ZAPISNIK
10. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika

Sjednica je održana 14. travnja 2010. godine u Gradskoj vijećnici na Trgu Republike
Hrvatske s početkom u 9,10 sati.
Sjednici je predsjedavao Goran Grguričin, predsjednik Gradskog vijeća, a zapisnik je
vodila Mira Vudrag Kulić, viši stručni referent za sjednice u Tajništvu Grada Šibenika.
Predsjednik Vijeća je otvorio sjednicu. Srdačno je pozdravio dame i gospodu
vijećnike, gradonačelnika i njegove zamjenike, pročelnike gradskih upravnih odjela,
predstavnike medija i sve ostale nazočne sjednici.
Zamolio je Valentinu Mejić tajnicu Grada da obavi prozivku vijećnika radi utvrđivanja
broja nazočnih vijećnika sjednici.
Nakon obavljene prozivke utvrdio je kako je sjednici od 26 nazočno 24 vijećnika i
kako postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici nisu prisutni vijećnici: Ivan Ninić i Branko Belamarić.
Osim vijećnika sjednici su bili nazočni i: Dr. Ante Županović, gradonačelnik Grada
Šibenika, Franko Vidović i Petar Baranović, zamjenici gradonačelnika Grada Šibenika,
Valentina Mejić, tajnica Grada Šibenika, Ana Gojanović Rakić, pročelnica Ureda
gradonačelnika, Živana Podrug, pročelnica u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, v.d.
Zvjezdana Stošić, pročelnica u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
Ljiljana Giljanović, pročelnica u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i gradnju,Ivica Živković, pročelnik u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom
imovinom, Ksenija Slavica, pročelnica u Upravnom odjelu za financije, Zvonko Zaninović,
pročelnik u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Dragan Zlatović,
ravnatelj Šibenskog kazališta i Vjekoslav Kaleb, direktor Podi-Šibenik, d.o.o.
Predsjednik Vijeća je priopćio kako je u materijalima za sjednicu, radi potvrde
dostavljen zapisnik sa 9. sjednice.
Otvorio je raspravu o zapisniku 9. sjednice.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako se radi o određenim neprimjerenim
izjavama gospodina Ivana Ninića na prošloj sjednici koje su ušle u zapisnik, na stranici 15.
Vijećnik Ivan Ninić je pokušao vrijeđati vijećnike, među ostalima i njega, radi se o
dostojanstvu i poštenju, pa misli da takve riječi i zaslužuju odgovor. Nakon prošle sjednice
Gradskog vijeća pozvao je vijećnika Ivana Ninića da se nađu, ali kako je on po običaju ranije
napustio sjednicu nisu se našli. Stoga moli da mu se dopusti kratko izlaganje. Vijećnik Ivan
Ninić je pravnik, samozvanim pravnicima je nazvao očito njega, ne zna koga još jer je
govorio u množini, dakle osobu koja ima pravni fakultet, magisterij pravnih znanosti,
pravosudni ispit i objavljena 44 stručna znanstvena rada. Svaki daljnji komentar je suvišan da
se radi o uvredi. Dalje je gospodin Ivan Ninić rekao da ti pravnici nisu samo stručnjaci za
pravo, nego za donošenje GUP-a na način da zelene površine budu građevinske. Radi kolega
vijećnika da znaju o čemu se radi, rekao je kako zemljište kojeg je suvlasnik zajedno s

bratom, u zadnjih deset godina podnio je četiri puta pisane primjedbe na GUP, radi uvrštenja
iz zelene zone u građevinsku. S tim da to nije uređena zelena zona, već kako se šibenski kaže
na zemljištu su smričke. Zadnjim dopisom od 9. ožujka 2010. piše Gradu da smatra upitnom
potrebu donošenja GUP-a iz čega je razvidan njegov stav o GUP-u. Za sve to ima pisane
dokaze. Nikad o tom zemljištu nije razgovarao s nikim iz gradske izvršne vlasti. Tek nakon
objave članka u tjedniku 19. ožujka 2010. godine od gospodina Gustava Červara koji je tu i
može potvrditi, saznaje da je izrađivač plana Urbing nakon njegovih višegodišnjih primjedbi
otprilike oko 1/3 tog zemljišta kao i neka susjedna zemljišta u prijedlogu GUP-a uvrstio u
građevinsku zonu. Taj dio zemljišta koji je uvršten u građevinsku zonu je građevinski
neupotrebljiv zbog nedovoljne širine, pa je bolje da nije uvršten. Ako netko misli da tu postoji
neki interes poziva svakog uključujući i stranke, jer su neke stranke na konferenciji za tisak
načelno govorile o tome, neka otkupe to zemljište po cijeni za zelenu zonu.
Predsjednik Goran Grguričin je kazao kako su proširili temu o zapisniku, očito je u
zapisniku bilo nešto što nije odgovaralo vijećniku.
Vijeće je uz 23 glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ prihvatilo zapisnik 9. sjednice
Gradskog vijeća Grada Šibenika od 31. ožujka 2010. i 1. travnja 2010. godina.
VIJEĆNIČKA PITANJA
Predsjednik Vijeća je kazao kako temeljem članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća
otvara mogućnost postavljanja vijećničkih pitanja. Sukladno članku 19. i 20. vijećnička
pitanja moraju biti jezgrovita i ne smiju imati karakter rasprave.
Vijećnik Davor Petković je kazao kako ima jedno pitanje. Drago mu je što se početak
radova na školi Meterize privodi kraju, ali bi upozorio na još jednu važnu školu. Naime,
poznato je da je Osnovna škola u Vrpolju napravljena još na početku prošlog stoljeća i u jako
je derutnom stanju. Djeca iz te škole, nastavu pohađaju u više objekata. Jedan objekt nema
sanitarnog čvora, pa se može zamisliti kako je djeci koja iz jednog objekta idu u drugi. Upitao
je da li je Grad Šibenik upoznat s tim i da li nešto poduzima po tom pitanju.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je pitanje potpuno na
mjestu. U ime Grada su pročelnica Živana Podrug i g. Božidar Baus koji se posebno bavi
problemom škola i on kao dogradonačelnik zadužen za društvene djelatnosti obišli neke škole.
Jedna od onih koje su obišli je i Osnovna škola Vrpolje. Sve što je vijećnik Petković kazao
apsolutno stoji. Radi se o školi koja je sagrađena prije drugog svjetskog rata i proteklih
nekoliko desetljeća svog funkcioniranja u više navrata je renovirana, krpana i činjenica je da
zbog respektabilnog broja djece, ne radi se o školi ni sa pet, ni sa deset učenika nastava se
pokušava organizirati sukladno pedagoškim standardima u dva, tri objekta, odnosno jedan
graditetan slučaj na našem području nastave može se nazvati paviljonskog tipa. Sama zgrada
u tehnički građevinskom smislu već bez obzira na sve zahvate koji su se izvršili na toj školi
postaje upitna i grad svake godine izdvaja za održavanje ovakvog stanja kakvo jest danas, a
ono je sukladno pedagoškim standardima koji su na snazi, neprihvatljivo značajna sredstva,
pa je tako i ove godine izdvojeno iz onih sredstava koja dolaze iz Zagreba odnosno iz
decentraliziranih sredstava izdvojena je određena suma za zahvat održavanja, ali i za nešto što
bi Grad u svakom slučaju trebao napraviti. U procesu planiranja i gradnje svake škole postoji
pripremna faza, faza u kojoj se izgrađuju idejni i izvedbeni projekt, izvlače priprema terena i
potrebne dozvole. Tako su oni ove godine u okviru tih sredstava odredili 100 tisuća kuna za
izradu idejnog projekta. Dakle, cijeneći činjenicu da se škola na Meterizama počinje i fizički
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graditi, u idućih nekoliko dana će doći do početka radova. Računajući kad bi ti radovi fizički
bili gotovi pokušavaju već sada ući u pripremnu fazu koja traži određeno vrijeme i pripremiti
idejni projekt i svu dokumentaciju potrebnu da se nakon fizičke realizacije gradnje škole na
Meterizama pristupi gradnji jedne nove škole u Vrpolju koja bi odgovarala održavanju
nastave sukladno pedagoškim standardima. Grad ne zaboravlja djecu u Vrpolju, napraviti će
ono što je potrebno i što je primjereno.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako ima dva pitanja.
Prije nekoliko mjeseci su u medijima čitali kako je gradonačelnik bio na radnom
sastanku kod ministra Šukera po pitanju Autotransporta. Prema informacijama koje ima, je da
je zaključak tog sastanka bio da su iz Autotransporta dužni dostaviti Sanacijski plan i da će
nakon toga Ministarstvo odlučiti. Znači, Plan je iz Autotransporta otišao u Ministarstvo
financija prije nekoliko mjeseci, pa ga zanima kakve su njegove informacije sada, da li je
kontaktirao sa Ministarstvom financija o tom Planu, da li će ga ministarstvo prihvatiti ili
odbiti. Nadzorni odbor je u svibnju, pa bi ga interesirale informacije oko Autotransporta.
Drugo pitanje uputio je predsjedniku Gradskog vijeća i tajnici Grada. Prema Zakonu o
lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi u članku 84. točki 5. stoji: „Na prijedlog
Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
Vlada Republike Hrvatske raspustit će se predstavničko tijelo. Točka 5. kaže: „Ako ne može
donositi odluke iz svog djelokruga dulje od tri mjeseca“. Zna da će odgovor biti da se odluke
donose. Drago mu je što se donose odluke bitne za funkcioniranje grada, ali najbitniju odluku
Statut nisu donijeli, a nema je ni na današnjoj sjednici, pa ga interesira kad će biti i kad će se
usvojiti.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je što se tiče Autotransporta kazao kako je
gradonačelnik obavio razgovor prije 4-5 mjeseci sa gospodinom ministrom Šukerom i odmah
nakon toga prišlo se izradi plana za sanaciju i restrukturiranje Autotransporta koji je ovog
puta sveobuhvatan i predviđa sve solucije. Međutim, do dan danas iz ministarstva nisu dobili,
bez obzira na upite i zahtjeve za sastancima s ministrom nikakvu povratnu informaciju.
Predsjednik Vijeća Goran Grguričin je kazao kako je pitanje koje je postavio
vijećnik Novica Ljubičić pitanje koje može postaviti Središnjem tijelu jer ono po službenoj
dužnosti nadzire rad vijeća, pa ako ono procjeni da su se ispunili zakonski uvjeti iz članka 84.
oni će vjerojatno tako i postupiti. On kao predsjednik Vijeća ne može dati odgovor viši od
toga, odnosno misli da se za sada nisu ispunili takvi uvjeti.
Vijećnik Tomislav Jurišić je kazao kako su ga njegove kolege s odjela njih 15
zadužile da postavi pitanje o šibenskoj bolnici. Šibenska bolnica je jedan od bitnih atributa
grada Šibenika i zna da Gradsko vijeće i Gradska uprava nemaju nikakve ingerencije nad
bolnicom. Radi se o dokumentu kojeg su dobili prije 2-3 dana o izgradnji nove bolnice na
novoj lokaciji. Nakon analize u koju su utrošili dosta vremena zaključili su da se radi o bitnoj
degradaciji bolnice. Pojedini kolege su komentirali da će ju dobiti prošireni Dom zdravlja.
Usporedbe radi, prema današnjem stanju kad su 4 operacione dvorane, u novoj bolnici bile bi
dvije. Status kirurgije je opća kirurgija, dakle kao u prošlom stoljeću, mada oni u
međuvremenu imaju već niz izgrađenih kadrova za raznorazne subspecijalističke discipline
koje moraju doći do izražaja. Zanima ga da li mogu išta poduzeti u pogledu budućnosti tog
važnog atributa grada. Njihovo je mišljenje da moraju nešto napraviti bez obzira na sadašnju
raspodjelu ingerencija nad šibenskom bolnicom.
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Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako je pomalo iznenađen pitanjem s
obzirom da o eventualnoj koncepciji bolnice, zna se kako bi bolnica jednog regionalnog tipa
trebala izgledati i koje sve sadržaja treba imati. U svakom slučaju kad se bude razgovaralo o
tome i o koncepciji bolnice, iako razmišljaju čak o širenju određenih stvari na račun nekih
drugih novih pozicija koje Hrvatska ima i imat će u Europi i članica je NATO-a što bi sve
moglo ubrzati gradnju bolnice u razgovorima sa središnjom vlašću. Određene pretpostavke u
tom smislu se rade, pretpostavke su u smislu dobivanja terena, parcelacije i svega ostalog.
Uostalom može se razmišljati na razini idejnih projekata. U svakom slučaju bilo bi
nenormalno da Grad ne bude u to uključen. Grad je 60% radova svih veličina od zdravstva,
školstva i svega ostalog. Nada se da će Grad itekako biti uključen u određene razgovore kad
se bude o tome razgovaralo. Normalna stvar da bi o svemu tome trebala reći struka. Ima
strašno puno društava kao što je Hrvatska liječnička komora, Hrvatski liječnički zbor i stručno
vijeće na razini same ustanove. Po svojoj funkciji jest županijska bolnica, ali ta bolnica pruža
i pružat će skrb stanovnicima županije u kojoj su uglavnom stanovnici Šibenika. Dakle, Grad
će sigurno participirati i dat će svoj doprinos za taj objekt koji će vjerojatno biti suvremen,
ono što će oni napraviti je stvoriti određene preduvjete. Drugo će se morati raditi po
principima struke koje takve bolnice zahtijevaju.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako bi postavio dva pitanja gradonačelniku.
Zanima ga ima li nade da se loše navike prijašnje vlasti, odnosno sadašnje vlasti promijene
vezano za korištenje osobnih vozila u vlasništvu Grada, te da li se odlukom može promijeniti
da se vozila mogu koristiti samo za vrijeme radnog vremena, a van radnog vremena da budu
parkirana na mjestu gdje to služi npr. Poljana.
Drugo pitanje se odnosi na dostavu vode za stanovnike koji nisu u vodovodnoj mreži.
Kako je vidio u zaključku od 2. mjeseca 2010. godine Odlukom je doneseno kako je prijašnja
vlast radila dva kubika vode na jednog stanovnika što u sedmom i osmom mjesecu iznosi 80
litara po danu. Da li je to dostupno, dovoljno. Zanima ga da li se moglo naći bolje rješenje,
pošto u zaključku piše da će vodu dostavljati Dobrovoljna vatrogasna društva. S obzirom da u
sedmom i osmom mjesecu zna čime se oni bave i njihovo stajanje se kvalificira kao rad.
Gradonačelnik Ante Županović je što se tiče vozila kazao kako vozila poslije radnog
vremena onih ljudi koji rade osam sati dnevno su na određenim parkiralištima. Tri vozila koja
koristi on i njegova dva zamjenika su 24 sata na dispoziciji. Gradonačelnik i zamjenici
gradonačelnika rade 24 sata.
Što se tiče drugog pitanja misli da je to najoptimalniji način opskrbe vodom onih
stanovnika koji nažalost nemaju dostupnu pitku vodu. Ukoliko postoji neko kvalitetnije
rješenje sigurno da ono može biti prihvaćeno. Misli da je ovo zasada najkvalitetnije i
najjeftinije rješenje s tim da se ta voda uzima s onih hidranta i da postoji mjerilo. Sve je u
okviru određenih zakonskih formi i ta voda koju prenose DVD-i ne utiče na njihovu
spremnost u svakom trenutku da se uključe u eventualnu nepogodu kao što je požar. Na
Skupštini DVD-a Šibenik bilo je riječi i o tome, zahvalio se Dobrovoljnim vatrogasnim
društvima što percipiraju i sudjeluju u rješavanju određenih problema i oni su aktivni
sudionici u rješavanju niza problema s kojima grad i okolica živi. U svoje ime i u ime Grada
se zahvalio. Ukoliko postoji bilo kakvo bolje rješenje normalna stvar da će ga prihvatiti.
Predsjednik Vijeća je konstatirao da je sjednici pristupio vijećnik Branko Belamarić te
je sjednici nazočno 25 vijećnika.
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Vijećnica Anita Jakšić je kazala kako ima dva kratka pitanja. U zadnjih desetak
godina stalno se u javnosti čuje da će se nešto raditi na području bivših vojarni, pa je zanima
koje su radnje poduzete i što se planira raditi na području bivših vojarni u Mandalini i da li su
one u vlasništvu Grada ili države.
Drugo pitanje odnosi se na parking na Poljani, naime Odlukom Gradskog vijeća
postavljena je rampa, pa je zanima smatraju li da je to dobro rješenje i planira li se nešto
drugo na području Poljane.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako svi oni koji se bave
ozbiljnim i javnim poslom i politikom, a i sami građani svjesni su činjenice da je jedan od
najvećih razvojnih potencijala grada upravo onaj prostor koji je godinama bio u bodljikavoj
žici. U zadnjih 18-19 godina moderne povijesti Šibenika jedan dio se uspio otrgnuti iz tog
statusa i staviti u funkciju Grada, vjeruje da svi u sali drže da je to nedovoljno i da taj prostor
treba vratiti građanima grada Šibenika. U tom pogledu cijeneći neke projekte i ideje koje su
zatekli kad su došli pristupili su izradi potrebne dokumentacije kako bi se određeni dio
gotovih vojnih bivših objekata vratio Gradu odnosno stavio na raspolaganje za potrebe
razvoja gospodarstva, razvoja visokog školstva i ostale javne potrebe. U sklopu realizacije
projekta INavis jedan objekt od cca 3500 m2 korisne površine, zatvoreni objekt koji je u
dobrom građevinskom stanju na području vojarne Bribirskih knezova priprema se za projekt i
on je došao u neku fazu koju bi mogli ocijeniti zadovoljavajućom, odnosno upravo ovih dana
će u izradu biti stavljena i lokacijska dozvola što je preduvjet prema riječima ravnatelja
Središnje državne agencije za gospodarenje državnom imovinom g. Sarača. Preduvjet su
ishodovane lokacijske dozvole i programi. Za INavis u suradnji s tvrtkom Podi koja radi
slične poslove razvojnog tipa ide lokacijska dozvola vrlo skoro u proceduru. Za Palacin se
pripremaju idejni projekt kako bi tu zgradu pripremili za potrebe visokog školstva i za još
jedan objekt od 1300 m2 korisne površine u vojarni Bribirskih knezova koji je prije bio
kuhinja se također priprema i ide sa na izradu idejnog projekta kako bi se isti stavio u funkciju
za potrebe šibenskog muzeja, potrebe školstva i javne potrebe građana Šibenika jer između
ostalog svjedoci su činjenice da postoji određeni broj udruga koji nažalost ne mogu zbog
nedostatka adekvatnih prostora naći svoj prostor za rad. Grad ovog trenutka radi
dokumentaciju za njihov povrat, a jednako tako otvara se i pitanje vojarne Minerska koja će
se nastojati pravno kvalitetno obraditi u korespondenciji s MORH-om i Središnjim državnim
uredom riješiti.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je na pitanje koje se tiče Poljane kazao
kako je Gradsko vijeće donijelo tu odluku i ono stoji iza nje. Problem Poljane nije samo usko
da li parking ili ne parking, zatvoreni ili otvoreni. Problem je malo širi od toga. U Gradu su
formirali jednu radnu grupu koja je sastavljena od stručnih ljudi od struke iz svih polja, osim
toga tu su uključeni i ljudi iz Gradskog parkinga i ovog momenta radi se na razvijanju studije
isplativosti za investiciju – podzemnu garažu na Poljani. Jasno je da stvore preduvjete za tako
nešto, da imaju jasne brojčane pokazatelje koji su to plusovi koji minusi u izgradnji jednog
takvog objekta na samoj Poljani. I nakon toga da se odluče da li će investitor biti Gradski
parking kao tvrtka koja se bavi tom djelatnošću ili će tražiti investitora sa strane. U momentu
dobivanja studije će se izići pred građane sa konkretnom idejom i u svakom slučaju tražit će
se mišljenje građana preko javnih tribina, preko savjetovanja s građanima. Neće se donijeti
odluka na svoju ruku, već će se prethodno zatražiti mišljenje javnosti. Do daljnjeg će Poljana
ostati u režimu u kakvom jest.
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Vijećnik Emil Guberina je kazao kako ima dva pitanja. S obzirom smo pred vratima
turističke sezone pitao je da li postoji mogućnost da se napravi jedan zajednički sastanak sa
predsjednicima mjesnih odbora, malih turističkih mjesta koja pripadaju Gradu Šibeniku na
kojem bi bili gradska poduzeća Zelenilo i Čistoća, pa i komunalni odjel s obzirom da ta mala
mjesta znatno učestvuju u turizmu ovog grada i imaju specifične ili slične probleme.
Pretpostavlja da ničim ne bi opteretili gradski proračun, neke bi se stvari mogle ostvariti preko
gradskih poduzeća.
Vezano za drugo pitanje kazao je kako je predsjednik Gradske četvrti Jadrija u dva
mandata, te su dobivanjem statusa naselja prije osam godina preuzeli brigu o gradskom
kupalištu Jadrija gdje nije bilo sustavne brige, ali uz pomoć Grada i Županije u zadnjih osam
godina napravili su silan posao da bi se tamo ipak uredilo stanje nekakvog bezvlašća, pa su
učinili sve što je trebalo. Odredili granice pomorskog dobra, te iste granice morao je usvojiti
Sabor. Nakon toga uknjižili su pomorsko dobro kao takvo, pa su nakon toga radili studiju
utjecaja na okoliš, zatim su tražili detaljni plan uređenja koji je praktički gotov. Da li će Grad
napokon preuzeti brigu o gradskom kupalištu Jadrija i u tu svrhu zatražiti od Županije pravo
upravljanja na Jadriji.
Gradonačelnik Ante Županović je vezano za prvo pitanje kazao kako prihvaća
sugestiju vijećnika Emila Guberine i čak predlaže da gospodin Guberina na neki način bude
koordinator i uključit će svog zamjenika Petra Baranovića i u skorije vrijeme organizirati
jedan takav sastanak iako postoje neposredni kontakti sa pojedinim mjesnim odborima. Išli su
natječaji za uređenje plaža. Misli da bi navedenu sugestiju trebalo ugraditi u godišnje planove
s tim da bi to trebalo puno ranije održavati. Oni koji se bave turizmom kažu da priprema
turističke sezone počinje po završetku aktualne sezone.
Što se tiče drugog pitanja na sugestiju Jadrije uputio je zahtjev prema Županiji, g.
Goranu Pauku da se da koncesija Gradu za kupalište Jadrija. Kratko je razgovarao s g.
županom, misli da će biti prilike i da će ju dobiti odgovor u tom smislu. Bilo bi najnormalnije
da dobrim djelom o tome skrbi gradska četvrt uz maksimalnu pomoć Grada.
Vijećnica Anita Škugor Kodžoman je kazala kako ima dva pitanja.
Prvo se zahvalila pročelniku na odgovoru na njezino vijećničko pitanje od zadnjeg
puta, te je kazala kako bi htjela prvo nešto komentirati. U odgovoru stoji da Rezalište nema
službeni status plaže ni u prostorno planskoj ni u komunalnoj regulativi, pa se u tom smislu ne
može tako ni tretirati. Ljeti tamo ima na tisuće ljudi i gosti iz Mađarske i Austrije su nju
eksplicite pitali zašto je to u tako lošem stanju. Kad je postavila svoje pitanje u dvanaestom
mjesecu prošle godine, dogradonačelnik se zauzeo za rješenje određenih problema, nada se da
će do njih i doći. U odgovoru je izostavljen pristupni put. Zanima je da li je to greškom
izostavljeno, ili se na tome radi i kad će se riješiti. Misli na pristupni put s magistrale na plažu.
U odgovoru toga nema. Tisuće ljudi koji se tamo kupaju ne zanima što se tako ne tretira ta
plaža, te je onda dobro što su vandali skinuli tablu Gradska plaža koja je bila postavljena.
Drugo pitanje se odnosi na Gradsku riznicu i praćenje novčarskog tijeka. Novčarski
tijek mora biti precizan, točan i dostupan. Kakva je i kad će biti napravljena mogućnost da
određene donacije, jer se zna da sukladno članku 48. točke 3. Zakona o proračunu se kaže da
se određuje izuzeće od obveze naplate prihoda i primitaka u proračun. Znači da li će oni kao
Gradsko vijeće svojim aktom donijeti takvu odluku da sve donacije idu direktno
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proračunskim korisnicima ili ne. Da li je početno nesnalaženje zbog toga što je to jedna
novina u preciznosti, točnosti i dostupnosti informacija i kad će to biti riješeno.
Zvonko Zaninović je kazao plaža Rezalište nema status službeni, problem je
prostorno - planske regulative. Ne može se napraviti cesta, put i pristup ako nema to
ugrađeno u prostorno plansku regulativu. A sve to gdje se ljudi kupaju kad bi proglasili
plažom bilo bi teško izvedivo. U tu plažu se dosta predvidjelo za ovo godinu. Stvarna suma se
ne zna, jer natječaji nisu završeni. Ono što se može napraviti će se napraviti. Pristupni put će
se morati riješiti u prostorno planskoj dokumentaciji i tehničkoj dokumentaciji. U ovom
momentu će se napraviti ono što je u mogućnosti.
Ksenija Slavica je kazala kako je Gradsko vijeće donošenjem proračuna prihvatilo
Odluku o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2010. godinu u kojoj točno stoji ulaženjem
svih proračunskih korisnika u Gradsku riznicu ne raspolažu više donacijama, sponzorstvima,
sve to ide na jedan žiro-račun proračuna, za ovu godinu ostavljaju se njihovi vlastiti prihodi, a
kako su oni minimalni 2011. godine će se polako gasiti njihovi računi i sve ide u Riznicu.
Obaviještena su sva ministarstva i županija. Svi proračunski korisnici Grada Šibenika su u
riznici i sredstva koja su im odobrena iz dotacije iz državnog proračuna i županijskog se
uplaćuju u gradski proračun.
Vijećnik Milorad Mišković je kazao kako ima nekoliko pitanja.
Kazao je kako ima sugestiju po pitanju mikrofona, oni koji sjede malo dalje su u
nepovoljnijem položaju jer na putu od stolice do govornice neke stvari možda zaborave, pa
više puta i odustanu od postavljanja pitanja. Ako postoji mogućnost za dva – tri bežična
mikrofona da se postave po klupama, pa ako su neka kraća pitanja da ih vijećnik i iz klupe
može postaviti.
Prvo pitanje odnosi se na Konjevrate. Dom na Konjevratima je od rata razrušen,
pogodila ga je tenkovska granata kada su neprijatelji pokušali ući u Šibenik. Stanovnici
Konjevrata su revoltirani, jer se već 15 godina nitko nije sjetio popraviti taj dom. Zanima ga
da li je taj dom u vlasništvu Grada ili u nečijem drugom vlasništvu. Stanovnici Konjevrata
drže da bi to trebao riješiti Grad. Vezano za školu na Konjevratima priča se da Gradska
uprava ima namjeru prodavati tu školu. Da li je to istina? Stanovnici Konjevrata traže gornji
kat te škole, s obzirom da donji kat koriste lovci, oni traže od Gradske uprave ako je to
moguće da Mjesni odbor dobije gornji kat na korištenje. Pored tog doma postoji jedan prostor
kojeg bi oni trebali urediti kao igralište skoro pa svojim snagama.
Slijedeće pitanje odnosi se na Meterize, pitaju ga invalidi koji su u kolicima kako
mogu prijeći na drugu stranu, ako s Meteriza idu na Šubićevac.
Treće pitanje odnosi se na Poljanu. Upitao je da li je nužno da se parking naplaćuje
subotom popodne, nedjeljom, praznicima i u trećoj smjeni. S obzirom da se u to vrijeme
ostala parkirna mjesta ne naplaćuju. S obzirom da se uvijek govori da se želi staru gradsku
jezgru oživiti i tako dalje, možda bi neki građani došli i parkirali na Poljani. Na Poljani
subotom popodne, nedjeljom, praznikom i u trećoj smjeni nema auta, može se slobodno
„igrati nogomet“. Ne zna kako se parking tamo uopće isplati, držati radnika, plaćati ga za dvitri naplate.
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Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je na prvo pitanje vijećnika Milorada
Miškovića kazao kako su jučer bili primljeni predstavnici triju Mjesnih odbora s tog područja,
Goriš, Konjevrate i Brnjica i predstavnik Lovačkog društva. Porazgovarali su otvoreno o svim
njihovim ambicijama i potrebama. Grad nije imao nikakvih ambicija da školu vraća u
funkciju, postoje neke poduzetničke inicijative na tom području koje bi otvorile nekoliko
radnih mjesta koja su tamo dragocjena. U svakom slučaju sva rješenja prilagodit će se realnim
potrebama lokalnog stanovništva, a nastojat će se poduzetnicima izići u susret, pa možda u
tom slučaju dođe u obzir i aktiviranje pogođenog Doma kulture, ali ne o trošku Grada, nego
možda nekih budućih investitora.
Vezano za Meterize kazao je kako je pitanje praktične naravi, vrlo suvislo pitanje s
obzirom na broj stanovnika Meteriza, prometnost ceste i na realnu nemogućnost da invalidi
koriste, neke kategorije invalida da koriste pothodnik. Službama će dati zadatak da pokušaju
naći tehnički model kako bi to riješili, što ne isključuje vraćanje nekih pješačkih prijelaza ili
eventualno izradu rampa za invalide.
Na treće pitanje vijećnika Milorada Miškovića je kazao kako se radi o jednom
otvorenom pitanju o kojem razmišljaju. Idućih dana će se konzultirati sa ljudima iz Gradskog
parkinga, jer tamo rade ljudi koji rješavaju takvu problematiku, i vode to poduzeće vodeći
računa o svim aspektima poslovanja kako dostupnosti usluge građanima tako i o rentabilnosti
naplate parkinga. Nastojat će se koliko je moguće doći do određenih modifikacija koje bi išle
građanima na ruku.
Predsjednik Vijeća Goran Grguričin je kazao kako što se tiče mikrofona, primio je na
znanje.
Vijećnik Petar Mišura je kazao kako ima jedno pitanje za dogradonačelnika
Baranovića. Da li Grad planira različite cijene, te diferencijaciju cijena različitih dobara i
usluga, te zašto bi neke usluge poput najma sportskih prostora, članarine Gradske knjižnice,
komunalni doprinos, održavanje groblja i slično, bile jednake za građane grada Šibenika koji
ih financiraju iz Proračuna i svih ostalih korisnika koji uplaćuju sredstva u neke druge
gradove i općine.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako se radi o čitavom spektru
usluga koje idu od komunalnih, pa do javnih usluga u sferi kulture, jedno interesantno i
složeno pitanje koje ima rezona u nekim sferama pružanja javnih usluga, te predložio da
inicijativu vijećnika Petra Mišure razmotre vijećnici, a u Gradskoj upravi će izanalizirati
mogućnost da se određene usluge po cijeni diferenciraju. Činjenica je da građani ovoga grada
doprinose kroz razna davanja i poreze izgradnji određene komunalne infrastrukture ili
funkcioniranju određenih javnih usluga kao knjižnica, kazalište, sportski objekti, primjerice
bazen u Crnici i zaista nema smisla da ljudi koji su sudjelovali u gradnji i financiranju toga,
dan danas se iz njihovih poreznih davanja plaćaju krediti koji su poslužili za financiranje
određenih projekata da plaćaju istu cijenu kao netko tko je došao sa strane. Problem je
vjerojatno tehnologije naplate, trebalo bi razraditi model tamo gdje je to moguće i u mjeri u
kojoj je to moguće zakonito. Sama logika stvari postoji i za tako složeno pitanje treba dati
vremena.
Vijećnik Draško Lambaša je upitao gradonačelnika i njegove zamjenike u kojoj su
fazi aktivnosti po inicijativi šibenčanina u Zagrebu dr. znanosti i inženjera Jurasa koji nudi
gradnju jednog trajekta za otoke. Trajekti Jadrolinije koji voze za šibenske otoke su najstariji

8

u zemlji. Gospodin Krste Juras nudi gradnju jednog trajekta uz mogućnost vjerojatno
sufinanciranja fondova Europske unije, pa ga zanima u kojoj su fazi aktivnosti po toj
inicijativi i može li se od toga što realizirati.
Vezano za drugo pitanje kazao je kako je prošle godine u Crnici ulica Stipe Ninića
postala jednosmjerna od grada prema periferiji čime je jedan dio od groblja sv. Nediljice
praktično ispao iz funkcije, odnosno u taj dio ulice se može skrenuti jedino lijevo ako idete iz
grada. Radi te jednosmjerne ulice koja je po njemu trebala biti jednosmjerna u drugom
smjeru, jedan dio građana Crnice mora ići u grad ulicom Primorske čete. Njegova inicijativa i
pitanje u tom smislu je da li će se ulica Primorske čete proglasiti jednosmjernom prema gradu.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako postoji ozbiljna inicijativa
jednog uvaženog sugrađanina inž. Jurasa koji je izradio jedan u nizu svojih nacrta i projekata,
radi se o katamaranskom plovilu, trajektu s mogućnošću ukrcaja određenog broja vozila i
negdje 300 putnika. Plovilo koje je konceptirano na vrlo suvisli način koje udovoljava
modernim standardima u prijevozu vozila i putnika koje je što se tiče pogonske skupine
posloženo tako da brodu daje izuzetno dobre maritivne sposobnosti, puno bolje od plovila iz
1955. godine kojima se danas održava linija za šibenske otoke, koje je puno rentabilnije po
potrošnji goriva od nekih plovila koja danas servisiraju linijski promet. Obavljeni su
razgovori, najprije je zaprimljen njegov idejni projekt i obavljeni razgovori, osobno je
razgovarao on i gradonačelnik koji je prihvatio njegovu ideju, a on je na sebe uzeo obvezu da
kontaktira Ministarstvo pomorstva, prometa i veza. Poziv za sastankom je upućen već dva
puta. Jedan termin koji je bio dogovoren je od strane ministarstva prolongiran i odgođen.
Idućih dana očekuje se sastanak u ministarstvu na koji bi išli gospodin Juras i predstavnici
Grada. Osnovna ideja je da ministarstvo da potporu da Grad i ministarstvo zajedno s linijskim
prijevoznikom koji bi bio zainteresiran, najozbiljnija kuća je Jadrolinija, ne bi željeli isključiti
i ostale jer je tržište otvoreno, pokušali bi aplicirati s projektom prema predpristupnim
fondovima na osnovi potrebe i očuvanja života na šibenskim otocima, jer bez kvalitetne
povezanosti života na otocima biti neće.
Zvonko Zaninović je što se tiče pitanja prometne regulative kazao kako su u Gradu
svjesni problema ulice Primorske čete, te da je ona sada dvosmjerna, a da ne zadovoljava
tehničke propise za dvosmjernu ulicu. To nije jedina točka o kojoj razmišljaju, imaju još i
Staru cestu, Istarsku ulicu i neke druge ulice koje namjeravaju pretvoriti u jednosmjerne. Ta
se prometna studija radi i razmišlja se o tome da se nešto napravi u tom smislu.
Vijećnik Zlatko Štrbinić je kazao kako nema pitanje nego prijedlog. Predložio je da
Vijeće na jednoj od svojih idućih sjednica, bilo redovnoj ili tematskoj omogući prezentaciju
informatizacije Grada. Tom prilikom da izvršna vlast pozove one koji to rade, tvrtke koje to
izvode, govori o programima riznice, geoinformacijskog sustava, programima komunalnog i
informacijskog sustava. Svaki vrijedni infrastrukturni razvojni program treba povremeno
razmotriti, predočiti i o njemu se informirati u kontekstu informacijom do demokracije.
Također se u tom kontekstu osvrnuo, kolega Ivan Ninić je u okviru svojih redovnih djelatnosti
koje bi nazvao blaćenje i vrijeđanje kolega vijećnika i izvršne vlasti i njega stavio u kontekst,
te je u novinama izjavio da je dobio 350 tisuća za nekakve programe bez javnog natječaja.
Posao je dobila njegova tvrtka na javnom natječaju prije dvije godine kada nije bio vijećnik i
nema nikakve veze s njegovim mandatom u Vijeću.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako ga je ponukalo pitanje gospodina Petkovića za
Osnovnu školu u Vrpolju, te je kazao kako je istina da je škola u katastrofalnom stanju i
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složio bi se sa dogradonačelnikom Baranovićem koji je obišao tu školu i sretan je što je u
proračunu 100 tisuća kuna za idejni projekt izgradnje te škole, međutim nije čuo od
dogradonačelnika gdje se priprema gradnja te škole. Prije dvije godine su zamislili da to bude
put Danila s lijeve strane. Nada se da nisu odustali od toga, prodajom postojećeg zemljišta već
bi se na neki način namaknula sredstva za gradnju te škole.
Nadalje, je upitao da li se odustaje od gradnje škole u Ražinama čija je vlasnička
struktura nad zemljištem u 100% vlasništvu Grada Šibenika, to je područna škola Vidici do 4
razreda Osnovne škole. Ta škola je također u vrlo lošem stanju, obzirom da je Ražine gradska
četvrt koja teži useljavanju molio bi i traži da se i tu ide s idejnim projektom nadogradnje. U
ovim kriznim vremenima kad u proračunu nema sredstava za početak gradnje, sretni su što se
može krenuti u školu Meterize. Da se kroz ove četiri godine bar pripreme projekti pa da se u
roku 2-3 godine nastavi gradnja paralelno i ove dvije škole koje će uvelike olakšati želju da se
kroz 3-4 godine nastava pokrene u jednoj smjeni.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako sa zadovoljstvom može
kazati da nisu odustali niti suspendirali ideju da se na jednoj parceli kad se kreće cestom put
Danila na lijevo, koja je misli u državnom vlasništvu Hrvatskih šuma gradi škola. Po površini
i po poziciji je adekvatna parcela, dobra je ideja koju je prezentirala ravnateljica Osnovne
škole Vrpolje prilikom njihovog posjeta da se pokuša doći do te parcele i da se ona ishoduje
za projekt škole.
Što se tiče škole u Ražinama ona treba zahvate. Informiran je o ideji, nije imao prilike
vidjeti nikakve projekte u klasičnom smislu, ali ideja da se dograđuje i renovira škola u
Ražinama je zapravo stvar realne potrebe stanovnika te gradske četvrti, ne samo škola nego i
svi drugi sadržaji za mlade. Traže prostor za napraviti dječje igralište, jer stanovnici Ražina su
zakinuti za puno stvari. Sigurno da će se kao normalna odgovorna vlast koja drži do svojih
građana založiti da se te stvari riješe.
Predsjednik Vijeća je zaključio aktualni sat i dao pauzu od pet minuta.
Priopćio je kako je Prijedlog dnevnog reda od 15 točaka predložen u pozivu o sazivu
sjednice.
Prije rasprave o dnevnom redu predsjednik Vijeća je kazao kako će dati dva
prijedloga, odnosno dvije napomene koje će predložiti, pa tako predlaže da točka pod brojem
8. dnevnog reda - Prijedlog odluke o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u
Šibeniku bude točka 1. zbog objektivnih događanja vezanih za aktivnosti u kazalištu.
Nadalje je kazao kako je u međuvremenu na sjednicu dostavljen prijedlog Odbora za
izbor i imenovanja koji je utvrdio Prijedlog o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora
Osnovne škole Faust Vrančić, pa predlaže da Prijedlog o razrješenju i imenovanju člana
školskog odbora Osnovne škole Faust Vrančić bude točka 16. dnevnog reda.
Zatim je upitao da li netko od vijećnika ima prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako predlaže da se točka 12. dnevnog reda Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja iz
reda predstavnika Grada Šibenika ( po prijedlogu 1/3 vijećnika) skine s dnevnog reda s
obzirom da Vijeće za davanje koncesija postoji i ima još dvije godine mandata i ono što je
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bitno u 9. mjesecu će sigurno doći do izmjene zakona, gdje će Županija i Uredi državne
uprave preuzeti to od Vijeća. Misli da su u Vijeću za koncesije stručni ljudi, koji su radili taj
posao i znaju taj posao i nema potrebe da sad dolazi do mijenjanja Vijeća za davanje
koncesijskih odobrenja, s tim više što ljudi koji su predloženi tu imaju svog drugog posla, pa
ne vidi zašto neka imena koja taj posao nisu radila.
Isto tako je predložio da se 11. točka - Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju
člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika skine s dnevnog reda dok
se točno ne dogovore prema prijedlogu kako je na Međustranačkom vijeću prije tri mjeseca
predsjednik Vijeća ustvrdio kako će se dogovoriti o svim mjestima unutar Vijeća.

Predsjednik Vijeća je upitao ima li još prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda.
Utvrdio je kako nema više izmjena i dopuna dnevnog reda i stavio je na glasanje
prijedloge po redu kako su išli
Upitao je tko je za to da 8. točka - Prijedlog odluke o osnivanju kazališta – Hrvatsko
narodno kazalište u Šibeniku bude točka 1.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo prvi prijedlog.
Nadalje je upitao tko je za prijedlog Odbora za izbor i imenovanje koji je dostavio
dopunu dnevnog reda da se kao točka 16. stavi - Prijedlog o razrješenju i imenovanju člana
školskog odbora Osnovne škole Faust Vrančić.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo da Prijedlog o razrješenju i imenovanju člana
školskog odbora Osnovne škole Faust Vrančić bude točka 16. dnevnog reda.
Stavio je na glasanje prijedlog vijećnika Tomislava Ninića da se sa dnevnog reda skine
točka 12. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog
odobrenja iz reda predstavnika Grada Šibenika ( po prijedlogu 1/3 vijećnika).
Upitao je da li predlagatelj prihvaća da se s dnevnog reda skine točka 12.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako predlagatelj ne prihvaća
navedeni prijedlog i stav je predlagatelja da se glasuje po dnevnom redu.
Predsjednik Vijeća je upitao tko je za skidanje točke 12. s dnevnog reda.
Uz 10 glasova „ZA“ i 13 glasova „PROTIV“ točka 12. ostaje na dnevnom redu.
Predsjednik Vijeća je stavio je na glasovanje prijedlog vijećnika Tomislava Ninića
koji predlaže da se skine točka 11. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je stvar predlagatelja da to
ostane u dnevnom redu, te se predlagatelj ne slaže s prijedlogom vijećnika Tomislava
Ninića.
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Predsjednik Vijeća je upitao tko je za to da se s dnevnog reda skine točka 11. kako
predlaže vijećnik Tomislav Ninić.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako je na Odboru za izbor i imenovanje dogovoreno
da se usvoji ostavka gospodina, ali da se još ne imenuje novi, dok se ne imenuju sve osobe
u sve odbore i u upravna vijeća.
Predsjednik Vijeća je kazao kako će ostaviti točku kakva je, pošto su već izglasali i
sad ne može promijeniti odluku, nego će se tijekom rasprave o toj točci dnevnog reda donijeti
odluku.
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći

DNEVNI RED
1. Prijedlog odluke o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku
2. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika, (po prijedlogu1/3 vijećnika)
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada
Šibenika
4. Prijedlog odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Šibenika i članovima
radnih tijela Gradskog vijeća Grada Šibenika
5. Prijedlog odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području
Gospodarske zone Podi Šibenik
6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje aneksa Ugovora o osnivanju
prava građenja: KLASA: 361-01/05-01/1;URBROJ: 2182/01-01/1-05-1 od 25. travnja
2005.godine
7. Prijedlog zaključka o prihvatljivosti ponude za kupnju dijela građevinskog zemljišta na
području Gospodarske zone Podi
8. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone
Solaris – Šibenik
9. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o komunalnom redu
10. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradskih vrtića
Šibenik
11. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Grada Šibenika
12. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
iz reda predstavnika Grada Šibenika ( po prijedlogu 1/3 vijećnika)
13. Prijedlog plana davanja koncesija za razdoblje od 2010. do 2012. godine
14. Prijedlog plana davanja koncesija u 2010. godini
15. Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve proračuna Grada Šibenika za mjesec
veljaču 2010. godine
16. Prijedlog o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole Faust
Vrančić
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RASPRAVA I ODLUČIVANJE O DNEVNOM REDU

Točka 1.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagača za obrazloženje Prijedloga odluke o
osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku.
Dragan Zlatović, ravnatelj Šibenskog kazališta je kazao kako je u već nekoliko
navrata navedena točka bila potencijalnim predmetom prethodnih potencijalnih sjednica
Vijeća. Dobili su materijale, te bi samo ukratko podsjetio o nekim osnovnim elementima koji
prethode odluci koja je danas predmet dnevnog reda. Novi Zakon o kazalištima koji je
donesen 2006. godine na inicijativu ministra gospodina Bože Biškupića pokrenuta je
inicijativa za profesionalizacijom regionalnih kazališta, odnosno onih kazališta u sredinama u
kojima je 60-ih godina prošlog stoljeća administrativnom odlukom došlo do ukidanja
profesionalnih teatara u tim sredinama. Radi se o sredinama od Vinkovaca, Požege, jedino je
Virovitica preživjela tu na putu, pa onda Čakovec, Sisak, Karlovac, Pula, Zadar, Šibenik u
određenom razdoblju Dubrovnika i Varaždina koji su uspjeli vratiti ranije, prije zakonske
inicijative. Zakonska inicijativa i inicijativa ministarstva provedena je na način da su se
određene aktivnosti morale dogoditi, odnosno trebale dogoditi u zakonskim rokovima koji su
samo instruktivni rokovi, znači nisu strogi i ostavljaju mogućnost osnivačima da se sukladno
svojim mogućnostima odluče za jednu takvu odluku. Gradsko vijeće i Gradska uprava Grada
Šibenika je odmah donijela takvu odluku po donošenju zakona, znači početkom 2007. godine
kad je donesen prvi akt, a to je bio akt o usklađivanju organizacije šibenskog kazališta s
odredbama novog zakona o kazalištima. Nakon toga su provedene sve ostale aktivnosti koje
zakon u tom smislu nameće, a to je stvaranje određenih pretpostavki za funkcioniranje jednog
kazališta, ne samo u deklarativnom smislu u smislu odluke, nego jednog profesionalnog
djelovanja. Misli da se može usuditi da kazalište u godinama koje su iza nas se u tom smislu
potvrdilo kao ne samo sljeditelj tih zakonskih inicijativa, nego jedan od kazališta koje su tu
akciju predvodili ne samo u programskom smislu nego i u ostalim aspektima koje trebaju biti
zadovoljene, znači tehničkih, logističkih, organizacijskih, kadrovskih i drugih što vjeruje da
imaju u materijalu koji im je dostavljen i izrađen od strane Kazališnog vijeća koje je ovu
inicijativu podržalo i uputilo dalje. Kao završni akt takve zakonske inicijative je i odluka koja
je pred njima koja defakto označava završetak formalnog i programskog prvog aspekta
profesionalizacije kuće, a to je da aktivnost koja je provedena zaključe odlukom. I druge
sredine koje je nabrojio su također krenule u takvu aktivnost, manje-više su sve realizirale
zakonske inicijative i mogućnosti koje su bile pred njima jedino se to nije dogodilo po
njegovim saznanjima u gradu Čakovcu koji je i dalje ostao pri razini družine u tamošnjem
Centru za kulturu. Svi ostali gradovi su ovakve odluke već donijeli ili ih imaju u procedurama
pred njihovim nadležnim tijelima. Pred njima je odluka koja završava put profesionalizacije
kazališta s jednom naznakom da se samom tom odlukom ne može govoriti o klasičnoj
profesionalizaciji da je postupak završen, on traje i dalje i ovisit će o mogućnostima Grada i o
sposobnostima da se stvori jedna puna ne samo organizacijska mogućnost, nego ono što je
vrlo bitno kad je kazalište u pitanju da bi se moglo zvati kazalištem, a to je jedna repertoarna
politika i taj postupak će biti pred njima nakon donošenja ove odluke. Ono što mu je
zadovoljstvo je da su uz pomoć Grada, a tome se priključila i Šibensko - kninska županija
koja programski potiče ovu aktivnost i Ministarstvo kulture uspjeli u godinama koje su iza nas
iznjedriti nekoliko naslova koji su u punoj profesionalnoj produkciji. Zadnja velika
profesionalna izvedba je predstava Škrtičina koja je već bila na nekoliko festivala,zatvara

13

Marulićeve dane u Splitu, pozvana je na Festival glumca u Vinkovcima, najveći strukovni
festival, očekuju da će biti pozvana na Dane satire znači u Zagrebu, najavljen ja za Festival u
Zagvozdu. Predstava je prepoznata i prepoznat je jedan rad, ne samo kazališta, nego i onih
ljudi koji su u tome „kadrovski participirali“, ne samo u organizacijskom, tehničkom nego i
izvedbenom smislu. Ono što je vrlo bitno je da se stvara jedno jezgro mladog ansambla,
obzirom na činjenicu da su zahvaljujući Gradu, a posebice Rotary klubu Šibenik ušli u odnose
stipendiranja s nekoliko studenata, četvero studenata glume koji su ove godine pri kraju svog
studija, raspisali su natječaj za primanje u radni odnos jednog glumca profesionalca, odluka o
tome će uslijediti krajem mjeseca i vjeruje da je to još jedan doprinos tome da Odluku ne
mogu donijeti samo u formalnom smislu nego iza nje stoje određeni sadržaji. Obično ono što
se veže za ovu Odluku, pa i u javnosti je najčešće okarakterizirana kao Odluka o promjeni
imena, te ne bi želio da se to shvati kao samo Odluka o promjeni imena. Odluka je koja ulazi
u povijest Šibenika i šibenske kulture da se nakon 40-ak godina ponovno vraća profesionalni
teatar u Šibenik, to je još jedan dodatni zamah kući da u tom pravcu djeluje, a sam naziv
ustanove izabran je u smislu određenih povijesnih aspekata, kazalište kad je djelovalo kao
profesionalno kazalište imalo je naziv Narodno kazalište u Šibeniku. I druga kazališta u našoj
okolici također imaju isto ime koje je predloženo i u Šibeniku, radi tradicije i pozicioniranja
ove kuće budućnost je i prijedlog da ova kuća ima naziv Hrvatsko narodno kazalište u
Šibeniku, te naglašava kako se s tim ne aspirira na status nacionalnih kazališta koja su strogo
određena u Zakonu o kazalištima i to su samo četiri kazališta, dok neka kazališta imaju
identične nazive budućem našem kazalištu koja su s obzirom na svoju povijest smatrala da
takvo ime najviše odgovara.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu o Prijedlogu odluke o osnivanju kazališta –
Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku.
Vijećnica Anita Škugor Kodžoman je kazala kako neće biti rasprava, nego samo njen
mali prilog velikoj odluci za šibensku kulturu. U 6. stoljeću prije Krista, te spis u antičkoj
Grčkoj izvodi predstave s jednim glumcem i zborom, održavali su se u čast boga Dioniza,
slavili su ga ditirambom i plesom, osim dramskih djela visokog stila, komedija i tragedija
izvodili su se i takozvani mimi dakle pučke komedije naturalističkih obilježja koje su izvodile
putujuće družine zabavljajući cjelokupni puk. Tradicija kazališta je duga 27 stoljeća preživjela
su mnoga carstva, careve i neka božanstva. Kazala je kako danas ispred sebe imaju dobru
odluku u kojoj naš grad ide u kategoriju osam drugih gradova u Hrvatskoj u kojoj će odlukom
upravo Gradskog vijeća dati svoj prilog povijesti kulture grada Šibenika, a to je osnivanje
Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako ga je pročelnica Ksenija Slavica upozorila u
članku 15. Odluke govori se o dobiti i gubitku, a vjerojatno kod ustanova nema dobiti i
gubitka, pa moli da netko tko je financijske struke pojasni navedeni dio ili bi odluku u tom
dijelu trebalo možda promijeniti. Druga stvar, pripremajući se za ovu točku malo je pogledao
Zakon o kazalištima, te pita gospodina Zlatovića, a vidi da je predsjednica Kazališnog vijeća
Živana Podrug, pročelnica za društvene djelatnosti. Prema članku 31. Zakona, Kazališno
vijeće, većinu članova imenuje predstavničko tijelo koji nisu djelatnici ni županijskog ni
gradskog ureda nadležnog za poslove kulture. Sadržaj članka 31. je prepisan u Odluci koju
danas usvajaju, a prema članku 52. Zakona, prijelaznim i završnim odredbama usklađivanje sa
Zakonom je trebalo biti do 1. 3. 2007., pa se pitanje odnosi na to da po tekstu zakona
pročelnica nije mogla biti članica Kazališnog vijeća.

14

Dragan Zlatović je kazao kako može izvijestiti da se ne bi stekao jedan dojam,
vijećnik Lambaša je napomenuo kako je zakonski rok za usklađivanje bio 2007. g. , to je
samo jedne etapa u zakonskim obavezama koje su uslijedile, to znači samo usklađivanje
postojećih kuća sa Zakonom o kazalištima neovisno da li su ona bila profesionalna ili
kazališne kuće. Rok za profesionalizaciju je bio ostavljen instruktivan tri godine, da se ne bi
stekao dojam da su kasnili tri godine u tome dijelu. Što se tiče odredbe može iskazati jedno
svoje stajalište vezano za to obzirom da je bio član radne grupe, pri Ministarstvu kulture koja
je radila na Zakonu od 2004. do 2006. godine i složio bi se jednim djelom s g. Lambašom da
možda odredba nije bila tako precizno nego tehnički uređena, članak 31. koji govori o članovi
Kazališnog vijeća, odnosno pretpostavkama za njihov izbor, kao što je i g. Lambaša kazao
može dovesti do određenih upita. Ono što se tada u raspravi kod donošenja zakona, a kasnije
u njegovoj provedbi i mišljenjima određenih tijela prije svega tijela Državne uprave, ovdje
Državne uprave u Šibeniku, odnosno Ministarstva kulture tumačilo se na način da članovi
Kazališnog vijeća ne mogu biti kao što je ovdje kazano niti zaposlenici županijskih uprava
nadležnih za poslove kulture kao ni gradskog ureda nadležnog za poslove kulture. Međutim,
tu se smatralo na one Uredi koji imaju pravo nadzora nad poslovanjem i radom određene
institucije. Kad je bilo birano postojeće Kazališno vijeće konzultirana su nadležna državna
tijela, uprave kako na lokalnoj tako na državnoj razini. Što ne znači da se kod imenovanja
nekog drugog Kazališnog vijeća ne mogu zatražiti nova tumačenja i to još jednom provjeriti.
Što se tiče gubitaka i dobitaka, tu je Ksenija Slavica veći ekspert od njega kad su u
pitanju financije, ali ovo su odredbe koje inače imaju ustanove neovisno da li su one obzirom
na činjenicu da po nekim odlukama Ministarstva kulture da kad su u pitanju vlastita sredstva
onda se ona moraju koristiti za određene svrhe. Uvažava primjedbu, pa s obzirom da je akti
pisan prije nego što se došlo do realizacije procesa i projekta gradske riznice, može zamijeniti
jednom odredbom da Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku dalje financijski djeluje sukladno
projektu gradske riznice.
Ksenija Slavica je kazala kako iz Odluke treba izbaciti članak 15., članak 14. govori
kako se financira šibensko hrvatsko kazalište i on je proračunski korisnik o riznici jer posluje
po Zakonu o proračunu, Zakonu o ustanovama. Ustanove nisu trgovačka društva da ostvaruje
dobit i gubitak pogotovo u drugom stavku članka 15. koji govori da se može ostvariti gubitak
i pokrivat će se iz proračuna, odnosno sredstava osnivača. Članak 15. nije potreban u ovoj
odluci.
Dragan Zlatović je kazao kako Zakon o ustanovama koji je lex generalis, kad su u
pitanju sve ustanove, neovisno da li su one u kulturi ili u zdravstvu kad govori o svojim
osnivačkim aktima onda govori da mora postojati odredba o dobicima i gubicima, pa ako se
ovo skine, a kasnije bude problema oko eventualne registracije moli da se to primi na znanje.
Živana Podrug je kazala kako samo želi nadopuniti g. Zlatovića cijenjenom vijećniku
Lambaši. Gradski ured za kulturu postoji samo u Gradu Zagrebu, s obzirom da Grad Zagreb
ima status županije, svi ostali gradovi imaju upravne odjele, bilo za kulturu, bilo za društvene
djelatnosti. Prema tome nije riječ o nepoštivanju zakona. U vezi s tim imali su prije dvije
godine novinarski upit, pa su decidirano tražili mišljenje Ministarstva kulture i dobili ga.
Dakle, Ured za kulturu ima samo Grad Zagreb.
Vijećnik Boris Dragutin je vezano za članak 15. budući je on djelatnik jedne
ustanove, smatra da navedenu problematiku zna i donekle participira u njoj. Međutim ima
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različitih ustanova, one mogu biti i privatne. Kod ustanova imaju primitke i izdatke, nema
dobiti. Smatra da članak 15. treba izbaciti.
Zamjenik gradonačelnika Petar Baranović je kazao kako je stav predlagača da se
navedena primjedba usvaja i njihov je prijedlog da se članak 15. izbriše i da se akt bez članka
15. usvoji.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako još jedan od naših zakona nije precizan, ne
mogu se uvjeriti da Ured za kulturu nije i Ured za društvene djelatnosti svugdje se to ne mora
jednako zvati. Pri nekom budućem imenovanju članova Kazališnog vijeća treba to proučiti i
zatražiti tumačenja za koja su vidjeli kakva mogu biti, dakle očito je da je puno zakona u
našoj zemlji vrlo loše.
Živana Podrug je kazala kako nije riječ o Uredu za kulturu ili društvene djelatnosti,
riječ je o Upravnom odjelu.
Predsjednik Vijeća Goran Grguričin zaključio je raspravu i stavio na glasovanje
Prijedlog odluke o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku s izmjenom
koja je prethodno napravljena od strane predlagača.
Vijeće je uz 1 glas „SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o osnivanju kazališta – Hrvatsko
narodno kazalište u Šibeniku. Odluka se prilaže zapisniku pod 1) i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Predsjednik Vijeća je kazao kako prelazi na drugu točku dnevnog reda Prijedlog
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika, (po prijedlogu1/3 vijećnika), te je zamolio da
izvjestitelj dade uvodno obrazloženje.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako je na stolu druga verzija Poslovnika, na prošloj
sjednici Gradskog vijeća imali su prijedlog Poslovnika od strane 1/3 vijećnika, na taj
prijedlog je g. Poljičak u ime HDZ-a uložio 17 amandmana i rekli su da će te amandmane
raspraviti i donijeti Poslovnik na drugo čitanje. U međuvremenu, točnije jučer su se sastali
predstavnici HDZ, SDP, HNS, HSP usuglasili gotovo svih 17 točaka i rezultat toga je
današnji Poslovnik te predlaže da se po tom Poslovniku izjasne, ako netko ima još kakvih
amandmana.
Predsjednik Vijeća je kazao kako će prije nego što se ide u raspravu ukazati na jednu
ispravku u uvodnom dijelu pozivanja gdje se pozvalo na članak 32. Statuta, treba staviti
članak 31. Statuta Grada Šibenika. Vjerojatno je u pisanju došlo do greške, te se taj dio treba
ispraviti.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako se zahvaljuje predlagatelju Poslovnika na
razumijevanju za amandmane koji su iznijeti na prošloj sjednici i gotovo su svi bili
prihvaćeni. Međutim, bila je dvojba oko jednog amandmana gdje se nisu mogli suglasiti.
Naime, tada je u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice predložio u članku gdje se
reguliraju vijećnička pitanja da bude još jedan stavak koji bi glasio: „Nakon primljenog
odgovora vijećnik na sjednici Vijeća može iznijeti mišljenje o odgovoru i iako je
nezadovoljan odgovorom zatražiti dostavu pisanog odgovora. Iznošenje mišljenja može
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trajati najviše jednu minutu.“ Nisu se mogli dogovoriti i to je ostalo u „zraku“, te želi reći da
su se u klubu dogovorili da odustanu od tog prijedloga amandmana. Da su sada inzistirali na
tom dogodilo bi se da on vjerojatno ne bi prošao, pa bi oni bili suzdržani oko glasovanja o
Poslovniku, pa vjerojatno ni Poslovnik ne bi prošao, jer Poslovnik po 33. članku Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi mora imati kvalificiranu većinu, odnosno 14
vijećnika. Kazao je da pokušaju to shvatiti kao čin dobre volje, dakle ne radi se o popuštanju
zbog toga što oni misle da to nije dobro, nego odustaju od amandmana zbog toga što žele da
se prihvati novi Poslovnik, pa makar ne bilo onako kako oni misle. Odustaju od amandmana.
Kazao je kako ima još tri amandmana do kojih je došlo doista nenamjerno.
U naknadnim čitanjem su ustanovili da u prijedlogu članak 15. stoji: „prema Statutu
Grada Šibenika radna tijela Gradskog vijeća su“, trebalo bi prema Statutu Grada Šibenika
brisati jer se radna tijela ne utvrđuju Statutom nego ih oni utvrđuju samim Poslovnikom.
- u članku 86. posljednji stavak, jučer je bilo dogovoreno, vjerojatno se pokrala sitna
mala greška pa je to ostalo. Posljednji stavak glasi: „Ako Gradsko vijeće donese odluku o
razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Gradskog vijeća, mandat i prava na temelju
obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika Gradskog vijeća. Vijećem do
izbora novog predsjednika predsjedava najstariji vijećnik.“ Predložio je i to bi bilo logično da
se nakon prvog zareza dio rečenice „mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im
prestaju izborom novog predsjednika Gradskog vijeća“ briše i umjesto točke da se stavi zarez
i Vijećem do izbora novog predsjednika da se pretvori u malo slovo „v“i da to onda bude
jedna rečenica.
- u članku 88. posljednji stavak glasi: „Gradsko vijeće je dužno u roku trideset dana
od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika“. Misli da je
cijelu tu rečenicu poželjno brisati zbog toga što nemaju zakonsku odredbu koja ih obvezuje
da to naprave ako do takvog slučaja uopće dođe u roku od trideset dana. Nema potrebe da
nešto što nije propisano kao takvo da sebi stvaraju na obvezu. Naime, može i nema nikakve
prepreke u tom slučaju potpredsjednik vijeća predsjedati vijećem u razdoblju dužem od 30
dana. Stoga misli da bi navedenu rečenicu trebalo brisati.
Vijećnik Ante Gaćina je kazao kako se u ime predlagatelja zahvaljuje vijećniku
Poljičku na njegovim amandmanima koje prihvaćaju.
Predsjednik vijeća Goran Grguričin je zaključio raspravu i stavio na glasanje
Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika, (po prijedlogu1/3 vijećnika) s
prihvaćenim amandmanima.
Vijeće je jednoglasno donijelo Poslovnik Gradskog vijeća Grada Šibenika. Poslovnik
se prilaže zapisniku pod 2) i čini njegov sastavni dio.

Točka 3.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagača da dade osvrt na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Šibenika.
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Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako je u obrazloženju sve jasno, naime
člankom 2. i 3. Odluke obim poslova Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
koji se odnosi na uređenje cestovnog prometa predan je u nadležnost Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti i gospodarstvo. Misli da prirodno tamo i pripada, to je operativni,
dnevni posao i preustrojem se to vraća tamo gdje pripada. Dio što se tiče prometa će se na
neki način morati proširiti, donijeti neke nove odluke, jer će Grad morati niz stvari koje danas
rješava Prometna policija preuzeti na sebe.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasanje Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Šibenika.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
Gradske uprave Grada Šibenika. Odluka se prilaže zapisniku pod 3) i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagača da dade kratko obrazloženje o Prijedlogu
odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Šibenika i članovima radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Šibenika.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako je Odlukom o naknadama i članovima
radnih tijela utvrđeno da se iznos mjesečne naknade vijećnicima, članovima radnih tijela i
članovima Gradskog poglavarstva utvrđuje množenjem osnovice sa odgovarajućim
koeficijentom, te da navedenu visinu osnovice utvrđuje Gradsko poglavarstvo u okviru,
odnosno polazeći od mase sredstava koja su za tu namjenu osigurana u Proračunu Grada
Šibenika. Na temelju izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi bilo je
potrebno uskladiti odredbe navedene odluke sa zakonom. Visina naknade utvrđena ovom
odlukom utvrđena je u neto iznosu, te u bitnom ne mijenja iznos naknade utvrđene Odlukom
o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela. Trebalo je samo uskladiti određene stvari.
Kazao je ako ima potrebe za dodatnim obrazloženjem, dati će ga Ksenija Slavica.
Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o Prijedlogu odluke o naknadama članovima
Gradskog vijeća Grada Šibenika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Šibenika.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako je o navedenoj točci dnevnog reda i do sada
na Gradskom vijeću bilo rasprave i prijedloga za ukidanjem naknada. Kratko je kazao kako
onaj tko se priprema za sjednicu gubi određeno vrijeme na proučavanju odluka i zakona, pa su
u tom smislu naknade troškova opravdane, s tim da svi oni koji pripadaju nekim političkim
strankama uplaćuju jedan značajan iznos ili postotak od naknada svojim strankama. Njegov
prijedlog je da se u članku 3. doda stavak drugi koji bi glasio: „Naknadu ostvaruju vijećnici
koji su nazočili sjednicama po svim ili većini točaka dnevnog reda.“ Prvobitno je htio dati
amandman „po svim točkama“, ali jutros je bio primjer, g. Belamarić je imao sudski poziv, pa
je zakasnio sat vremena što je opravdan razlog. Dakle, on predlaže da naknada nije u svakom
slučaju, nego je ostvaruju vijećnici koji su nazočili svim ili većini točaka dnevnog reda.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako prije nego što je došao na sjednicu pitao je g.
Gaćinu da li se nešto napravilo u Pravilniku kojeg su izglasali vezano za sankcije vijećnika
koji ne dolaze na sjednicu. Ne slaže se i daje sebi za pravo da vijećničku naknadu ne bi
trebalo plaćati i iz tog razloga što vijećnici kod ulaze u Gradsko vijeće svaka stranka ili
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nezavisna lista dobiva iz Gradskog proračuna 1800 ili 1900 kuna po svakom vijećniku, pa
smatra da je to dovoljno za kvalitetan rad. Ono što je rekao vijećnik Lambaša da se vijećniku
ne plaća, a u točki 4. stoji da vijećnik ima pravo na dnevnicu i na izgubljenu zaradu. Pošto je
on obrtnik i ima milijunski promet, kad sve podijeli na dane u godini dođe da je njegova
dnevnica i dolazak iznose 1000 kuna minimalno.
Predlaže da se vijećnička naknada smanji u visini jedne dnevnice koja je po Zakonu
Republike Hrvatske koja iznos 170, 180 kuna umjesto 1250, ili za predsjednika Gradskog
vijeća 2100 da bude 170 ili 180 kuna ili po zakonu koliko pripada dnevnica za rad na sjednici.
Predlaže da se naknada smanji u visini 170 kuna.
Predsjednik Vijeća je kazao kako vijećnik Gašperov nije bio jasan, ali on kao
predsjednik Gradskog vijeća nije dobro shvatio na koji članak se odnosi amandman, što treba
smanjiti i u kojem iznosu. U članku 2. ima tri iznosa.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako vijećnici u Gradskom vijeću imaju pravo, te je
napisano da predsjednik Gradskog vijeća ima 2.160,00 kuna, potpredsjednik ima 1.910,00
kuna, član ima 1.270,00. Predlaže da točka a), b) i c) bude jedinstvena i da taj iznos bude 170
kuna.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako predlagač ne prihvaća prvi prijedlog g.
Lambaše niti prijedlog g. Gašperova.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasanje prijedlog amandmana vijećnika Draška
Lambaše.
Vijećnik Draško Lambaša je povukao svoj amandman.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasanje prijedlog koji je kao amandman dao vijećnik
Ante Gašperov da su u članku 2. skinu sve predviđene naknade i da se stavi za a), b) i c)
jedinstvena naknada od 170 kuna mjesečno.
Vijeće nije prihvatilo amandman vijećnika Ante Gašperova.
Predsjednik Vijeća je zaključio raspravu i stavio na glasanje Odluku o naknadama
članovima Gradskog vijeća Grada Šibenika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada
Šibenika.
Vijeće je uz 24 glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o naknadama
članovima Gradskog vijeća Grada Šibenika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada
Šibenika. Odluka se prilaže zapisniku pod 4) i čini njegov sastavni dio.

Točka 5.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagača da se očituje o Prijedlogu odluke o uvjetima
i postupku raspolaganja zemljištem na području Gospodarske zone Podi Šibenik.
Zamjenik Franko Vidović je kazao kako se pred njima nalazi prijedlog odluke o
uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području Gospodarske zone Podi Šibenik.
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Naime, obzirom na situaciju, krizu i sva druga događanja išli su jednom dijelu zbog
operativnosti na izmjenu same odluke. U obrazloženju kojeg su dobili sve stoji, misli da nije
potrebno ništa više reći. Cijeneći da je situacija u Šibeniku, a zna se da je puno šibenčana
poduzetnika na Podima, trenutno su investicije u opadanju, jednostavno treba produžiti neke
rokove i tim ljudima izići u susret da pokušaju riješiti svoje probleme.
Vijećnik Petar Mišura je kazao kako ima amandman na članak 6. „kupac nije
ovlašten kupljeno zemljište ili njegov dio otuđiti ili opteretiti bilo kojim pravnim poslom za
vrijeme od tri godine.“ Predlaže da se umjesto tri godine stavi pet godina kako bi se spriječila
špekulativna kupnja zemljišta, jer cijena od 5 eura po m2 je izuzetno prihvatljiva. Netko može
kupiti zemljište, sagraditi objekt i onda ga ne početi ni raditi i prodati ga. 5 godina je
prihvatljiv rok. Svakom pravom investitoru to ne znači ništa, a spriječit će eventualnog
špekulanta da se javi na natječaj i da dobije zemljište i preproda ga poslije tri godine.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako prihvaćaju produženje na 5
godina, jer to na neki način jamči da će investicije biti ispravne.
Predsjednik Vijeća je zaključio raspravu i stavio na glasanje Prijedlog odluke o
uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području Gospodarske zone Podi Šibenik.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem
na području Gospodarske zone Podi Šibenik. Odluka se prilaže zapisniku pod 5) i čini njegov
sastavni dio.

Točka 6.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagača da dade kratki osvrt o Prijedlogu zaključka o
davanju suglasnosti za sklapanje aneksa Ugovora o osnivanju prava građenja: KLASA: 36101/05-01/1;URBROJ: 2182/01-01/1-05-1 od 25. travnja 2005.godine.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako su Grad Šibenik i Podi Ražine
d.o.o. su 25. travnja 2005. godine zaključili Ugovor o osnivanju prava građenja kojim je pravo
građenja preneseno na Podi Ražine d.o.o. Šibenik. Pravo građenja za nositelja temeljem
ugovora obuhvaća pripremne radnje i ishodovanje građevinskih dozvola, organizacija same
komunalne gradnje i druge infrastrukture na lokalitetu Podi. Pravo građenja osnovano je na
određeno vrijeme najdulje do 31. prosinca 2010. godine, kako se do danog roka neće moći biti
u mogućnosti realizirati izgradnja komunalne infrastrukture neophodno je taj rok produljiti.
Išli su na izgradnju komunalne infrastrukture i zbog toga je potrebno donijeti zaključak.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasanje Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za
sklapanje aneksa Ugovora o osnivanju prava građenja: KLASA: 361-01/05-01/1;URBROJ:
2182/01-01/1-05-1 od 25. travnja 2005.godine.
Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje aneksa
Ugovora o osnivanju prava građenja: KLASA: 361-01/05-01/1;URBROJ: 2182/01-01/1-05-1
od 25. travnja 2005.godine. Zaključak se prilaže zapisniku pod 6) i čini njegov sastavni dio.
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Točka 7.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagača da dade kratki osvrt na Prijedlog zaključka o
prihvatljivosti ponude za kupnju dijela građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone
Podi.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je člankom 48. stavak 1.
točka 5. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi propisano da gradonačelnik
odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina jedinica lokalne odnosno područne
(regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi milijun kuna, odnosno
stavkom 2. je propisano ukoliko se radi o vrijednosti koja prilazi milijun kuna odluku donosi
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave. Naime, za kupnju
dijela građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi parcela 27. kako je u
obrazloženju pristigla je ponuda trgovačkog društva Feku d.o.o. Maribor. Obzirom da se radi
upravo o zemljištu koje prelazi milijun kuna to ih mole da podrže prijedlog.
Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o prihvatljivosti ponude za kupnju dijela
građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi. Zaključak se prilaže zapisniku
pod 7) i čini njegov sastavni dio.

Točka 8.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagača da dade kratki osvrt na Prijedlog odluke o
izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Solaris – Šibenik.
Zvjezdana Stošić je kazala kako je prijedlog Odluke određen Zakonom o građenju i
prostornom uređenju. Najinteresantniji parametri u odluci su obuhvat prostornog plana, a to je
područje koje je određeno Generalnim urbanističkim planom V izmjene i dopune. Područje
iznosi 59 ha. Ovim planom područje se tretira kao izgrađeno građevinsko područje sa 4800
ležaja i planirano je na 5400 povećanje broja ležaja. Osim povećanja broja ležaja kroz plan će
se riješiti građevinska rekonstrukcija svih objekata, povećanje standarda smještaja sa 5 na 7
zvjezdica, izgradnja podzemne garaže i pratećih sadržaja za ugostiteljsku ponudu, proširenje
hotelskih smještaja na prostoru današnjeg kampa, proširenje ponude sportsko-rekreacijskih
sadržaja, proširenje ponude u segmentu nautičkog turizma i rekonstrukcija infrastrukturnih
objekata. Plan će se financirati rebalansom gradskog proračuna za 2010. g., a nadoknada će
biti dogovorena ugovorom između Solarisa i Grada Šibenika.
Vijećnik Petar Mišura je kazao kako bi se najprije zahvalio vijećnici Aniti Škugor
Kodžoman i vijećniku Emilu Guberini koji su napravili dobar uvod za ovu temu, a to je
problem plaža u Gradu Šibeniku. Osim Rezalište i Jadrije misli da se najveći broj ljudi
Solarisom koristi kao gradskom plažom iako Solaris ne spada pod gradsku plažu. S toga
predlaže amandman u članku 7. piše: „slijedom zahtjeva za temeljitom funkcionalnom i
građevinskom rekonstrukcijom cijele ugostiteljsko-turističke zone utvrđuju se slijedeći ciljevi
i programska polazišta.“ Dodao bi još jedan cilj – dostupnost sadržaja usluge građanima grada
Šibenika ( parking, plaža i sportski objekti). Grad Šibenik se mora osigurati da određene
sadržaje koji se koriste u Solarisu ostanu dostupni građanima grada Šibenika.
Što se tiče 5 i 7 zvjezdica komentirao je, da ne zna da li to piše netko iz Urbinga u
Hrvatskoj regulativi ne postoje hoteli sa 7 zvjezdica, a ne postoje ni u Europskoj. Neke
agencije daju, pa se u časopisu poslovnom govori o hrvatskim hotelima, pa se navodi da se
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neka hotelska kuća sprema otvoriti hotel sa 7 zvjezdica, pa da se to detaljno obrazloži da tako
nešto ne postoji. To bi trebalo izbrisati, standard od pet zvjezdica je sasvim dovoljan. Zasad u
Hrvatskoj postoji samo 23 hotela sa pet zvjezdica, pa ako ih Šibenik još dobije pet bit će
sasvim dovoljno. Inače hoteli sa sedam zvjezdica samo tri u čitavom svijetu, jedan u Milanu i
dva u Dubaiu.
Vijećnik Tomislav Jurišić je kazao kako je kao kirurg i osnivač laparoskopske
kirurgije u Šibeniku vrlo često organizirao kongrese u Solarisu. Trenutno je u Solarisu jedna
već dulje vremena jedna jako vrijedna ekipa na čelu s gospodinom Zrilićem koja ima jako
velike ambicije što se tiče razvoja kongresnog turizma. Prema stavovima europskog udruženja
za endoskopsku kirurgiju na razgovoru od prije tri godine u Berlinu sa predsjednikom tog
društva rečeno je da niti jedan grad u Hrvatskoj nema uvjeta za organiziranje europskog
kongresa u ovom slučaju endoskopske ili bilo koje druge kirurgije ili bilo čega drugoga. Bilo
koji događaj koji podrazumijeva dvije kongresne dvorane, svaka po 1500-2000 mjesta u
Hrvatskoj toga nema. Mada je predsjednik Hrvatskog udruženja bio prema njima jako sklon
da se to u Hrvatskoj održi, čovjek ljetuje u sjevernom dijelu Jadrana, to nije moguće ispuniti.
Dakle, ako pretendiramo da razvijamo kongresni turizam, nada se da razvijaju misli da se
treba dati podrška ekipi iz Solarisa, zna za dio tih planova, garaže i kongresne dvorane.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagača da se očituje o prijedlogu vijećnika Petra
Mišure da se izbaci sedam zvjezdica i dodatak sve u članku sedam kako je on rekao.
Gradonačelnik Ante Županović je rekao da ne govore o zvjezdicama, inače
razgovarao je sa menadžmentom i sa vlasnikom ispred Grada i dao maksimalnu podršku za
ono što žele napraviti. Nada se da će ju i oni svi u petom mjesecu doći u Solaris i vidjeti
koliko je toga napravljeno. Ipak to je jedna specifična destinacija jedna od najvećih na
Mediteranu za takvu vrstu tih hotela. Pozdravlja sve što se tamo čini pogotovo u krizi, te
proširenje kapaciteta i sve ono što se radi da se produži sezona, van sezone uske tri ili četiri
mjeseca tijekom ljeta. Govoriti o eventualnoj dostupnosti građana plaži misli da u ovom
slučaju nije realno, prema tome sva nastojanja ono što se tamo pokušava raditi, a radi se vrlo
ozbiljno treba podržati. To je na dobrobit grada Šibenika i Grad Šibenik dobrim djelom koristi
sredstva koja dobiva od tog hotelskog kompleksa. Izuzetno ga je zadovoljilo to što koriste
između ostalog hranu s našeg područja, imaju otkup hrane. U kontekstu svega toga, treba se
što prije dogoditi jer radovi se moraju napraviti. U financijskom smislu to ništa ne košta Grad
Šibenik.
Vijećnik Boris Dragutin je kazao kako shodno tome vezano za javnu plažu i
dostupnost građanima Šibenika, u tijeku je prijedlog pred Saborom vezano za javno pomorsko
dobro i davanje koncesija upravo problematika ugostiteljskih objekata koji su blizu mora na
javno pomorskom dobru i hotelskih kuća tako da će oni dati odgovor, pa se između sebe ne bi
trebali opterećivati ovako nečim i da glasaju kako je prijedlog dan.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasanje amandman vijećnika Petra Mišure koji u
članku 7. predlaže da se skine broj sedam koji govori o zvjezdicama i predlaže da se dopuni
još jedna od ciljeva i programskih polazišta koje je formulirao, dostupnost sadržaja i usluga
građanima grada Šibenika (parking, plaža, sportski objekti).
Vijećnik Petar Mišura je odustao od svog amandmana.

22

Predsjednik Vijeća je kazao kako vijećnik Milorad Mišković nije prisutan sjednici, te
je sjednici prisutno 24 vijećnika
Vijeće je uz 24 glasa „ZA“ donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja
ugostiteljsko – turističke zone Solaris – Šibenik. Odluka se prilaže zapisniku pod 8) i čini
njegov sastavni dio.

Točka 9.
Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni odluke o komunalnom redu. Odluka
se prilaže zapisniku pod 9) i čini njegov sastavni dio.

Točka 10.
Predsjednik Vijeća je zamolio predsjednika Odbora za zbor i imenovanje Tomislava
Ninića za kratki osvrt na Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Gradskih vrtića Šibenik.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako se jučer sastao Odbor za izbor i imenovanje i
dogovorili su se da se u Upravno vijeće Gradskih vrtića od strane roditelja imenuje Tanja
Radić Lakoš, što su jednoglasno prihvatili i daju Gradskom vijeću na usvajanje.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog
vijeća Gradskih vrtića Šibenik. Rješenje se prilaže zapisniku pod 10) i čini njegov sastavni
dio.
Točka 11.
Predsjednik Vijeća je zamolio predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da dade
kratki osvrt na Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Grada Šibenika.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako su na Odboru za izbor i imenovanje
raspravljali o ostavci gospodina Jordana Džaje i prihvatili je iz navedenih razloga. Međutim,
željeli bi da u Upravnom vijeću bude čovjek koji se razumije u tu problematiku i predložili bi
da se na sljedećoj sjednici žurno dogovore oko četvrtog predstavnika Grada u Javnoj
vatrogasnoj postrojbi.
Vijećnik Željko Čoga je kazao kako su jučer na Odboru dogovorili pošto je Jordan
Džaja dao ostavku da nekoga iz Vatrogasne zajednice predlože u zamjenu za njega.
Razgovarao je jučer popodne i jutros, međutim nisu našli adekvatnu zamjenu pa je načelan
dogovor da će Jordan još obnašati dužnost do kraja dok se ne razriješi kompletno vijeće.
Ukoliko u međuvremenu nađu kvalitetno rješenje za njegovu zamjenu Vatrogasna zajednica
će predložiti. Iz tog razloga su tražili da se to skine s dnevnog reda.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako Odbor za izbor i imenovanja nije usvojio još
ostavku do drugog prijedloga i predlažu da se Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje kojeg
budu zajedno imali na klupama da dotada Jordan Džaja obnaša dužnost člana Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe.
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Predsjednik Vijeća je upitao tko je za prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. Vijeće
je jednoglasno prihvatilo prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

Točka 12.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagača za obrazloženje Prijedloga rješenja o
razrješenju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja iz reda predstavnika
Grada Šibenika ( po prijedlogu 1/3 vijećnika).
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako predlagač predlaže kako je predloženo, da
se ide na razrješenje dosadašnjeg vijeća, jer je formirano novo Gradsko vijeće, te da se izabere
novo Vijeće za koncesije.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako nema razloga da se skrati mandat postojećem
Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja, prvenstveno što mandat traje 4 godine. Dvije
godine je postojeće Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja radilo sve u skladu sa
zakonom, sve točno i sve dobro kako treba i nema razloga da Gradsko vijeće onima koje je
imenovalo prije dvije godine sad uskrati taj njihov mandat. Njemu su svi ljudi simpatični koji
su predloženi, gospođa Jagoda Sablić i dr. Tomislav Jurišić kojeg iznimno cijeni koji ima
previše posla, međutim misli da je dobro da se ipak mandat produži postojećem Vijeću tako
da se ova točka skine s dnevnog reda.
Vijećnik Ante Gašperov je kazao kako ne bi komentirao ni točku broj 1. niti broj 2.
Za njega ljudi na lijevoj ili desnoj strani nema nikakve primjedbe. Upitao je pošto ne zna da
mu predlagač odgovori, a saznanja je da komisija lijeva ili desna koja radi da je svaki član
komisije plaćen 50 kuna po rješavanju svakog predmeta. Zanima ga da li je to istina i iz čega
se to plaća. Ako se već plaća predlaže da taj novac ostane za Proračun Grada Šibenika.
Tajnica Grada, Valentina Mejić je kazala kako je plaćeno 50 kuna po zahtjevu i o
tome postoji Odluka.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kolegi Anti Gašperovu da nisu oni odredili tih 50
kuna i to je 50 kuna u bruto i to je istina. Naime, Uredbom o postupku davanja koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru, a donijela ga je Vlada Republike Hrvatske između ostalog
stoji da predsjednik i članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 50 kuna
bruto po članu po danom odobrenju kao i naknadu troškova u vezi s vođenjem postupka, što
su činjenica. Međutim, kazao je kako postoji jedna stvar na koju je vrijedno upozoriti, nije
slučajno ono što se odigralo oko utvrđivanja dnevnog reda. Naime, dobili su predmet za koji
stoji da je predlagatelj deset vijećnika, pa je kolega Tomislav Ninić tražio da se to skine s
dnevnog reda, zatim je predsjednik Vijeća je tražio predlagatelja da se očituje, te se u ime
predlagatelja podigao zamjenik gradonačelnika Petar Baranović.
Dakle, postavlja se pitanje tko je predlagatelj. Po Uredbi Vlade po njemu nedvojbeno
proizlazi da su predlagatelji čelnici tijela lokalne samouprave. Ne može 1/3vijećnika biti
predlagatelj. U ovom slučaju predlagatelj može biti samo gradonačelnik. Tako da eventualno
po Upravnom nadzoru koji se može pokrenuti za donošenje navedenog akta, ne zna što bi se
doista dogodilo. Po njemu već sad gradonačelnik može reći da je to njegov prijedlog, ali
ispada da je to prijedlog 10 vijećnika. Po Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja
to ne mogu predložiti vijećnici kao predlagatelji, prema tome misli da danas nisu stvoreni
uvjeti da se može odlučivati o toj točci dnevnog reda. Ako je on dobro protumačio, a misli da
jest.
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Tajnica Grada, Valentina Mejić je kazala kako je Gradsko vijeće rješenjem o
osnivanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja stavilo sebi u nadležnost još 2004.
godine, pa po točki 5. „ako se učini potrebnim Gradsko vijeće može pojedinog člana Vijeća ili
Vijeće u cjelini razriješiti i prije isteka mandata.“
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako Gradsko vijeće može razriješiti prije isteka
mandata, postavlja se pitanje tko je predlagatelj.
Gradonačelnik Ante Županović je kazao kako su to odluke iz nadležnosti Gradskog
vijeća, prema tome iza navedenog stoji 10 članova Gradskog vijeća, pa prema tome nema
razloga da i on ne stane iza toga. Kazao je otkud se može osporavati pravo vijećnicima da
predlažu određene stvari, pogotovo ono što je iz nadležnosti Gradskog vijeća. Ono što je iz
nadležnosti Gradskog vijeća mogu predlagati. Predlagatelj je deset ili po važećem Statutu 1/3
može predlagati, a na njima je hoće li određene stvari prihvatiti ili ne. On prihvaća i stoji iza
stava grupe vijećnika koja je predložila.
Vijećnik Ivica Poljičak je kazao kako će vrlo kratko, te misli da je vrlo važno tko je
predlagatelj. Nije to nebitno pitanje, ulazi se u bit procedure, jer to onda znači po toj logici
stvari ako vijećnici odlučuju o Proračunu, a odlučuju da bi ga onda mogli i predložiti, a ne
mogu. Tako tvrdi da ne mogu i ovo predložiti.
Vijećnik Novica Ljubičić je kazao kako bi svako rješenje o razrješenju i imenovanju
trebalo imati svoje obrazloženje, prema tome kod navedenog rješenja ne vidi zbog čega se
Komisija mijenja, ako se vidi sastav bivše Komisije onda se vidi da je tu bio zamjenik
gradonačelnika, pročelnik odjela i pravnik, te postavlja pitanje koje su reference ljudi koji su
stavljeni, ne podcjenjuje nikoga. Ako su prije dvije točke govorili o Solarisu i rekli da je u
proceduri Zakon o pomorskom dobru, pa su prihvatili da se ne ide u to. Ako je Komisija
riješila svih 120 zahtjeva kojih je bilo o koncesijama, znači građani nisu zakinuti. Svi zahtjevi
su riješeni, nema novih zahtjeva, a imenovali bi novu Komisiju koja se postavlja pitanje što
bi radila, ako nije ovo politički čin. Iz tog razloga smatra da nema zahtjeva i nema potrebe za
Komisijom, kad mandat Komisiji traje još dvije godine. Pošto nema obrazloženja zašto se
skida predlaže da se točka 12. skine s dnevnog reda.
Zamjenik gradonačelnika Franko Vidović je kazao kako je stručna služba dala svoje
tumačenje. Temeljem samog Statuta Grada Šibenika vijećnici imaju pravo predlagati, biraju
to tijelo i tako dalje. Što se tiče obrazloženja kazao je kako je vijećnik Novica Ljubičić u
pravu. Radi se o tome da ne može Vijeće za koncesije, a temeljem onoga što je govorio
vijećnik Poljičak Vijeće doći u Gradsku upravu bez da je obavijestilo gradonačelnika, bez da
je obavijestilo zamjenike gradonačelnika i sazvati jedan čas svoju sjednicu. Dakle, tu nema
suradnje i jednostavno zbog toga deset vijećnika koji su obaviješteni o tome podnijelo
zahtjev. Misli da oko toga ne bi trebalo dalje praviti proceduru niti priču.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako misli da Vijeće može doći s obzirom na to da
ne donosi ono zahtjeve i predmete sobom džepu, pa onda iz džepa donesu na ulicu i počnu
raspravljati u zgradi Gradske uprave. Oni dođu i u Odjelu za komunalnu djelatnost zatraže tko
to ima, rješava se na nivou Upravnog odjela za komunalnu djelatnost na temelju Odluke o
imenovanju. Njih je imenovalo Gradsko vijeće i nitko ih ne može opozvati osim Gradskog
vijeća. Kazao je kako gradonačelnik mora predložiti da bi došlo na dnevni red i Vijeće
usvojilo, o tome nije pričao, ali ako je Vijeće imenovalo postojeće Povjerenstvo, onda to
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Povjerenstvo ima raditi svoj posao. To nije ništa drugo nego čisti politički čin. Kazao je kako
poštuje g. Jurišića, on je liječnik, isto kao i gospođa Jagoda koja je radila u Komunalnom
odjelu do jučer i željela je ići raditi u kazalište, te neka sada radi u Kazalištu.
Vijećnik Draško Lambaša je kazao kako nema potrebe za podizanjem tenzija u
nadležnosti je Gradskog vijeća i navedeno Vijeće razriješiti prije isteka mandata i imenovati
novo, ako Gradsko vijeće tako odluči što se tiče procedure. Ako i prihvate dio koji govori
vijećnik Poljičak, gradonačelnik je rekao da on stoji iza tog prijedloga što znači da se on
pridružuje predlagateljima ili da je on predlagatelj i u tom smislu je procedura zadovoljena.
Vijećnik Branko Belamarić je kazao kako je najkraće moguće rekao ne želeći
otvarati previše raspravu. Činjenica je nešto, da su oni mijenjali svojim odlukama što sve
spada u komunalne djelatnosti, dodavali koje se dodjeljuju koncesijom, pa je i to prošireno.
Druga stvar je ono što je rekao zamjenik gradonačelnika „u mojoj kući ima pravo doći svatko
za gosta, ali je red da se javi meni kao gazdi kuće, a ne netko da dođe u moju kuću, uđe u
moju kužinu i uzima što ga je volja, a da se meni nije javio“. To je jedan od bitnih razloga
zašto se mora promijeniti to Vijeće.
Vijećnica Jagoda Sablić je kazala kako je u prijateljskom dijalogu s Tomom
razgovarala i zamolila ga: „Tome, dragi Niniću, molim te ne prozivaj vijećnike.“ Svaki
vijećnik je ovdje vrijedan jer ga je izabrao narod. Vezano za njeno radno mjesto na kojem je
on tada bio zamjenik gradonačelnika, znao je da upravna pravnica sa položenim stručnim
ispitom i da je zaista samostalno radila svoj upravni postupak, pa je itekako dobro upoznata i
sa pravnim problemima, sa imovinsko pravnim problemima. S obzirom u sebi ima genetski
kod, možda revolucionarniji nego netko drugi, kazala je kako ju je zaista povukao za jezik.
Cijelo vrijeme je u Gradskoj upravi vladao nepotizam, g. Joško Jurić njegov ujak bio je
pročelnik za komunalnu djelatnost Gradske uprave i član odbora za koncesije, a vijećnik
Tomislav Ninić je bio zamjenik gradonačelnika. Izuzetno cijeni g. Jukića, međutim g. Jukić
sada je zaposlen u Zagrebu, što se tiče g. Tihomira Paškova kojeg su isto stavili jer je bio u
imovinsko-pravnoj službi kao pročelnik, misli da je sada zaista deplasirano o tome govoriti.
Kazala je kako ne želi da vrijeđaju ni nju, niti g. Jurišića koji je liječnik, te je vijećniku
Tomislavu Niniću kazala kako je sada njegov ujak ravnatelj Medicinskog centra, pa zbog
čega bi bilo izlišno da sada oni ne preuzmu ono što trebaju raditi i da ispada da medicinska
struka ne može odraditi to, a mogu odraditi oni ljudi koji uopće nisu u Šibeniku i koji su zaista
na nekim drugim pozicijama i zaista jako zaposleni.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao da mu oprosti ako ju je uvrijedio, jer je nije želio
uvrijediti, pogotovo g. Jurišića za kojega misli da je iznimno dobar doktor i cijeni ga kao
čovjeka. Nema ništa ni protiv g. Jagode niti je što loše rekao o njoj kao osobi, niti da nije
kvalificirana niti bilo što drugo. Što se tiče nepotizma, on nije imao to Povjerenstvo.
Imenovalo ga je Gradsko poglavarstvo, a kasnije Gradsko vijeće dizanjem ruku, čini mu se
velikom većinom usvojilo.
Predsjednik Vijeća je zaključio raspravu i stavio na glasovanje Prijedlog rješenja o
razrješenju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja iz reda predstavnika
Grada Šibenika ( po prijedlogu 1/3 vijećnika).
Vijeće je uz 13 glasova „ZA“ i 11 glasova „PROTIV“ donijelo Rješenje o razrješenju
i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja iz reda predstavnika Grada Šibenika (
po prijedlogu 1/3 vijećnika). Rješenje se prilaže zapisniku pod 12) i čini njegov sastavni dio.
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Točka 13.
Predsjednik Vijeća je zamolio predlagatelja da dade kratki osvrt na Prijedlog plana
davanja koncesija za razdoblje od 2010. do 2012. godine.
Zvonko Zaninović je kazao kako u obrazloženju stoji da je Zakonom o koncesijama
propisana obaveza izrade i donošenja trogodišnjeg plana davanja koncesija i odnosi se na
djelatnosti: prijevoz pokojnika, malo plakatiranje, prijevoz robe u staroj gradskoj jezgri i
crpljenje, odvoz, zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama. Za te četiri djelatnosti Grad će
raspisati natječaj za izdavanje koncesijskih odobrenja.
Predsjednik Vijeća je stavio na glasanje Prijedlog plana davanja koncesija za razdoblje
od 2010. do 2012. godine.
Vijeće je jednoglasno donijelo Plan davanja koncesija za razdoblje od 2010. do 2012.
godine. Plan se prilaže zapisniku pod 13) i čini njegov sastavni dio.

Točka 14.
Vijeće je jednoglasno donijelo Plan davanja koncesija u 2010. godini. Plan se prilaže
zapisniku pod 14) i čini njegov sastavni dio.

Točka 15.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve
proračuna Grada Šibenika za mjesec veljaču 2010. godine. Zaključak o prihvaćanju izvješća
o korištenju sredstava tekuće pričuve proračuna Grada Šibenika za mjesec veljaču 2010.
godine prilaže se zapisniku pod 15) i čini njegov sastavni dio

Točka 16.
Predsjednik Vijeća je zamolio predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da izvijesti
o Prijedlogu rješenja o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole Faust
Vrančić.
Vijećnik Tomislav Ninić je kazao kako je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje
gospođa Diana Bolanča.
Vijeće je jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju člana školskog
odbora Osnovne škole Faust Vrančić. Rješenje se prilaže zapisniku pod 16) i čini njegov
sastavni dio.
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je rasprava o dnevnom redu završena, pa je u 12,15
sati zaključio sjednicu.
ZAPISNIČAR
Mira Vudrag Kulić

PREDSJEDNIK VIJEĆA
mr.sc. Goran Grguričin
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