napravili u ovom trenutku
je ono što je bilo maksimalno. Priča oko TEF-a nije završena. Prošli put kad je bio ministar
ovdje je razgovarao o određenim problemima i sigurno da postoji suradnja, no međutim priču
oko TEF-a ne mogu dovesti kraju bez suradnje, a ona postoji i ima jako puno razumijevanja.
Neke stvari treba dovesti do kraja, razriješiti. Nisu u situaciji da postavljaju određene uvjete,
ali traže suradnju i ona postoji. Ne sumnja da će ju taj teren kvalitetno i na koncu konca
riješiti. Što se tiče osvrta na njegovo izlaganje neke stvari su moguće, a neke nisu moguće.
Određeni kontakti postoje. U svakom smislu ono što njega i njegov tim interesira to je u
prvom redu interes grada. Osobnih interesa i motiva nema, jedini njegov interes je grad.
Postoji niz obveza prema ovom gradu, ali to nije napravljeno u određeno vrijeme. Teško je
govoriti paušalno o nekim stvarima. U hodu su određene stvari rješavali, jer problema ima
strahovito puno pogotovo što se tiče procedure i same dokumentacije. Neke poteze koje Vlada
treba napraviti, treba napraviti što prije. Iskorak u Šibeniku je napravljen. Šibenik je treći po
izvozu u Hrvatskoj, ispred nas je Zagreb i Kutina. Za sve pa i za ono što dobivaju od Europe
moraju imati i svoj dio koji će uložiti. Što se tiče TEF-a, čišćenje nije bio javni interes,
dokumentacija postoji. To će ju riješiti, važno je da se prostor očisti. Uvijek se može dati
primjedbi i treba se razgovarati o određenim problemima. Za sve što se događa treba stvoriti
određene uvjete.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako se moraju boriti za institucije u gradu
Šibeniku, vidjeli su u aktualnom satu, počevši od kolege Jukića, Ivana Ninića i njega, a isto
tako moraju svi paziti na izgovorenu riječ. Ovdje se radi o izvješću gradonačelnika, kolega
Guberina spominje Tvornicu valjanih proizvoda koja je privatno trgovačko društvo i Luku
koja je isto tako privatno trgovačko društvo. Netočno je da će u Luci biti deset otkaza jer je to
izišlo u Novom tjedniku, ako je tko pročitao taj članak u cijelosti onda je mogao zaključiti da
to nije istina, ali u naslovu kojeg uređuju urednici neskloni i njemu osobno, pa tako pišu u
naslovu bit će 5-10 otkaza. Luka će se nastojati osloboditi onih radnika koji ne udovoljavaju
određenim potrebama i zahtjevima, a da će istovremeno zaposliti isti taj broj radnika u
terenskoj operativi odnosno na terenu. Ta izjava je potpuno netočna, kao i neke druge izjave
Građanskog foruma na konferenciji za tisak koje neće sada navoditi. Iza Luke je jedna teška
godina, ali neće biti otkaza.

Vijeće je donijelo Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za
razdoblje srpanj – prosinac 2012. Godine koje se prilaže zapisniku pod 1) i čini njegov
sastavni dio.
Točka 2.
Predsjednik Vijeća zamolio je za obrazloženje Prijedloga statutarne odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Grada Šibenika.
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Tajnica Grada, Valentina Mejić je kazala kako je krajem prosinca prošle godine
stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi kojim je propisano da su dužni svoje statute i opće akte uskladiti u roku od tri
mjeseca. Zaprimili su prijedlog sa malo podrobnijim obrazloženjem. Molila bi samo jednu
ispravku u članku 16. da se brojka 8. zamijeni brojkom 9. odnosno članak 9. stavak 2. i 3.
Stupaju na snagu Odlukom o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U obrazloženju je
napisano sve po člancima, pa smatra kako nema potrebe da dodatno sve čita osim ako
vijećnici nemaju kakvih primjedbi.
Vijeće je jednoglasno donijelo Statutarnu odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Grada Šibenika koja se prilaže zapisniku pod 2) i čini njegov sastavni dio.

Točka 3.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika koja se prilaže zapisniku pod 3) i čini njegov
sastavni dio.

Točka 4.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu odluke o izradi VI. (ciljanih)
Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako zanima vezano za objekte Zdravstvenog
sadržaja ili kako piše u obrazloženju Zdravstvenog turizma. Molio bi da mu se objasni o čemu
se tu radi. Nadalje bi se osvrnuo na kružni tok, jer vidi da su nabrojana prometna rješenja od
vitalne važnosti za gradski promet. Spominje se križanje Bosanske ulice i Stjepana Radića,
gdje su kolege naglasile da je kružni tok dobro rješenje. Upoznat je s tim i reći će da nije
dobro rješenje. Postavlja se pitanje kad se kaže i druga raskrižja. Koja su to druga raskrižja jer
znaju da imaju lokacijsku dozvolu koja je izdana za raskrižje Rokići, kao i što je izdana
lokacijska dozvola za raskrižje D8 i ulice Velimira Škorpika, rješenje ulaza u TLM i tako
dalje. Koja su to druga rješenja koja se ode nameću? Ovo raskrižje neće biti dobro i to će ju
vidjeti od stanara plavog nebodera.
Krešimir Petković je kazao kako se mijenja stane u prostoru, automatski se i
prometna rješenja u Šibeniku moraju rješavati. Ove ciljane izmjene se donose kako bi se
omogućila realizacija nekoliko važnih projekata od interesa za grad i to: nova bolnica na
prostoru ex vojarne Bribirskih knezova, objekti zdravstvenog sadržaja i stambeni objekti na
Meterizama, stambeno-poslovni kompleks Draga, stambeno turistički kompleks „Mala
Solina“, Luka Vrnaža. Ta prometna rješenja bila bi vezana za te izmjene.
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Gradonačelnik Ante Županović, dr.med. je kazao kako je vijećnik Novica Ljubičić
pitao za objekt zdravstvenog turizma. To je jedna poliklinika, a ono što je još važnije tamo to
je stambeno naselje. Dogovor je bio taj da oni rješavaju infrastrukturu, s tim bi se omogućilo
ono što su oni isto govorili, a to je ad se odozgora vrlo lako spuste na zapadnu magistralu. To
je cilj svega toga. Investitor čeka već preko tri godine. Na ovaj način približavaju se kraju
kompletne infrastrukture i približavanja Meteriza od krasnog djela gdje je crkva i škola prema
zapadnoj magistrali.
Vijećnik Draško Lambaša, dr.sc. je kazao kako bi htio napomenuti da se pri izradi
plana pripazi na dvije stvari. U idejnom projektu za Dragu prije nekoliko godina vjerojatno
pogreškom je obuhvaćena u obuhvatu plana i upravna zgrada Luke Šibenik koja je na
kamenoj litici i misli da nema nikakvog razloga da ona bude u obuhvatu plana. Isto tako ad se
pripazi kod uvale Vrnaža na područje koje pod dugogodišnjom koncesijom da se to razgraniči
i da se vodi o postojećem stanju, Luka Šibenik ima koncesiju do 2029. godine, a da se točno
obuhvat plana precizira.
Vijećnik Tomislav Jukić je kazao kako bi vezano za točku 5. vezano za luku Vrnaža
koju je potrebno uskladiti sa Prostornim planom Županije Šibensko-kninske o namjeni
korištenja prostora u zagradi je napisano: kopno, akvatorij, sportska luka, komunalni vez)
Znaju da je svojevremeno bilo dosta prijepora oko luke Vrnaža i njegovoj budućoj namjeni. U
Županijskom planu i dalje ostaje komunalna luka, da li će biti sportska luka, nekakva
kombinacija luke za nautički turizam. Vrlo dobro znaju da veliki broj građana očekuje od te
luke da sutra bude komunalna luka koja bi trebala imati preko 500 komunalnih vezova. Ako
bude športska luka znaju da to u budućnosti predstavlja puno skuplji vez u odnosu na
komunalni vez. Treba uskladiti to s budućim planom vezano za sportsku odnosno komunalnu
luku.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako što se tiče Vrnaže stav
Gradske uprave je vrlo jasan. Dakle papiri koje su zatekli govorili su da taj DPU nije
prethodno bio usvojen zbog nekih svojih problema. Komunalne luke u principu ne postoje.
Ono što žele kao Gradska uprava da te luke koje god bile u svakom slučaju neće biti luka
nautičkog turizma, neće biti komercijalne luke. Kakva god luka bila, bilo sportska ili luka
otvorena za javni promet one će isključivo biti okrenute prema građanima. Nije istina da je u
športskim lukama cijena veća nego u lukama otvorenim za javni promet. Cijena može biti
jednaka jer ni jedna ni druga nisu komercijalne. Ono oko čega se spore je tko će to izgraditi,
tko će time upravljati. Jasno da se oni kao Grad Šibenik slažu da time upravlja Grad Šibenik.
Ići će ju toliko daleko da razmišljaju o osnivanju vlastite Lučke uprave. Tada bi u tom slučaju
u obzir došla i luka otvorena za javni promet. Malo je iščašeno da Grad Šibenik ulaže novac u
uređenje tog prostora, a onda se pojavljuje netko drug tko time gospodari. Ono što je bitno
građanima, je da Gradska uprava traži da taj prostor bude okrenut isključivo građanima
Šibenika za privez njihovih brodica po vrlo dostupnim cijenama. Hoće li se zvati sportska
luka ili luka otvorena za javni promet misli da je građanima to manje bitno.
Vijećnik dr.sc. Ivica Poljičak je kazao kako ide sa prijedlogom za nadopunu u članku
4. gdje je navedeno točaka od 1-5, pa dvije crtice plinofikacija i prometna rješenja pojedinih
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križanja gradskih prometnica. Stavio bi još točku 6. – gradnja katoličke crkve u Župi
Presvetog Srca Isusova . To je Župa na području Baldekina 1,2 i 3. Prema njemu dostupnim
informacijama koje ima od strane Župnog vijeća, već se radi na tome da se u skladu sa
promjenama Prostornog plana uređenja grada pronađe i utvrdi točna lokacija za gradnju
crkve. Nema razloga da ne ide paralelno sa promjenama Prostornog plana uređenja grada
Šibenika, da se odmah uvrsti u VI. Izmjene GUP-a. To bi bio njegov prijedlog za koji vjeruje
i da će se predlagatelji složiti.
Gradonačelnik Ante Županović, dr.med. je kazao kako je to problem koji već duže
vrijeme pokušavaju riješiti. Razgovarali su o tome. Građani najveće gradske četvrti zaslužuju
bolji prostor. Imaju parcelu i tako dalje. Bio je problem u Prostornim planovima višeg reda.
Prihvaćaju taj prijedlog.
Krešimir Petković je kazao kako su u tijeku IV Izmjene Prostornog plana. Tu će ta
parcela biti uvrštena sigurno, ali će trajati najvjerojatnije duže nego što bi trebala trajati
Izmjena (ciljanih) izmjena GUP-a. Iz tog razloga to nisu uvrstili kao točku.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako ima jedan prijedlog. Dobro je za Meterize
ovo što se događa, stanogradnja i zdravstveni turizam. Međutim imaju problem koji je najveći
na Meterizama. Imaju predviđenu POS stanogradnju, imaju jako puno mladih obitelji, nemaju
primjerenog dječjeg vrtića. Nekad se razmišljalo ad se prostor Vodovoda ukloni i iseli na
Lozovac gdje Vodovod ima svoj prostor. Neka gradonačelnik i struka razmisle trebalo bi
pronaći lokaciju za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica na Meterizama. Imaju tamo nekih terena,
gradskih, kombinacija sa privatnim investitorima.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je to problem koji se može
rješavati i u okviru POS-a, dakle zgrade kad se naprave mogu imati poslovni prostor u
prizemlju. Mogu planirati da u jednoj od tih zgrada u prizemlju bude vrtić. Misli da bi to bilo
dobro rješenje.
Vijećnik Ante Rakić je kazao kako bi predložio nadopunu u članku 11. stavku b)
navode se ostali sudionici koji će davati preporuke i primjedbe iz područja svog djelokruga
rada uz navedene da uvrste i vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora koji su direktno vezani
uz navedene izmjene.
Predsjednik Vijeća je zaključio raspravu. Prvo su imali prijedlog vijećnika dr.sc.
Ivice Poljička koji je predložio da se u članku 4. doda točka 6. – gradnja katoličke crkve u
Župi Presvetog Srca Isusova. Upitao je da li predlagatelj prihvaća tu mogućnost u odluci.
Gradonačelnik Ante Županović, dr. med. je kazao kako prihvaća.
Predsjednik Vijeća je kazao kako je to sada sastavni dio Odluke.
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Predsjednik Vijeća je kazao kako vijećnik Novica Ljubičić predlaže da se na predjelu
Meteriza definira prostor za gradske vrtiće i jaslice.
Krešimir Petković je kazao ako je to u sklopu POS-a onda je izvan ovog obuhvata. U
sklopu odluke ne može biti riješeno.
Predsjednik Vijeća je kazao kako vijećnik Ante Rakić predlaže da se u članku 11.
stavku b) da se uz navedeno još navede da su i vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora oni
koji mogu sudjelovati.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao da ne mijenjaju standarde koji
su postavljeni. Postoji javna rasprava na kojoj je dostupno svim građanima koji su
zainteresirani i onima koji nisu zainteresirani da stave svoje prijedloge. Misli da prijedlog
nema smisla.
Predsjednik Vijeća je kazao kako predlagatelj smatra da to ne bi prihvatio s obzirom
na specifičnost postupka jer se u Zakonu propisuje koja su tijela dužna davati, odnosno od
kojih se traži suglasnost.
Upitao je vijećnike da li povlače svoj prijedlog?
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao ukoliko je moguće da se u zapisnik stavi da će se u
sklopu POS-a osigurati jaslice i dječji vrtić u Gradskoj četvrti Meterize misli da nema potrebe
o tome glasati.
Predsjednik Vijeća je kazao kako s obzirom da Zakon o prostornom uređenju i
gradnji propisuje koja su tijela i osobe dužne i koje se pozivaju da daju zahtjeve za izradu
Plana, a nije predviđeno da su to gradske četvrti i mjesni odbori takav prijedlog bi išao kontra
odredbe koja je u Zakonu. Kako je vijećnik ostao pri svome prijedlogu stavio je na glasanje
Prijedlog vijećnika Ante Rakića da se u članku 11. stavku b) uvrste i vijeća gradskih četvrti i
mjesnih odbora koji su direktno vezani uz navedene izmjene.
Prijedlog nije prošao.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje Prijedlog odluke o izradi VI. (ciljanih)
Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izradi VI. (ciljanih) Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika koja se prilaže zapisniku pod 4) i čini njegov
sastavni dio.
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Točka 5.
Predsjednik Vijeća je kazao kako imaju sljedeće prijedloge:
a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
(po prijedlogu vijećnika Ante Gaćine)
b)Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu (po prijedlogu vijećnika HSP-a)
c) Prijedlog odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu (po prijedlogu Kluba vijećnika
SDP-a)
Uvodno je kazao da je kao predsjednik Gradskog vijeća sukladno članku 40.
Poslovnika pozvao predlagatelje da objedine taj prijedlog, s obzirom na tehničke okolnosti
koje su tada bile svi nisu proučili nisu na Gradskom vijeću mogli donijeti decidirane odluke o
objedinjavanju, pa je to ostavljeno do sjednice. Upitao je predlagatelje da li su slučajno
napravili zajednički prijedlog.
Dao je pauzu pet minuta na traženje Kluba vijećnika SDP-a.
Nakon pauze Kluba vijećnika koja je istekla vezano za pokušaj da se napravi
objedinjeni prijedlog sukladno članku 40. i 41. Poslovnika kako to nije napravljeno i s
obzirom da su zaprimljena tri prijedloga, prijedlozi će se redom kako su zaprimljeni staviti u
raspravu. Prije nego se nastavi rasprava po tim prijedlozima sukladno Poslovniku svaki
predlagatelj ima pravo obrazložiti svoj prijedlog. Prvi prijedlog koji je zaprimljen je prijedlog
Ante Gaćine, pa ga poziva da kao predlagatelj obrazloži.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako je svoj prijedlog dao krajem studenoga prošle
godine, nakon toga napravili su i konferenciju za tisak. Osnovni smisao je bio da razred
komunalnog doprinosa bude u skladu sa komunalnim standardima grada što znači tko živi
bliže skuplje mu je, tko živi dalje jeftinije zato što su takvi komunalni standardi. U cijelom
tom prijedlogu želio je da se pokrene tema koja je na neki način ispala predizborna, a vezana
je za legalizaciju bespravnih objekata. Ulazimo u 2013. godinu i tri mjeseca nakon njegovog
prijedloga raspravljaju o tome. Imali su prijedlog kolege g. Grguričina koji je praktički sličan.
Imaju prijedlog SDP-a koji je na tom tragu. Na međustranačkom vijeću su već utvrdili
zajednički prijedlog, ali misli da moraju ponovo raspravljati o tome kako bi se složili da iz
toga nešto izađe. Kad su raspravljali o tome dobio je primjedbe zašto bi jedan susjed plaćao
punu cijenu koji je dobio dozvolu, a drugi će dobiti pet puta manje. Veliki broj birokratskih
procedura u našoj zemlji, a naročito ishodovanje građevinskih dozvola dovedeno je do takvog
apsurda da je puno lakše napraviti nešto bez dozvole nego sa dozvolom. Želi da donesu jedan
dokument da budu složni oko ovoga, da paze da izlažu, da neće praviti problem, ali isto tako
da će omogućiti da što više građana kroz ovaj proces dovedu do papira i da sve skupa prođe
pozitivno za većinu naših građana. Njegov prijedlog je po cijenama najskuplji, taj prijedlog je
bio početak za raspravu koja bi trebala dovesti do kvalitetnog rješenja i za gradsku blagajnu, a
i za građane.
Predsjednik Vijeća je kazao kako će obrazložiti prijedlog HSP-a. Prijedlog koji je
išao na klupe u međuvremenu su ga poboljšali na način kao podlogu za raspravu na
Međustranačkom vijeću na način da su u njega ugrađivali prijedloge Ante Gaćine i prijedloge
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SDP-a. On je napravljen tako da je usklađeno ono što je SDP predlagao i Ante Gaćina. U tom
prijedlogu su tri zone nastale na sljedeći način: da iz one zone Podi koja je praktički jedna
zona bili su u njoj i otoci, sada su oni izvan te zone. Posebna zona u zoni Podi. Tako da je u
tom prijedlogu ako se referiraju na članak 3., te tri zone praktički podrazumijevaju i
usklađeno je sa prijedlogom Ante Gaćine, ali su te zone u članku 4. vezali na gradske četvrti,
odnosno na mjesne odbore i u tom kontekstu su ta područja na neki način definirali s obzirom
na samu lokaciju gdje se objekti nalaze vezano za gradske četvrti kao zonu sa najviše
pogodnosti, odnosno na mjesne odbore, odnosno kako su koji dislocirani. U samoj tabeli u
članku 5. su neki iznosi pomaknuti odnosno smanjeno je tamo gdje je bilo 90 na 80, a gdje je
bilo 80 prepolovljeno je na 40 i tako slijedom da to sve ne elaborira. Vidi se kako je koncept
išao. Koncept je išao za tim da se stvore pogodnosti za neke lokacije ili građevine da idu iz
centra van na periferiju, odnosno na male trgovine i zanatske da se privuku u centar, odnosno
unutar stambenih zona i da se potaknu s obzirom da dobiju neku konkurenciju u odnosu na
velike trgovačke centre koji su ih pogušili. Što se tiče tog istog članka, a nastavno na prijedlog
SDP-a koji je u članku 5. stavak 2. predložio da iznos bude 30% od komunalnog doprinosa, u
prvom njihovom bio je 50% - uskladili su ga sa SDP-om tako da bi se plaćalo 30%. Isto tako
usklađen je dio u stavku 4. da bi se poslovne djelatnosti umanjile za 70% u Poduzetničkoj
zoni Podi koja praktički ovdje egzistira zasebno, mogli bi je zvati da je ona četvrta zona. Isto
tako intervenirali su kod parkirnog prostora i građevine, morao bi biti isti komunalni doprinos,
pa su rekli da parkirni prostor koji bi se vezao za određenu građevinu bi išao 30% od iznosa
za tu istu građevinu. Članak 9. posebno i sveobuhvatno rješava pitanja vezana za legalizaciju
gdje se stavila jedinična cijena za sve objekte od 20 kuna po m2 u zoni prvoj i drugoj.
Odnosno 50% u trećoj zoni na iznose koji su u tim zonama prethodno rečeni. Isto tako bi se u
tom smislu za proizvodne i poslove objekte bila zajednička cijena svima 10kuna, u onim
periferijama ruralnim, zapuštenim najdaljim 0 kuna. To bi bio jedan kompromisni prijedlog
koji je napravljen na bazi ostalih prijedloga koji su došli na klupe. Misli da bi to mogla biti
podloga za donošenje zajedničkog rješenja.
Vijećnik Branko Belamarić je ispred SDP-a kazao kako predlažu Izmjenu odluke o
komunalnom doprinosu koja se odnosi na umanjenje jedinične vrijednosti komunalnog
doprinosa. Za prvu građevinu stambene namjene obujma do 6m3osobe sa prebivalištem na
području grada Šibenika, te za objekte namijenjene poslovnoj djelatnosti u Poduzetničkoj zoni
Podi i otocima Krapnju, Zlarinu, Kapriju i Žirju. Prijedlog SDP-povećava smanjenje sa 50%
na 70% - smanjuje doprinos. oVom odlukom o komunalnom doprinosu većini građana će se
olakšati legalizacija bespravno izgrađenih i nadograđenih objekata, a i buduće izgradnje.
Ovim će se olakšati ulaganje u gospodarstvo. Ne bi bilo korektno na kraju mandata donositi
odredbe nove odluke to bi trebalo ostati nekom budućem sazivu Gradskog vijeća, a ne da na
kraju mandata to oni rade. Prijedlog SDP-a je rađen s pročelnikom i njegovim zamjenikom
vodeći računa o Proračunu koji su prihvatili prije dva mjeseca. Ako izglasaju nešto drugo što
neće ju moći ostvariti dovoljne prihode onda u pitanje dolazi ostvarivanje preuzetih obveza
koje su u Proračunu prihvatili. Ono što bi predložio na kraju ako se prihvati njihov prijedlog
da Gradsko vijeće donese zaključak da se uputi zahtjev Državnoj upravi da građevinska
inspekcija ubuduće svoj posao nadzora obavlja redovitije i savjesnije i da se nekakve zabrane
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odnosno rušenja obavljaju odmah u temeljima, a ne da neko buduće Vijeće mora ponovo naći
u situaciji u kojoj se oni sada nalaze.
Predsjednik Vijeća je kazao kako niti jedan prijedlog nije cjelovita odluka, svi su
prijedlozi izmjene i dopune postojeće odluke tako da se ne radi o nekoj novoj odluci.
Ksenija Slavica je kazala kako prije same rasprave o navedena tri prijedloga mora reći
kako temeljem članka 15. Zakona o proračunu NN broj 136/12 članak 15. točka 1. podtočka
4. točka 2. kaže: „Svi akti koji se donose od Općinskog vijeća do Sabora ako proizvode
fiskalni učinak moraju u sebi sadržavati te odredbe koliki je to fiskalni učinak na Proračun.
Niti jedan prijedlog ne sadržava, znači prijedlozi nisu u skladu sa Zakonom napisani i upućeni
prema Gradskom vijeću. Ako sadržavaju fiskalne učinke moraju imati suglasnost od ministra
financija, pročelnika financija za takve akte koji imaju fiskalni učinak, neće ju remetiti ništa u
Proračunu i da se mogu raspravljati i donositi na Gradskom vijeću. Sva tri prijedloga nisu
napisana u skladu sa Zakonom i trebalo bi ih povući i napisati u skladu sa Zakonom, a o
Proračunu i o prijedlogu ova tri akta fiskalni učinak je od 4 milijuna do 8 milijuna kuna
proizvedenih gubitaka u Proračunu. Donijeli su Proračun u 12 mjesecu i zajedno sa
proračunom donijeli su i Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture, planirali su 19
milijuna komunalnog doprinosa, oko 8 milijuna gube prihoda s tim prijedlozima, sklopljeni su
ugovori sa izvođačima radova. Pita ih iz kojeg prihoda će sutra plaćati privremene situacije
kad dobiju od izvođača radova koji sada rade na tim investicijama koje su započeli po
programu izgradnje objekata komunalne infrastrukture.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako je ovo rasprava u ime vijećnika Hrvatske
demokratske zajednice i u samom startu htio bi iznijeti njihovo polazište zašto se uopće
uključuje u raspravu po toj temi jer su dug čekali i nisu ni oni imali jasan izgrađen stav od
samog početka. Bilo im je odmah jasno s jedne strane na ovu dimenziju o kojoj govori
gospođa Slavica, a to je da postoji Proračun i da treba poduzeti sve da se Proračun što bolje
puni, ali isto je potpuno jasno da svi prijedlozi koji su danas ovdje stavljeni, a čut će ju i
prijedlog HDZ-a su napravljeni iz jednog razloga, a to je problem legalizacije prethodno
bespravno izgrađenih cijelih objekata ili dijelova objekata. Tu postoji jasan rok, a to je 30.
lipnja. Dakle svi građani koji se nalaze u toj situaciji trebaju podnijeti zahtjev do 30. lipnja i
ako ga ne podnesu praktički propuštaju mogućnost da legaliziraju svoj objekt ili dio objekta.
Postaju bespravni graditelji i može ih dočekati rješenje o rušenju njihovog objekta. Naravno
da su se građani počeli odmah raspitivati i put je prilično jednostavan. Moraju krenuti put
geodeta, ovlaštenog arhitekta i to po prilici košta oko 1000 eura. Onda kad počnu pretvarati
taj dio koji žele legalizirati u metre kubne dođu do iznosa i shvate da to nisu u mogućnosti
platiti. Na nekih 1000 zaprimljenih predmeta vjerojatno još stoji značajan broj predmeta koji
mogu postati predmeti. Ljudi se jednostavno nisu odlučili legalizirati, jer su zaključili da to ne
mogu platiti. To su ogromni novci. Mogu moralizirati kako je do toga došlo, tko je kriv i tako
dalje. Ali ih to neće amnestirati od ovog sadašnjeg trenutka da moraju donijeti odluku. Sinoć
su na Klubu ponovo otvorili to pitanje i nisu mogli pronaći idealno rješenje, jer idealnog
rješenja nema. Svom su gradonačelničkom kandidatu rekli ako idu izaći više u susret
građanima, a ti sutra pobijediš na izborima naći ćeš se u iznimno teškoj i složenoj situaciji.
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Isto tako mogu reći gradonačelniku aktualnom ako on pobjedi, a prihvati se prijedlog SDP-a
naći će se u iznimno teškoj i složenoj situaciji jer je odgovoran za Proračun. To su činjenice.
U skladu s tim su pokušali doći do jednog rešenja koji sigurno po proračunu u ovom smislu
nije dobar kad se pogledaju aktualni prihodi, ali pokušavaju razmišljati da je legalizacija
problem koji je jednokratan. On bio trebao biti zaokružen do 30. lipnja. Ne mogu sada reći
ajmo napraviti stručno povjerenstvo pa o tome dva mjeseca raspravljati. Jer su rokovi prilično
jasni. Polazeći od pretpostavke da je recesija i da je iznimno teško graditi ((govori o
stambenom dijelu), nema se novca išli su za tim da pokušaju tri stvari mijenjati u postojećoj
odluci. Ide od lakšeg ka težem. Prvo bi bio način plaćanja. Naime, po izmjenama komunalnog
doprinosa koje su donijete u 2012. godini u ovom sazivu odobrili su da se na zahtjev
obveznika može odobriti obročna otplata i to na rok od 12 mjeseci u kvartalnim obrocima. To
zvuči izvrsno. Međutim, nakon toga kada vide dalje onda se vidi da je za to potrebno priložiti
bankarsko jamstvo bez protesta i prigovora. To znači ako netko ko ide za tim želi plaćati u
obrocima da bi on došao do bankarskoj jamstva treba praktički dignuti kredit da bi banka
stajala iza njega jer je to prilično skupo.
Njihov prijedlog bi bio da se članak 2. izmjena briše i da se ide s tim da se omogući
obročno plaćanje, a da jedna od službi unutar Grada, ima dosta zaposlenih da se posebno bavi
na način da svatko onaj tko ide za tim da mu se stavi na plaću kao kad dižete kredit u slučaju
da ne plaća svoje mjesečne obroke da mu se jednostavno sjedne na plaću. Čim bi ljudi čuli da
mogu to obročno rješavati misli da bi bilo lakše. Unutar rada Gradske uprave postoji prostora
za to.
Drugi prijedlog je da idu s promjenom postojećih zona. Tu su dosta bliski jednom od
ovih prijedloga, a to je konkretno Prijedlog HSP-a, kolega Gaćina je iznio prijedlog sa pet
zona, to je jedan od starih prijedloga koji je starijeg datuma.
Prva zona bilo bi područje naselja Šibenik, osim područja Gornjih i Donjih Ražina,
Njivica, Meteriza te Zablaća.
Druga zona bi bile Donje i Gornje Ražine, Njivice, Meterize, Zablaće te ostala naselja
i dijelovi naselja na obali (Brodarica, Grebaštica Donja, Jadrtovac, Raslina, Zaton i Žaborić).
To su ipak turistička mjesta pa se nešto može i zaraditi.
Treća zona bi bila ostala naselja i dijelovi naselja grada Šibenika na kopnu i na
otocima (Boraja, Vrlika, Čvrljevo, Danilo Biranj, Danilo, Danilo Kraljice, Donje Polje,
Dubrava kod Šibenika, Goriš, Gradina, Grebaštica Gornja, Kaprije, Konjevrate, Vrpolje,
Vrsno, Zlarin i Žirje).
To bi bio njihov prijedlog da se mijenja članak 4. postojeće odluke i naposljetku
najteži dio – financijski. Dugo su se lomili oko toga i očito tu nema dobrog zadovoljavajućeg
rješenja, ali su morali ponuditi jedno za koje drži da je u ovom trenutku korektno. Tu se
mijenja članak 5. Diraju dio koji se odnosi na stambene građevine. Za prvu zonu bi bilo 40
kuna, za drugu zonu 30 kuna i za treću zonu 10 kuna. S tim što se tiče dijela proizvodnih
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građevina, poslovnih građevina, javnih građevina podržavaju ove iznose koji se nalaze u
prijedlogu HSP-a kako su navedene. To je što se tiče prijedloga HDZ-a.
Na kraju rezimirajući misli da mogu zaključiti nekoliko stvari, a to je da su svi
Klubovi ovdje suglasni da moraju pronaći prostora i načina da izađu građanima u susret i da
je svima jasno da će to dodatno opteretiti Proračun i da je možda samo pitanje kako doći do
nekakvih iznosa. Također je nedvojbeno jasno da onog trenutka kad su počeli javno iznositi
prijedloge različitih klubova prema van, prema javnosti da su stvorila očekivanja javnosti da
će se odluka o komunalnom doprinosu promijeniti i ad će iznosi biti sniženi. To je
nedvojbeno da je stvoreno takvo očekivanje u javnosti pogotovo kod ljudi koji imaju problem
sa legalizacijom, jer nažalost nove gradnje skoro, pa i nemaju. Odnosno, minimalna je. Ovo se
u prvom redu odnosi htjeli ili ne na legalizaciju. Drži da bi mogli ići u ovom smjeru, pratiti
sljedeće razdoblje koje je ispred nas po prilici godinu dana, vlast koja bila da bila ponovno
otvoriti raspravu ovdje. Misli da je ovo kompromisni prijedlog između svih ovih koji su
ponuđeni. Ne traže nikakvo autorstvo da je to HDZ.
Predsjednik Vijeća je kazao ispred predlagatelja drugog prijedloga, a referentno na
ono ranije što je kazala pročelnica Ureda, odnosno ono što je sada raspravljao HDZ kao novi
predlagatelj koji se pojavio u raspravi. Provjerio bi i pitao zašto je prijedlog SDP-a za koji
čuju da ga je radila stručna služba Grada Šibenika usklađen s onim rečenim što je pročelnica
Ureda napravila. Prije nego što su usvajali ovaj prijedlog su zatražili da stručne službe grada
Šibenika sukladno Poslovniku, a i Statutu stručna služba dužna biti na dispoziciji vijećniku da
pripremi prijedlog, da naprave prijedlog u onom dijelu koji je usklađen s propisima i
zakonima, a oni bi kasnije doradili dio koji je promjenljiv. Međutim to u jednoj formi nisu
dobili. Vidi da se tu referentno izašlo u susret i da se SDP-ov prijedlog radio ispred stručne
službe. Što im zahvaljuje, što su to napravili. Poziva ih da i drugim vijećnicima budu na
dispoziciji. Što se tiče prijedloga koji je predložio vijećnik Ivica Poljičak suglasni su s tim.
Mogu se složiti s tim zonama. One su već sadržane samo što su otoci u staroj odluci vezani
uz Pode. Drugi dio prijedloga je također prihvatljiv, jer se ništa u bitnom ne mijenja. Tako da
ova intervencija koju su predložili su prihvatljive i tu bi se usuglasili u tom dijelu prihoda,
Njihov prijedlog je usuglašen i sa prijedlogom SDP-a vezano za 30 i 70% tako da su to tri
elementa gdje vidi poveznicu jednog zajedničkog nastupa.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako će reći par stvari zbog
javnosti. Stručne službe Grada Šibenika nisu sudjelovale u formiranju ovog dokumenta SDPovog nego s sudjelovali članovi u stranci. To što su članovi stranke istovremeno pročelnik i
zamjenik, valjda na to imaju pravo. Molio bi da stručne službe Grada Šibenika ostave po
strani. Što se tiče pročelnice Ksenije Slavice žao mu je, ali doista postaje vrlo upitno kad četiri
stranke i to relevantne ne znaju zakone, a ona ih jedina zna. Što se tiče SDP-ovog prijedloga
SDP povlači svoj prijedlog zbog toga jer ne žele sudjelovati ni u kakvom nadmetanju sa bilo
kime. Njihov interes je da građani grada Šibenika bez obzira u kojim su zonama da
legaliziraju svoje objekte. Zbog toga su išli sa prijedlogom nisu željeli nikakve predizborne
punte. Imaju dovoljno punata na drugim stvarima i ovim doista ne treba. Građani imaju rok do
30. lipnja ove godine da podnesu zahtjev pitanje je po kakvim uvjetima i tako dalje. Ako se
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ovdje nastave prepirati i gurati svatko svoj prijedlog, na kraju je prijedlog SDP-a službeno
povukao i otvoren je za raspravu sa svima. U četiri godine se jednom ili nijednom složio sa
HDZ-om, ali mora reći da se slaže sa prijedlogom HDZ-a. Misli da je prijedlog dobar. Ono
što ne drži vodu je da u ovom Gradskom vijeću su 2009./2010.g. donijeli Odluku o promjeni
odluke o komunalnom redu Svi su sjedili i diskutirali i tada su se svi skupa složili, misli da je
jednoglasno usvojena ta odluka. Ta odluka sadrži dvije zone. Ono na što apelira zbog
investitora pokazalo se da kada su jasna pravila igre onda ne postoji problem investitora, te ad
ne mijenjaju pravila igre na pola utakmice. Broj zona neka ostave za sljedeće Gradsko vijeće
ma koga činio, ali da ne mijenjaju broj zona. Neka promjene uvjete kako bi našim građanima
olakšali legalizaciju. Apelira na sve ad štite ne Proračun nego sve one građane koji su platili
sve po Zakonima RH koji su radili u skladu sa odlukama o komunalnom redu, koji su plaćali
svoje doprinose na vrijeme kada je trebalo i time pomagali drugima da se može izgrađivati
komunalna infrastruktura. Ako je put da se pomogne izaći iz ove situacije SDP povlači svoj
prijedlog.
Predsjednik Vijeća je referentno na izlaganje zamjenika kazao kako je rekao stručne
službe samo zbog toga jer je predsjednik Kluba SDP-a rekao da su mu to odradile stručne
službe. Što se tiče povlačenja prijedloga SDP-a gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika ne
mogu povući prijedlog SDP-a, nego samo prijedlog Grada Šibenika, Klub SDP-a može
povući prijedlog kao predlagatelj.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako bi molio da predsjednik
Vijeća ne komentira odnose unutar SDP-a.
Predsjednik Vijeća je kazao kako ne komentira nego se samo drži Poslovnika.
Prijedlog nije ispred Grada nego ispred SDP-a. Samo ovlašteni predlagatelj može povući svoj
prijedlog.
Vijećnik dr.sc. Ivica Poljičak je kazao kako se zahvaljuje g. Vidoviću na
razumijevanju, misli da je ovo pravi put bez obzira kako naši glasači razmišljali, komunalni
doprinos je za sve isti. Bez obzira što će oni napraviti 19. svibnja, pripadaju li nekoj političkoj
stranci ili ne. Na tragu ovoga kad je kolega Vidović izašao sa ovim prijedlogom ne žele
autorstvo nad ovim prijedlogom, žele da on uspije i spremni su dati ustupak tako da predlaže
da ostanu tri zone po prijedlogu kako je pročitao da se to odnosi na stambene građevine kao
što je propisano u Odluci o komunalnom doprinosu, a da dio koji se odnosi na proizvodne
građevine, poslovne, javne da vode računa i o Proračunu da ostane po prijedlogu da budu
dvije zone. Dakle stambeni dio tri zone, ne mogu se dovesti u situaciju da netko tko je u
Boraji bude u drugoj zoni ne trpi vodu. Prihvatljiv mu je iznos koji je dao kolega iz HSP-a
neka budu ti iznosi za proizvodni dio, a za dvije zone stambene prijedlog 40-30, plus obročno
plaćanje da se zaduži netko iz Gradske uprave da se taj dio vodi. Ići s bankarskim jamstvom
to je preskupo, nije moguće.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako službeno povlači prijedlog SDP-a. Upitao
je da li se prijedlog vijećnika Ivice Poljička odnosi samo na legalizaciju ili na buduće gradnje.
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Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako je ovo zamršena tema i kako ne bi trebali
komplicirati. Osvrnuo bi se samo na četvrtu točku koju je predložio HSP. Ne slaže se sa g.
Vidovićem jer smatra da je država krivac što nije napravila pravila igre. Kad govore o ljudima
koji su legalno radili ovog puta im se izvinjava. Možda su u jednom trenutku ti ljudi imali
sreće i lutriju da dođu do tih građevinskih dozvola. Većina tih ljudi nije bila u mogućnosti da
to dobiju. Jako mu je teško da se ovako SDP ponaša neozbiljno kao stranka koja je vladajuća
u gradu kada su na tiskovnoj konferenciji iza njega rekli cijenu u kunama, a iznosila je 24
kune i 27 kuna p zonama. Za prijedlog HDZ-a SDP je odustao od svog prijedloga to mu je
jasno, jer je g. Poljičak rekao da će cijena biti 43 kune. Uistinu je to dobro za punjenje
Proračuna, a veća je od cijene od 27 kuna. Prijedlog HSP-a s kojim se usuglasio s g.
Miloradom Miškovićem povukao je svoj prijedlog od 15 kuna kako bi se usuglasili ovi od 20
koji na kraju kad zbroju i oduzmu budu jednaki. Ako se svađaju oko zona onda neka ostanu
na prvoj i drugoj zoni. Kažu za Boraju, Lepenicu, a cijelo vrijeme govore o starom djelu
grada. Stari grad nije ništa u boljoj situaciji nego Lepenica. Moli sve vijećnike da shvate ovu
goruću temu kako bi sada ili nikada pomogli ovoj sirotinji. Najbolje bi bilo da ostanu na
prijedlogu HSP-a. Aktualna vlast i gradski vijećnici koji nisu spremni ako se ovo ne izglasa
leći pod rušilačku mehanizaciju gospođe Mrak taj nema pravo tražiti povjerenje građana.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako bi molio da ne komentira
SDP. Imao e priliku to komentirati na svim mogućim presicama. Nakon toga su došli na
Gradsko vijeće bili su određeni prijedlozi, tada je rekao što je rekao i njegovi vijećnici su ga
tu podržali. Ne vidi razloga zašto se vijećnik vraća nazad na tu temu i zašto nešto spočitava
SDP-u. Nije SDP gradio bespravno i nije donosio planove.
Vijećnik Emil Guberina je kazao kako je ovo pitanje stvarno delikatno, svakako bi se
trebali dogovoriti. Vremenski rok je jako kratak i u ovoj situaciji je teško donijeti odluku koja
bi trebala biti pravedna i socijalna. Njegov prijedlog je da se Gradsko vIjeće sazove za
nekoliko dana s ovom točkom dnevnog reda.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako je nekoliko naselja niklo uz Tvornicu lakih
metala, uz TEF. To su zaista radnička naselja, ima ih ako gledaju po projektima preko 3000 to
znači da ne maju vremena s obzirom da je ovo zadnji saziv Gradskog vijeća, nemaju vremena
s obzirom na izbore 19. 05. 2013. Svi građani do 30. 06. moraju legalizirati svoje nekretnine
da s ovog Vijeća ne smiju izaći, a da ne donesu jednu zajedničku odluku koja je u interesu
građana.
Vijećnik Draško Lambaša, dr.sc. je kazao kako bi se pridružio prijedlogu g.
Guberine da se u roku nekolikom dana sazove Gradsko vijeće s ovom točkom dnevnog reda,
da se prijedlozi usklade i da se usklade sa prijedlogom pročelnice Ksenije Slavice.
Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako je ova točka dosta interesantna za velik broj
naših sugrađana. Dio zakonskih odredbi koje je rekla Ksenija Slavica budući su donijeli
proračun za 2013. godinu, da je to samo plan na bazi određenih jedinica i da će se dogoditi da
određeni broj graditelja koji do 30. lipnja mogu podnijeti zahtjev, da će se u određenoj godini
njihov zahtjev kao takav riješiti. Ako danas donesu odluku da dio komunalnog doprinosa
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bude jeftiniji, a veći broj građana uplati u 12 mjeseci opet moraju doći do 19 milijuna.
Drugim riječima trebaju znati koji je broj potencijalnih zahtjeva, koliko se to u narednoj
godini može riješiti i po cijenama koje nudi svaki predlagatelj da se točno iznese koliki bi to
bio prihod. Nažalost to ovdje nema. Pitanje je koliko bi ova odluka utjecala na prihodovnu
stranu proračuna, to mogu samo nagađati. Vezano za plaćanje misli da bi prijedlog HDZ-a da
to bude administrativna zabrana bilo bi dosta problema. Možda bi bila bolja bianco zadužnica.
Vijećnik Milorad Mišković je kazao kako bi bilo idealno i živjeli bi u idealnom
društvu kad bi mogli danas od naših građana da svi oni koji moraju svoje objekte legalizirati,
a ima ih nekoliko tisuća na području grada Šibenika puta prva zona 90 kuna, druga zona puta
80 kuna. To bi bilo ono idealno. Ali pravili su jedan račun bez krčmara. Očekuju napuniti
proračun s nečim što ne postoji, ti novci ne postoje u džepovima tih ljudi
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako je ovo sada sa većom skupinom vijećnika, drži
većina vijećnika usuglasila se oko jednog prijedloga koji bi danas mogao biti izglasan. Prvo
što se tiče triju zona dio koji se odnosi na stambene građevine da se utvrđuju tri zone, prva,
druga i treća da sada ne čita sve od početka. S tim da bi tu cijena bila 40-30-10 kuna. Prva
zona za stambene građevine područja naselja Šibenik osim područja Gornjih i Donjih Ražina,
Njivica, Meteriza i Zablaća. Druga zona Gornje i Donje Ražine, Njivice, Meterize, Zablaće, te
ostala naselja i dijelovi naselja na obali (Brodarica, Grebaštica Donja, Jadrtovac, Zaton,
Raslina i Žaborić. Treća zona ostala naselja i dijelovi naselja grada Šibenika na kopnu i na
otocima (Boraja, Brnjca, Čvrljevo, Danilo Biranj, Danilo, Danilo Kraljice, Donje Polje,
Dubrava kod Šibenika, Goriš, Gradina, Grebaštica Gornja, Kaprije, Konjevrate, Vrpolje,
Vrsno, Zlarin i Žirje). U postojećoj odluci o komunalnom doprinosu onaj dio koji se odnosi
od rednog broja 2 do rednog broja 10, a misli se u članku 5. na proizvodne građevine,
poslovne građevine, trgovačke centre…itd. Ostale bi dvije zone i cijene koje jesu u sadašnjem
komunalnom doprinosu. To su usuglasili, usvojili su stambeni dio i proizvodno – trgovački
itd…Treće su uvjeti plaćanja u članku 2. piše za obročno plaćanje komunalnog doprinosa
obveznik je dužan priložiti bankarsko (to bi brisali i ostavili samo jamstvo). Za poslovne
objekte ostaje isto-bankarsko jamstvo. Oblik jamstva neka vide stručne službe i obročno
plaćanje ostaje. O mogu vidjeti da li je administrativna zabrana ili bianco zadužnica. Poslovni
objekti bankarsko jamstvo uz mogućnost obročnog plaćanja, a stambeni jamstvo. 50% je
sadržano u Odluci koju su prihvatili do 600m3.
Ksenija Slavica je kazala kako bi dodala pravne osobe bankarsku garanciju, a fizičke
osobe jamstvo.
Vijećnici su se složili s prijedlogom pročelnice Ksenije Slavice.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako je većina blizu onome što je vijećnik Poljička
predložio.
Predsjednik Vijeća zaključio je raspravu i konstatirao da imaju dva prijedloga – jedan
koji je usuglašen između više – manje svih vijećnika kojeg je u formi i sadržaju izložio
vijećnik Ivica Poljičak, a kako je tonski zabilježeno, a nastavno na postojeću odluku o
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komunalnom doprinosu sa određenim izmjenama na koje je ukazao i drugi prijedlog je da bi
se to odgodilo za neko drugo vrijeme. S obzirom da se o prijedlozima glasa po redu kako
slijede – prijedlog Ivice Poljička stavit će prvog na glasanje.
Stavio je na glasanje Prijedlog izmjene i dopune komunalnog doprinosa u formi i
sadržaju kako ga je iznio vijećnik Ivica Poljičak nakon usuglašavanja sa svim ostalim HDZ,
SDP, HSP i Nezavisni vijećnici.
Vijeće je uz Uz 19 glasova „ZA“ donijelo Odluku o izmjeni i dopune Odluke o
komunalnom doprinosu koja se prilaže zapisniku pod 5) i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog statuta Osnovne škole Meterize koji se prilaže zapisniku pod 6) i čini njegov
sastavni dio.
Točka 7.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja
Grada Šibenika koje se prilaže zapisniku pod 7) i čini njegov sastavni dio.
Točka 8.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu o Prijedlogu odluke o izradi Detaljnog plana
uređenje luke nautičkog turizma TEF.
Vijećnik Draško Lambaša, dr.sc. je kazao kako će samo primijetiti kako u članku
12. stoji da Gradska četvrt sudjeluje u raspravi.
Vijećnik Emil Guberina je kazao kako ima dvojba na karti koju su dobili u prilogu.
Imaju plažu Banj koja se na karti nalazi u sredini, s jedne strane će biti luka otvorena za javni
promet i sportska luka Pekovac, a s druge strane luka nautičkog turizma. Ne zna koliko će to
utjecati na kvalitetu plaže.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako Odluka DPU-a nije
ishitrena niti preuranjena, radi se o objektu koji je ucrtan u Prostornom planu grada Šibenika,
u GUP-u grada Šibenika koji je na snazi. Što se tiče podloge dobili su je na klupu svi, a što se
tiče toga hoće li utjecati brodovi koji su vezani tamo to nitko ne zna bez ekološke studije.
Vijećnik mr.sc. Tomislav Ninić je kazao kako neće ulaziti u stanje plaže Banj, vidi
da se građani kupaju, ali je mišljenja da sutra kada brodovi budu privezani da će ipak biti
ekoloških problema na samu plažu. Cijeli obuhvat TEF-a bi trebalo gledati kao cijelu
zajednicu.
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Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako mu je žao što plažu Banj
vide kao dislociranu i sada je ovo luka i po njoj plove brodovi samo je čista i udovoljava
ekološkim kriterijima. To pokazuju studije. g. Ninić je bio dogradonačelnik i u tom periodu su
mogli promijeniti i Prostorni plan i GUP, a u tom GUP-u piše DPU, a UPU za prostor TEF-a.
Odvojene su te dvije stvari. Mogli su predložiti izmjene GUP-a i staviti da je sve jedan veliki
UPU.
Vijećnik Emil Guberina je kazao ako zamisle da se na tom području sutra izgrade
hoteli, a plaža je limitirana na 100 metara.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je vijećnik Emil Guberina
prije nekoliko dana kazao da su to njihove ideje.
Vijeće je uz 1 glas „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o izradi
Detaljnog plana uređenje luke nautičkog turizma TEF koja se prilaže zapisniku pod 8) i čini
njegov sastavni dio.

Točka 9.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Mišljenje o Nacrtu konačnog prijedloga
(ciljanih) Izmjena i dopuna (IV.) Prostornog plana Šibensko-kninske županije koje se prilaže
zapisniku pod 9) i čini njegov sastavni dio.
Točka 10.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Odluku o dopuni Odluke o određivanju
djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima koja se prilaže zapisniku pod 10) i čini
njegov sastavni dio.
Točka 11.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Odluku o dopuni odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora koja se prilaže zapisniku pod 11) i čini njegov
sastavni dio.
Točka 12.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu odluke o povjeravanju obavljanja
komunalnih poslova komunalne djelatnosti nabave, popravak i postavljanje horizontalne i
vertikalne prometne signalizacije na području grada Šibenika na temelju ugovora.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako je u papirima pisalo da će se izići na
intervenciju u roku 24 sata. Pošto firma koja obavlja taj posao je iz Zagreba da li je moguće
da će ona to moći kvalitetno i na vrijeme servisirati.

34

Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako se radi o javnom natječaju,
oni su ispunili sve uvjete. Njihova pretpostavka je da onda mogu to i raditi.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova
komunalne djelatnosti nabave, popravak i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne
signalizacije na području grada Šibenika na temelju ugovora koja se prilaže zapisniku pod 12)
i čini njegov sastavni dio.

Točka 13.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu odluke o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti održavanje fontana na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova.
Vijećnik Tomislav Jukić je kazao kako u obrazloženju stoji da je 20. rujna 2012.
godine upućen poziv svim gradskim tvrtkama da se očituju o mogućnostima obavljanja
komunalne djelatnosti održavanja fontana. Na isti poziv negativno su odgovorile sve gradske
tvrtke uz obrazloženje da nisu tehnički opremljene za obavljanje navedenih poslova. Osobno
je razgovarao sa djelatnicima Vodovoda koji su rekli da je Vodovod u potpunosti tehnički
opremljen za održavanje fontana i da apsolutno ne bi bilo potrebe osiguravati sredstva iz
Proračuna za ovakvu vrstu djelatnosti.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako su dobili očitovanje svih
tvrtki koji kažu da oni to ne mogu raditi.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako se mora javiti jer su sve novine pisale o
njenoj plaći u Kazalištu od 5000 kuna, pa tragom toga ispada da za tri fontane paušalno se ne
plaćaju sredstva nego redovno će sjesti toj firmi 7500 kuna za održavanje fontana. Misli da bi
bilo djelotvornije da se paušalno davalo, odnosno sklapalo po potrebi nekakvi ugovori o djelu
kako bi se te funkcije koje nisu u funkciji da bi se nekome slijevalo 7500 kuna na žiro-račun.
Misli da je to previše.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako su sve te fontane
sastavljene od električnih i vodovodnih sklopova, ukoliko bi to radili od prigode do prigode u
onom momentu kada bi neka fontana zakazala imali bi pauzu od dva – tri mjeseca. U prosjeku
godišnje ne bi radila barem jedna fontana.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako Nadzorni odbori nemaju ništa sa ovi
odlukama, ovo je odluka koja isključivo spada u vođenje društva. Nadzorni odbori nadziru
poslovanje i nemaju operativno sa ovim odlukama ništa.
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Vijećnik Boris Dragutin je kazao ako pogledaju zapisnik sa sjednice iz 8. Mjeseci
onda se iz rasprave vidi da je Zelenilo održavalo fontane i slijedom toga donijeli su takav
zaključak. Ako Zelenilo koje je gradska firma u stopostotnom vlasništvu mogli održavati
jednu fontanu pitali su se zašto ne može više.
Gradonačelnik Ante Županović, dr.med. je kazao kako su napravili sve, vidjeli su u
kakvo stanje su došle fontane, a zaboravili su koliko se prije plaćalo, a nisu bile u redu. Ne
zna zbog čega polemiziraju. Jedno je održavanje fontana, a drugo popravak. Određene
instalacije se moraju održavati, a ne kad se pokvari zvati.
Vijećnik Tonći Radnić je kazao kako ima još jedna fontana na Šubićevcu, koja je
sada javna fontana jer je na javnoj površini. I nju bi trebalo uključiti u mrežu javnih fontana
kako bi se i ona održavala.
Vijeće je uz 11 glasova „ZA“ donijelo Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti održavanje fontana na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koja se
prilaže zapisniku pod 13) i čini njegov sastavni dio.

Točka 14.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Plan davanja koncesija za razdoblje od
2013. do 2015. godine koji se prilaže zapisniku pod 14) i čini njegov sastavni dio.
Točka 15.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Plana davanja koncesija u 2013. godini koji
se prilaže zapisniku pod 15) i čini njegov sastavni dio.

Točka 16.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Zaključak o utvrđivanju prijedloga za
imenovanje mrtvozornika za područje Grada Šibenika koji se prilaže zapisniku pod 16) i čini
njegov sastavni dio.
Točka 17.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja
na području grada Šibenika u 2011. i 2012. godini koja se prilaže zapisniku pod 17) i čini
njegov sastavni dio.
Točka 18.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području grada Šibenika za 2013. godinu koje se prilažu zapisniku pod
18) i čine njegov sastavni dio.
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Točka 19.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim
vremenskim uvjetima za 2012./2013. godinu koje se prilažu zapisniku pod 19) i čine njegov
sastavni dio.
Točka 20.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješće o
korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za:
a) mjesec studeni 2012. godine
b) mjesec prosinac 2012. godine koji se prilažu zapisniku pod 20a) i 20b).

Točka 21.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Javni poziv za predlaganje kandidata za
članove gradskog Savjeta mladih Grada Šibenika koji se prilaže zapisniku pod 21) i čini
njegov sastavni dio.
Točka 22.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Grada Šibenika koji se prilaže zapisniku pod 22) i čini njegov sastavni
dio.
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je rasprava završena, te je u 14,10 sati zaključio
sjednicu.

ZAPISNIČAR
Mira Vudrag Kulić

PREDSJEDNIK
mr.sc. Goran Grguričin
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