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UVODNO SLOVO GRADONAČELNIKA 

Kao gradonačelnik Grada Šibenika, a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, u obvezi sam dva puta godišnje podnijeti Izvješće o radu 
Gradskome vijeću. 
Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika od 16. ožujka 2016.g. podnio sam Izvješće o     
radu za period srpanj-prosinac2015.  
Izvješće je podijeljeno na „opći“ i „posebni“ dio; u općem dijelu navedeni su najznačajniji i 
financijski najzahtjevniji  projekti i aktivnosti, dok su u „posebnom“ dijelu detaljnija 
izvješća upravnih odjela i službi. 
2016.g. je značajna godina za naš grad, budući obilježavamo veliku obljetnicu- 950 godina 
od prvog pisanog spomena Grada Šibenika. Tijekom 2015.g. započele su pripreme za 
proslavu obljetnice u smislu odabira vizuala i modela po kojem bi sve šibenske ustanove, 
tvrtke, udruge i pojedinci dobili mogućnost uključiti se u obilježavanje ovog velikog 
jubileja. 
U  prvih šest mjeseci ove godine kreiran je niz sadržaja posvećenih gradu, a sama 
završnica planira se u nadolazećem razdoblju, zaključno sa 25.prosincem, kojeg datuma je 
i nastala isprava Petra Krešimira IV. 
Paralelno uz rad na svečarskim sadržajima, završavali smo ranije započete 
infrastrukturne projekte te pokretali nove, detaljnije opisane u Izvješću koje slijedi. 
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GLAVNI PROJEKTI 

Turistička valorizacija tvrđave Barone 
 
Otvorenje revitalizirane tvrđave Barone obilježilo je početak 2016. Godine. Nakon 
tvrđave sv. Mihovila i tvrđave Barone pred nama je obnova treće, ujedno i najveće 
šibenske kopnene utvrde – sv. Ivana, i uvjeren sam kako ćemo i taj projekt uspješno 
privesti kraju i dobiti priznanje UNESCO-a za šibenski fortifikacijski sustav kao dio 
svjetske kulturne baštine. S obzirom da su tvrđave pokazale svoju samoodrživost i s 
obzirom da su izniman kulturno-turistički potencijal grada, donijeli smo odluku o 
izdvajanju uprave tvrđava iz Muzeja grada Šibenika i time otvorili mogućnost za još 
učinkovitijim upravljanjem ovim, za Šibenik i Šibenčane, iznimno važnim sustavom. 
Što se broja posjetitelja tiče, treba napomenuti kako je tvrđavu Barone od otvorenja 
29.1.1.-30.6.2016. obišlo 22 296 posjetitelja.  
Projekt ''Barone- otkrivanje bogate prošlosti, put prema uspješnoj budućnosti''  ukupne 
vrijednosti 1.377.165,38 eura financiran je od strane Europske unije iz Europskog fonda 
za regionalni razvoj s 72,17% vrijednosti fonda. 
Iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Gradu 
Šibeniku dodijeljeno je bespovratnih 1.597.760,20 kuna za provedbu projekta „Barone: 
otkrivanje bogate prošlosti-put prema uspješnoj budućnosti“. 
 
Kolektor za istočni dio grada 
 
Investitor projekta izgradnje sustava odvodnje za istočni dio grada, čija ugovorena 
vrijednost iznosi 7.803.542,13 Eura, je VODOVOD ŠIBENIK d.o.o., dok je izvođač radova 
konzorcij SWIETELSKY B.m.b.H. Podružnica Zagreb i KONČAR-KET d.d. Zagreb.  
Gradilište kolektora se sastoji od 5 komponenti:  

- Komponenta 01- Crpna stanica Ražine- TLM (ugovorena vrijednost radova: 
496.441,49 €) 

- Komponenta 02- Tlačni cjevovod crpne stanice Ražine- TLM (ugovorena vrijednost 
radova: 629.583,71 €) 

- Komponenta 03- Fekalna kanalizacija radne zone Podi i područja Ražine u gradu 
Šibeniku (ugovorena vrijednost radova: 5.110.667,24 €)  

- Komponenta 04- Fekalna kanalizacija područja gornje zone naselja Podsolarsko 
(ugovorena vrijednost radova: 837.322,42 €) 

- Komponenta 05- Kanalizacijski kolektor industrijska zona Ražine- crpna stanica 
Mandalina (ugovorena vrijednost radova: 509.602,37 €) 

 
Radovi na gradilištu započeli su 1. rujna 2014., a predviđeni rok završetka radova je 
tijekom rujna 2016.  
Do zaključno 30. lipnja 2016. g. situirano je 6.5 mil € , završene su komponenta 01, 
komponenta 02, komponenta 04, komponenta 05 i ishodovane su uporabne dozvole, dok 
su radovi na komponenti 3 u tijeku i očekuje se izvršenje ugovora u ugovorenom roku. 
 

Projekti energetske obnove 
 
Kroz pripremu i „povlačenje“ sredstava za energetsku obnovu pokazali smo da imamo 
sposobne ljude koji znaju kako napisati projekt i dobiti financijsku potporu. U travnju ove 
godine za energetsku obnovu dječjeg vrtića 'Kućica', procijenjenu na 1.375.126 kuna, 
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odobrena su bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 
iznosu od 851.000 kuna. U ranijem periodu dobili smo 900.000 kuna za modernizaciju 
gradske javne rasvjete, 1,4 milijun kuna za obnovu sportske dvorane Baldekin, 524.000 
kuna za obnovu sportskog objekta Miminac, 200.000 kuna za učinkovitiju rasvjetu u 
Osnovnoj školi Juraj Dalmatinac, a osigurali smo i bespovratna sredstva za obnovu fasada 
i krovova i ugradnju obnovljivih izvora energije u kućanstva na desetke šibenskih obitelji. 
 

Gospodarska zona Podi 
 
U proteklom šestomjesečnom razdoblju potpisan je ugovor s tvrtkom Media link d.o.o., te 
su raspisani natječaji za prodaju tri parcele. Treba svakako napomenuti da su započeli 
radovi na objektima tvrtke Industrius d.o.o. i IDS d.o.o., a završeni su radovi na objektima 
tvrtke Kles d.o.o. i Hidraulika Kurelja d.o.o. Izrađen je i promotivni film o Gospodarskoj 
zoni Podi. 
Sklopljeni su ugovori s tvrtkama: Azimut, LoA i ULaganoInkubator za „smještaj“ u 
Poduzetničkom inkubatoru koji je u potpunosti popunjen. 
 

Rekonstrukcija čvora Meterize 
 
Za rekonstrukciju čvora Meterize izrađena je potrebita dokumentacija te su ishodovane 
sve dozvole. Nakon provedenog javnog natječaja Hrvatskih cesta d.o.o. najpovoljniju 
ponudu dostavilo je građevinsko poduzeće Sarađen d.o.o. 
Vrijednost investicije je 13 milijuna i 300.000 kn + PDV,  a radovi bi trebali započeti 
početkom listopada. 
Budući čvor Meterize obuhvaća izgradnju dva kružna toka, između kojih će biti 
nadvožnjak. Prema projektu zadarskog studija Donat, jedan kružni tok bit će na mjestu 
gdje je sadašnje križanje prema Šubićevcu i magistrali, a drugi će kružni tok biti kod stare 
kave, gdje je benzinska stanica. 
 

Rekonstrukcija Trga Poljana  
 
Za projekt uređenja Poljane, koji uključuje izgradnju podzemne garaže s tri etaže i oko 
260 parkirališnih mjesta, uz popločenje trga i uređenje okoliša gradske knjižnice s 
popratnim objektima; fontanom na Poljani, kulom-vidikovcem, izrađen je glavni projekt, 
dok će izvedbeni projekt biti kompletiran kroz mjesec rujan. Dokumentaciju izrađuje 
Atelier Minerva s kojim Grad Šibenik ima potpisan ugovor na 1,3 milijuna kuna plus PDV. 

 
Gradska plaža u Brodarici ( Rezalište) 
 
Za uređenje gradske plaže u Brodarici izrađena je sva dokumentacija i ishodovane su sve 
potrebite dozvole. Tvrtka Vodovod i odvodnja d.o.o. je izvela radove postavljanja 
podzemnih instalacija u skladu s projektom. Proveden je postupak javne nabave za 
izvođača radova gdje je najpovoljniju ponudu u iznosu od 8.790.881,87 kune + PDV 
dostavilo poduzeće Inovator d.o.o. iz Šibenika, a  početak radova bit će po završetku 
turističke sezone. 
Planirani zahvat uređenja gradske plaže Brodarica, poznatije kao Rezalište, sastoji se od 
uređenja 500 metara obalnog područja. Ukupno područje plaže funkcionalno je 
podijeljeno na tri osnovna dijela: prostor kupališta, parkiralište, te koridor između njih u 
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koji su smješteni prateći sadržaji. Parkiralište ima oko 200 parkirnih mjesta za 
automobile od kojih je dio namijenjen vozilima osoba s invaliditetom, a predviđeno je i 39 
parkirnih mjesta za motocikle. 

 
Ex-kino Odeon 

 
I ove godine smo od Ministarstva kulture dobili bespovratnih 800.000 kuna. Do sada je 
obnovljena statika objekta, postavljeni su otvori i krov te je izmijenjena odvodna mreža. 
Kino Odeon imat će funkciju polivalentne dvorane namijenjene održavanju kino i 
kazališnih predstava, kulturno-glazbenih događanja te održavanja konferencija i 
kongresa. Ukupna vrijednost projekta je 12-13 milijuna kuna podijeljeno u faze po 
godinama, sukladno osiguranim sredstvima Proračuna Grada Šibenika i Ministarstva 
kulture. 
 

Restauracija povijesnih detalja u staroj gradskoj jezgri 
 
Iako je  riječ o naoko malom projektu, posebice imajući u vidu potrebu sustavne obnove 
naše povijesne jezgre, odlučili smo krenuti s obnovom detalja u povijesnoj jezgri, za što 
smo angažirali obrt za restauriranje umjetnina  «TORZO». Izvedeni su  obrtnički i 
restauratorsko-konzervatorski radovi na 6 ulaznih dvokrilnih vratnica i pripadajućih 
kamenih portala, okna i stuba u srednjovjekovnoj jezgri u gradu Šibeniku (vrata i lunete 
na skalicama na trgu Jurja Dalmatinca bb, vrata i portal zgrade u ulici Kralja Tomislava 7, 
vrata i portal na Trgu Republike Hrvatske 4, vrata i portal građevine u ulici A. Kačića 2 na 
Gorica, vrata i portal građevine u ulici Don Krste Stošića 4, vrata i portal građevine u ulici 
Kralja Zvonimira 3 -kod fontane na Starom Pazaru). 
 

Obnova sportske dvorane Miminac 
 
Nakon obnove dvorane Baldekin, postavljanja umjetne trave na pomoćnom terenu 
nogometnog stadiona na Šubićevcu, uređenja dijela objekata Sportskog centra Ljubica, 
došao je  red i na obnovu dvorane Miminac, koju koriste sportski klubovi te učenici 
šibenskih osnovnih i srednjih škola.  
Obnova dvorane  obuhvaća novu vanjsku ovojnicu objekta, uključivo sanaciju krova, te 
građevinsko-obrtničke radove kojima će se u potpunosti preurediti prizemlje, odnosno 
suteren objekta, uz izmjenu svih elektrostrojarskih, vodovodnih i kanalizacijskih 
instalacija. 
Vrijednost investicije iznosi 2.757.903,11 kn + PDV, od čega  Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost osigurava bespovratnih 524.045 kuna.  
Radovi će biti okončani tijekom rujna ove godine. 
 

Uređenje rotora u Zatonu 
  
Novouređenim raskrižjem u Zatonu riješili smo dugogodišnji prometni problem u 
središtu mjesta, posebice imajući u vidu sigurnost djece s obzirom da se u blizini nalazi  
dječje igralište. Novo prometno rješenje promijenilo je i izgled središta mjesta, a riješen je 
i problem plavljenja središta Zatona s obzirom da je, u sklopu projekta, saniran i sustav 
postojećih oborinskih kanala. 
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Radovi, čija vrijednost iznosi 685.093,30 kn, izvršeni su u ugovorenom roku od 60 
kalendarskih dana. 
 

POS 
 
Krajem svibnja raspisan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana u društveno 
poticanoj stanogradnji na području Grada Šibenika. Stanovi POS-a gradit će se u Šibeniku na 
lokaciji Zapadne magistrale na Meterizama za što je već ishodovana građevinska dozvola. Šibenik 
postaje sve atraktivniji grad za život i stanovanje, a turističke brojke iz godine u godinu rastu, tako 
da je POS idealna prilika, prije svega, mladim obiteljima da riješe svoje stambeno pitanje.  

 

RCGO Bikarac  
 
U proteklih šest mjeseci rad tvrtke Bikarac d.o.o. bazirao se na radnim procesima u tri 
ključne djelatnosti za ovu firmu. 
Prva i osnovna djelatnost je zbrinjavanje komunalnog otpada na odlagalištu Bikarac koji se 
dovozi iz tri grada i šest općina u sklopu čega se vodi briga o funkcioniranju svih dijelova 
odlagališta (odlagališna ploha, pročistač procjednih voda, plinska instalacija s bakljom i 
ostalo). U ovom periodu završena je sanacija plinske instalacije s bakljom, financirano 
sredstvima Grada Šibenika i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
Druga djelatnost kojom se bavi Bikarac d.o.o. je prikupljanje kartonske ambalaže i papira s 
područja grada Šibenika i općine Bilice.  
Treća djelatnost je priprema projekta II. faze uspostava cjelovitog i održivog sustava 
gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije – Županijski centar za 
gospodarenje otpadom Bikarac II. faza u sklopu koje su, u proteklih šest mjeseci,  
napravljene slijedeće radnje, a to su: 
 

- Potpisani su ugovori za izgradnju pretovarnih stanica Pirovac i Biskupija – rok za 
završetak radova je prosinac 2016. godine. 

- Potpisani su ugovori za nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica Pirovac i 
Biskupija. 

- Potpisani su ugovori za nabavu specijalnih vozila za prijevoz otpada sa pretovarnih  
stanica do centra i specijalnih strojeva za obradu otpada. 

- Proveden je postupak javne nabave za pružanje tehničke pomoći za realizaciju 
cjelokupnog projekta Bikarac faza II – izabran je pružatelj usluge tehničke pomoći. 

- Proveden je postupak javnog nadmetanja za promidžbu i vidljivost projekta – 
trenutno je u procesu evaluacija pristiglih ponuda. 

 
U postupku je javno nadmetanje za izgradnju centra i za nadzor nad izgradnjom centra, a 
završetak ovih nadmetanja očekuje se sredinom mjeseca rujna. 
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UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 

Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave unutar Upravnog odjela za komunalne 
djelatnosti Grada Šibenika ustrojeni su slijedeći Odsjeci: 

1. Odsjek za komunalno gospodarstvo, 
2. Odsjek komunalnog i prometnog redarstva, 
3. Odsjek za promet, održavanja cesta i javnih površina,  
4. Odsjek za građevinsko-tehničke poslove. 

U proteklom šestomjesečnom razdoblju u Odjelu je ukupno radilo 26 djelatnika, te jedna 
djelatnica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
I. ODSJEK  ZA KOMUNALNO  GOSPODARSTVO  
Ostvarivanje programa osiguravaju zaposlenici Gradske uprave Upravnog odjela za 
komunalne djelatnosti-Odsjeka za komunalno gospodarstvo-Pododsjeka za utvrđivanje i 
naplatu komunalnih obveza. 
Voditelj Pododsjeka: Radomir Vujović, pomoćnik pročelnika UO za komunalne djelatnosti 
Grada Šibenika. 
Zaposlenici: Diana Ninić, savjetnik za komunalne prihode, 
 Anita Radak, referent za komunalne prihode, 
 Jelena Protega, referent za komunalne prihode, 
Osoba na stručnom osposobljavanju: Maja Vukorepa. 
 
PODODSJEK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU KOMUNALNIH OBVEZA 
 
U predmetnom vremenskom periodu ispušteno je: 

- 498 rješenja o utvrđivanju komunalnog doprinosa 
- 74 rješenja o utvrđivanju popusta, te 74 rješenja o odgodi primjene rješenja o 

utvrđivanju komunalnog doprinosa 
- 409 rješenje o naknadi za zadržavanje u prostoru bespravno izgrađenih objekata  
- 635 rješenja o komunalnoj naknadi (524 rješenja za stambeni prostor-od čega 220 

novih zaduženja, te 111 rješenja za poslovni prostor- od čega 20 novih zaduženja). 
 
II. ODSJEK KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARSTVA 
 
U Odsjeku komunalnog i prometnog redarstva radi ukupno deset djelatnika, pet 
komunalnih i tri prometna redara, te dva koordinatora i jedan djelatnik na stručnom 
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. 
Komunalni redari provode nadzor te poduzimaju mjere sukladno ovlastima iz slijedećih 
propisa: Zakon o komunalnom gospodarstvu,  Zakon o otpadu, Prekršajni zakon,  Zakon o 
zaštiti od buke,  Zakon o održivom gospodarenju otpadom,  Zakon o građevinskoj 
inspekciji, Zakon o cestama, Odluka o autotaksi prijevozu putnika, Odluka o komunalnom 
redu, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, Zakona 
o ugostiteljskoj djelatnosti. 
U proteklom razdoblju, a temeljem uviđaja na terenu sukladno navedenim propisima, 
pokrenuto je 120 upravnih i 150 prekršajnih postupaka. Provelo se i 25 prisilnih izvršenja 
(uklanjanje protupravno postavljenih štekata, štandova i drugih pokretnih naprava, te  
neregistriranih vozila, pasa lutalica). Uklonjeno je 18 stabala s javnih gradskih površina 
koja su predstavljala opasnost za ljude i objekte. Od izrečenih kazni uplaćeno je 34.000,00 
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kn u proračun grada, a za 55 predmeta je postupak naplate u tijeku. Komunalni redari 
također evidentiraju objekte koji nisu u bazi podataka radi plaćanja komunalne naknade.  
 
Prometni radari provode nadzor te poduzimaju mjere sukladno Zakonu o sigurnosti 
pometa na cestama i Prekršajnom zakonu. 
U svome radu koriste program tvrtke RAO iz Zagreba. U proteklom šestomjesečnom 
razdoblju prometni redari su izvršili  1487 radnji (kazne i upozorenja).  
U proračun grada uplaćeno je od kazni 361.000,00 kn, a za 253.700,00 kn su postupci 
naplate u tijeku. 
 
III. ODSJEK ZA PROMET, ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA 
 
Odsjek je od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. bio angažiran na slijedećim aktivnostima: 

1. Izradi idejnih prometnih rješenja i prometovanja u a. g. Grada (2) 
2. Izradi rješenja za kratkotrajno zaustavljanje prometa i privremenu regulaciju 

prometa u svrhu izvođenja građevinskih radova izvan prometnice, koristeći javno 
prometne površine u vidu kolnog pristupa (24) 

3. Izradi rješenja za postavljanje prometnih stupića za zaštitu i osiguranje kolnih 
pristupa – prilaza (12) 

4. Sudjelovanju u ishođenju e-dozvola za rekonstrukciju i održavanje prometnica (3) 
5. Praćenju, analizi i unapređenju javnog gradskog prometa putnika (1) 
6. Izdavanju naloga za projektiranje nad izgradnjom prometnica u sklopu redovnog ili 

pojačanog održavanja te rekonstrukciju prometnica (3) 
7. Praćenju i nadzoru nad provedbom Zakona o sigurnosti prometa na cestama 
8. Usklađivanje rada Odsjeka sa institucijama u procesu rješavanja predmeta: 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Državna revizija, Policija, 
Inspekcija za ceste, privredni subjekti – tvrtke, projektanti, geodete, djelatnici 
Katastra Šibenik,  

9. Iniciranju izrade akata - odluka o komunalnom redu iz djelokruga rada Odsjeka 
unutar Upravnog odjela za komunalne djelatnosti (3) 

10. Izdavanju suglasnosti i posebnih uvjeta građenja za poslove koji po prirodi posla 
spadaju u djelokrug rada Odsjeka: sudjelovanje u postupcima legalizacije bespravno 
izgrađenih objekata (16) te izvođenja radova na javnim površinama HEP (12), HT 
(22), Vodovod (4), Plin (2) 

11. Pravodobno informiranje MO-a ili GČ o odobrenim ili planiranim aktivnostima na 
pojedinom području (38) 

12. Sudjelovanje u izradi dokumentacije za dodjelu sredstava iz EU fondova (2) 
13. Dopune izrade Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Šibenika (3) 

 
- sanacija asfaltnog kolnika u Ulici Petre Grubišića 
- sanacija asfaltnog kolnika u Ulici Miminac 
- krpanje udarnih jama u Ulici Primorske čete 
- postavljanje 38 m odbojne ograde uz cestu u Danilu (zavoj kod kuće Vukšić) 
- nasipanje i planiranje kamenog drobljenca (90 m3) kod groblja u Konjevratima 
- Težačka ulica - presvlačenje asfaltnog kolnika u dijelu ulice 
- Ulica Zdravka Bege – presvlačenje asfaltnog kolnika 
- Zaton - dovoz kamenog materijala 
- održavanje signalizacije 
- ophodnja cesta 
- Podine, popravak oštećenja asfaltnog kolnika 
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- Ulica Zadarska i dio Ulice Paška Zjačića – polaganje novog asfalta, izrada linijske 
rešetke   

- odvodnje i spajanje u kanalizaciju. 
- Dubrava – Relje, Junakovići – asfaltiranje ceste nakon obnove uličnog cjevovoda 
- dovoz kamenog materijala po zahtjevu Mjesnih odbora Danilo (Vukšić), Danilo 

Biranj 
- presvlačenje asfaltnog kolnika na križanju Meterize 
- presvlačenje kolnika u Ulici Matije Gupca 
- presvlačenje kolnika u Ulici put Gimnazije (poviše Vanjskog) 
- presvlačenje kolnika na križanju Ulice Stjepana Radića i Ulice Velimira Škorpika 
- nasipanje frezanom asfaltnom masom ceste prema Razorima 
- šišanje trave i raslinja uz cestu Skradin - Lozovac 
- obnova horizontalne signalizacije na presvučenim kolnicima 
- ostali radovi po nalogu policije (prometne nezgode) 
- sanacija plaža i obala uoči turističke sezone 

 
Odsjek je radio u sastavu: Predrag Kronja, dipl.ing.građ., voditelj, Ozren Belamarić, 
ing.građ., Ante Pražen, dipl. ing. prom., Ivan Livaković, dipl.ing.prom. 
 
IV. ODSJEK ZA GRAĐEVINSKO-TEHNIČKE POSLOVE 
 
Odsjek obavlja poslove u svezi izgradnje objekata komunalne i druge infrastrukture, te 
izgradnje i održavanja javne rasvjete u administrativnim granicama Grada Šibenika. 
Tijekom proteklog šestomjesečnog razdoblja djelatnici Odsjeka su sudjelovali pri realizaciji 
slijedećih projekata:   

- Poljana – garaža i trg; koordinacija izrade projektno – tehničke dokumentacije . 
Priprema dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole i samo ishodovanje 
građevinske dozvole. Sudjelovanje u pripremi projekta za realizaciju. 

- Kino Odeon- izvođenje radova na pročeljima objekta / krov , fasada , vanjska 
stolarija,;  radovi na uređenju pristupnog platoa s instalacijama za buduću 
višenamjensku dvoranu 

- rotor u Zatonu- koordinacija i izvođenje radova na modernizaciji križanja 
- dvorana Miminac-radovi na vanjskom i unutarnjem uređenju 
- plaža Brodarica- koordinacija izrade projektno – tehničke dokumentacije 
- izgradnja potpornog zida u Grebaštici- Konobe 
- priprema i izgradnja semaforiziranog pješačkog prijelaza Meterize – Jurasi 
- prikupljanje ponuda za izradu upojnog bunara u Njivicama 
- završetak radova na uređenju Trga Dražena Petrovića 
- završetak projekta uređenja igrališta i tribina na igralištu Ljubica u Crnici 
- Jadrija - postavljanje 8 stupova KORS 6m i 8 svjetiljki  Philips MALAGA SGS  70w,  

građevinske radovi  i pripremu za postavljanje novih 9 stupova 
- Grebaštica (Šparadići ) - postavljanje 13  stupova KORS 6m i 13 svjetiljki Philips 

MALAGA SGS  70w 
- Meterize (Put Gvozdenova) - izgradnja nove mreže javne rasvjete +novi elektro 

priključak - postavljanje 17  stupova KORS 6m i 17 svjetiljki Philips SELENIUM  
70w. 

- Dubrava (Gornje Protege) – izgradnja nove mreže javne rasvjete  - ugradnja nova  4 
stupa KORS 6m , 2 drvena stupa sa betonskom nogarom i  6 svjetiljki  Philips 
MALAGA SGS  70w 

- Meterize (Jurasi) -Priključak struje za semaforizirane pješački prijelaz 
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- Sopaljska Ulica- demontaža 5 starih svjetiljki te ugradnja novih 5 svjetiljki Philips 
MALAGA SGS  70w sa nosačima 

- Razori (Njivice)- postavljanje 1623 m kabela  KB PPOO-A 4x25 mm² za javnu 
rasvjetu 

- Meterize (Put kroz Meterize) - demontaža 5 starih svjetiljki te ugradnja novih 5 
svjetiljki Philips MALAGA SGS  70w sa nosačima 

- Zablaće – ugradnja novih  6 stupova KORS 6m i 6 svjetiljki  Philips MALAGA SGS  
70w 

- Danilo (kod crkve)- ugradnja 9 svjetiljke Philips MALAGA SGS  70w 
- Šubićevac (park) – izgradnja nove mreže javne rasvjete- ugradnja novih  10 stupova 

KORS 6m , 7 svjetiljki  Philips MALAGA SGS  70w i 3 reflektora 
- prikupljanje podataka, izrada troškovnika za plaže i obale (Žirje, Kaprije ,Jadrija, 

Martinska , Zaton, Raslina) 
- izrada troškovnika za udrugu Kamenčići-narančasta zgrada Crnici 
- izlazak na teren i pokretanje postupaka radi saniranja oštećenja na objektima koji 

predstavljaju opasnost za zdravlje i život ljudi 
- priprema dokumentacije, izdavanje dozvola za gradnju na pomorskom dobru 

(Krapanj, Jadrija), 
- praćenje stanja dječjih igrališta, izrada troškovnika za oštećenja i rekonstrukciju, 
- priprema dokumentacije za ishođenje dozvola nerazvrstanih prometnica u 

gradskom predjelu Njivice (os1,os2i os3), 
- prikupljanje podataka, izrada troškovnika za putove u nacionalnom parku Krka 

(Lozovac, Konjevrate, Goriš i Brnjica). 
U Odsjeku je stalno zaposleno dva djelatnika i voditelj. 
 
V. OSTALE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG ODJELA 
 
Izvan navedenih Odsjeka u Upravnom odjelu određene administrativne poslove od značaja 
za cijeli Odjel, obavlja administrativna tajnica, te referentica za mjesnu samoupravu i viša 
stručna savjetnica za komunalne djelatnosti. U dogovoru s predstavnicima MO i GČ, 
prikupljeni su prijedlozi i zahtjevi prioriteta za proračun, u suradnji sa Zavodom za 
zapošljavanje napravljeni su projekati, otvoreni natječaji, te pripremljeno primanje 50 
radnika za javne radove (čeka se konačna odluka Ministarstva), napravljen je Godišnji plan 
upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu, izrađena je evidencija izdanih 
koncesijskih odobrenja i izvršeno knjigovodstveno knjiženje. 
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UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Šibenika obuhvaća rad na  nekoliko značajnih 
područja u društvenom i javnom životu grada Šibenika: kulturu, održavanje spomenika 
kulture, tehničku kulturu i znanost, osnovno školstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, 
sport, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu te aktivnosti civilnog društva.   
 
I. KULTURA 
 
Grad Šibenik osnivač je gradskih ustanova u kulturi (Muzej grada Šibenika, HNK u 
Šibeniku, Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ i Galerija sv. Krševana), a organizacijski i 
financijski pomaže i sve ostale programe u kulturi te rad i djelovanje brojnih udruga 
građana u području kulture. 
Uz redovite djelatnosti u kulturnom životu Grada, u proteklom šestomjesečnom razdoblju 
svakako treba izdvojiti dvije velike manifestacije koje su otvorene u lipnju: Šibensko 
kulturno ljeto i 56. MDF. 
„Kulturna godina“ počela je cijelim nizom programa pod nazivom „950-ta u Docu – Budi u 
Šibeniku 2016“ kojom su obilježeni Božićni blagdani i ulazak u novu 2016. Na središnjoj 
pozornici u Docu Šibenčane i njihove goste u novu su godinu uveli „Prljavo kazalište“ i „The 
Living Room“. U sva tri dijela Perivoja Roberta Visianija organizirana su adventska zbivanja 
(„Kraljev dvor“. „Kod sata“ i „Tvrđavica“) tijekom kojih su nastupile poznate hrvatske 
grupe poput „Vatre“, „Pavela“, „Detoura“ i ostalih.  U samom srcu stare gradske jezgre (Trg 
Ivana Gorana Kovačića) ponovno je postavljeno klizalište, koje je naišlo na izuzetno dobar 
odaziv  velikih i malih Šibenčana. 
Sukladno četverogodišnjim programskim i financijskim okvirima, koje je donijelo Gradsko 
vijeće, u proteklom šestomjesečnom razdoblju u HNK u Šibeniku premijerno je izvedena 
drama  „Zločin na kozjem otoku“ talijanskog pisca Uga Bettija u režiji Vinka Brešana. U 
vlastitoj produkciji Kazalište i MDF pripremili su i predstavu u povodu svečanog otvorenja 
56. MDF (18. lipnja), dječji musical „Čarobnjak iz Oza“ u dramaturškoj obradi i režiji Nine 
Kleflin te na glazbu Nene Balana.  Na Ljetnoj pozornici na Trgu RH nastupili su svi glumci 
šibenskog kazališnog ansambla (Klarić, Bilić, Kunčić, Bubica). Tijekom trajanja Festivala 
predstavljen je i nosač zvuka s glazbenim brojevima iz mjuzikla „Matilda“, koji je također u 
režiji Nine Kleflin i na glazbu Nene Belana otvorio prošlogodišnji MDF.   
Valja zabilježiti i redovitu godišnju plesnu produkciju u kazalištu, koju je - pod nazivom 
„Sjene i gosti“ - organizirala šibenska udruga „Sjene“. 
Tradicionalno, Galerija sv. Krševana i Glazbena škola Ivana Lukačića organizirale su u 
prostorijama Galerije „Svibanjske glazbene večeri“, festival klasične glazbe s nizom 
eminentnih izvođača. 
Ovogodišnja sezona na Ljetnoj pozornici tvrđave sv. Mihovila otvorena je nastupom 
Gibonnija i velikim zajedničkim koncertom ŠPD „Kolo“ i Simfonijskog puhačkog orkestra 
oružanih snaga RH.  
U prvoj polovici godine tvrđavu sv. Mihovila posjetilo je gotovo 32.000 posjetitelja, a  
tvrđavu Barone, koja je otvorena 29. siječnja, više od 22.000. Također, stalni postav i ostale 
izložbe Muzeja grada Šibenika broje preko 6.000 posjetitelja u prvoj polovici godine. 
Prigodnim programima u proteklom šestomjesečnom razdoblju u ustanovama kulture 
obilježene su manifestacije: Noć muzeja, Noć kazališta i Noć knjige te Međunarodni dan 
muzeja. 
Ovogodišnju Noć knjige (23. travnja) obilježila je i podjela nagrada autorima najuspješnijih 
kratkih priča s temom: Šibenik. Naime, prvi put ove godine, a u povodu velikih jubileja  - 



12 

 

950 godina prvog spomena grada Šibenika i 150 godina od utemeljenja Narodne slavjanske 
čitaonice u Šibeniku – Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ raspisala je natječaj za najbolju 
kratku priču. S obzirom na veliko zanimanje i prijavu više od 40 autora, smatramo da bi 
ovaj natječaj trebao postati tradicionalan.  
Financira se  obnova i investicijsko održavanje spomenika kulture te aktivnosti koje se 
provode na zaštiti kulturne i spomeničke baštine (Katedrala sv. Jakova, obnova 
arhitektonskih detalja u staroj gradskoj jezgri, restauratorski radovi, sanacija ostalih 
spomenika kulture). 
Temeljem prijave na Javni poziv Ministarstva kulture, Grad Šibenik je u 2016. godini dobio 
sredstava za nastavak radova na uređenju multimedijske dvorane u prostoru bivšeg kina 
„Odeon“, za radove na sanaciji tvrđave sv. Mihovila te za  restauratorske radove u Palači 
Matiazzi i u atriju Kazališta . 
 
II. TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA 
 
Grad Šibenik, na temelju Javnog poziva za Program javnih potreba u područjima kulture, 
tehničke kulture i udruga građana objavljenog u siječnju 2016., i ove godine financira 
programe i aktivnosti udruga građana.  
Sukladno Zakonu o udrugama i Uredbi Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na 
lokalnoj i regionalnoj razini, Grad Šibenik donio je Pravilnik o uvjetima i kriterijima za 
dodjelu sredstava iz proračuna Grada Šibenika za udruge civilnog društva i udruge u 
kulturi i tehničkoj kulturi. Temeljem tog akta, formirana su povjerenstva koja su 
ocjenjivala programe i projekte udruga, koje su se prijavile na Javni poziv te 
gradonačelniku predložila iznose za financiranje pojedinih programa. Sa svim udrugama, 
koje u 2016. godini koriste proračunska sredstva Grada Šibenika, potpisani su ugovori o 
financiranju. 
 
III. PREDŠKOLSKI  ODGOJ 
 
Kao  iskaz  usuglašavanja s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i 
naobrazbe  Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Narodne novine. br. 63/08 i 
90/10) od srpnja 2015. godine na području grada Šibenika predškolski odgoj se  provodi u  
dvije predškolske ustanove Dječji vrtić Šibenska maslina i Dječji vrtić Smilje, kojima je 
osnivač Grad Šibenik i u koje je u pedagoškoj 2015./2016. upisano ukupno 986 djece. 
U ustanovama su u travnju 2016. provedeni upisi za pedagošku 2016/2017. godinu. 
Zbog potrebe što većeg obuhvata djece predškolskim odgojem, Grad Šibenik u pedagoškoj 
2015./2016. godini sufinancira i boravak  za 589 djece u četiri vrtića drugih osnivača koji 
djeluju na području grada Šibenika i  to sa 700,00 kuna po djetetu. 
U tijeku je Javni poziv za sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za 
dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku 2016./17 godinu. 
 
IV. SOCIJALNA  SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 
 
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama 
Grada Šibenika, što ga Grad provodi u suradnji s drugim ustanovama i udrugama, u 2016.  
obuhvaća sljedeće oblike pomoći: 

- s ciljem bolje zdravstvene zaštite stanovnika na širem području Grada sufinancira se 
rad Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u vrijeme turističke sezone, te pri Domu 
zdravlja rad medicinskih sestara u ambulantama na otocima Kapriju i Žirju,   kao i 
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aktivnosti u okviru nekih nacionalnih projekta u području zdravstva – projekt 
Šibenik – grad prijatelj djece 

- pomoć za troškove stanovanja i ogrjeva 
- pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća samcu ili obitelji u vezi s bolešću, 

starošću, smrti člana obitelji, problemima u odgoju djece, invalidnošću, 
uključivanjem u svakodnevni život nakon dužeg boravka u ustanovi ili dužeg 
liječenja, te drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima 

- za pogrebne troškove osobama koje to pravo ne ostvaruju ni u jednom sustavu 
(MIORH-a, socijalne skrbi, vlastitih prihoda ili od srodnika) 

  
Grad pruža potporu projektima Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom 
“Kamenčić” i “Centra za socijalnu inkluziju Šibenik”, a  u svrhu poboljšavanja  usluga 
socijalne skrbi na području grada Šibenika kroz deinstitucionalizaciju i reintegraciju u 
obitelj i lokalnu zajednicu osoba s posebnim potrebama. 
 U  suradnji s CARITAS-om Šibenske biskupije provodi programe pučke kuhinje, 
prihvatilišta za zlostavljane žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i sklonište za beskućnike  
o čemu postoje potpisani ugovori o partnerstvu 
Sufinancira se i rad Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika u kojem se 
provode programi pomoć u kući starijim osobama na području grada Šibenika i šibenskih 
otoka kojima se pružaju usluge pomoći starijim osobama u obavljanju svakodnevnih 
životnih aktivnosti neposredno u njihovim kućanstvima, te u prostorijama Centra za 90 
korisnika. 
 
Posebna stavka socijalnog programa je i pomoć roditeljima za novorođeno dijete, i to: 

- za prvorođeno dijete u visini od 1.200 kuna  
- za drugorođeno dijete u visini od 1.400 kuna  
- za trećerođeno ( i više ) u visini od 21.000 kuna  koje se isplaćuju u jednakim 

godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina (jednom godišnje u iznosu od 
3.000 kuna). 

 
U školskoj 2015/2016. godini u okviru socijalnog programa Grad provodi i Program 
uvođenja osobnih pomoćnika u nastavi i to u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s 
mentalnom retardacijom Šibensko-kninske županije „Kamenčići“  - projekt „Asistencija u 
nastavi za učenike s teškoćama na području Šibensko-kninske županije“ . 
 
V. OSNOVNO ŠKOLSTVO 
 
Djelatnost osnovnog školstva financira se iz decentraliziranih sredstava Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta. Odlukom Vlade RH za 2016. godinu ukupna sredstva za 
materijalne troškove škola, tekuće i investicijsko održavanje te za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na 
području grada Šibenika iznose ukupno 7.589.472 kuna. Planom rashoda za nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ u 2016. 
godini  planirano je obnoviti školske prostore u ukupnom iznosu od 1.221.202  kn na 
način:  

- za nabavu uredske opreme i namještaja planirano je 86.000 kn 
- za nabavu računalne opreme planirano je 158.000 kn 
- za nabavu školskih knjiga za potrebe školskih knjižnica planirano je 20.000 kn 
- za rekonstrukcije, obnove i nastavak dosadašnjih radova po školama planirano je 

957.202 kn  
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Grad Šibenik, u okviru izvanstandardnih programa u osnovnim školama, do sada je  
izdvajao sredstva za plaće dviju učiteljica u programima produženog boravka za učenike 
prvih i drugih razreda u O. Š. Tina Ujevića i O. Š. Jurja Šižgorića. Zbog velikog interesa 
roditelja iskazanog prilikom upisa djece u novu školsku 2016/2017. godinu, bit će 
potrebno financiranje učiteljice za još jedan prvi razred produženog boravka u O.Š. Jurja 
Šižgorića. 
 
VI. STUDENTSKE STIPENDIJE 
   
Grad Šibenik u ovom trenutku stipendira 43 redovita studenta s prebivalištem na području 
Šibenika. Od tog broja je 17 novih studenata kojima je dodijeljena stipendija po natječaju 
objavljenom u siječnju, na temelju novog Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja 
studenata  Grada Šibenika, koji propisuje ostvarenje stipendije za jednu akademsku 
godinu. S obzirom na raspoloživost ukupnih sredstava za studentske stipendije, planirano 
je raspisivanje još jednog natječaja do kraja proračunske godine. 
Planiran iznos u Proračunu za 2016. godinu je  300.000 kn. Mjesečna stipendija iznosi 
700,00 kn mjesečno. 
 
VII. SPORT 
 
Temeljem Programa javnih potreba u sportu i Zakona o sportu, Grad Šibenik financira 
djelovanje sportskih klubova (škole sporta), aktivnost školskih sportskih društava, 
sportsku djelatnost invalida, rad sportske ambulante pri Domu zdravlja u cilju opće i 
zdravstvene zaštite sportaša, rekreativne aktivnosti građana, sudjelovanje šibenskih 
sportaša u međunarodnim natjecanjima, te ostale sportske aktivnosti, redovan rad 
Zajednice sportova Grada Šibenika kao i djelovanje javne ustanove Sportski objekti 
Šibenik, čiji je osnivač. 
Na temelju prijedloga Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga Grada Šibenika, 
donesen je Zaključak o financiranju sportskih udruga kojim je za rad sportskih udruga 
planirano 3.800.000 kuna u 2016. godini. 
 
Grad Šibenik stipendira vrhunske sportaše prema kategorizaciji koju utvrđuje HHO.  
Na temelju Pravilnika o stipendiranju vrhunskih sportaša, sportašu prve kategorije 
dodjeljuje se 1.400,00 kn mjesečno, druge, 900,00 kn mjesečno i treće kategorije, 500,00 
kn mjesečno. Grad Šibenik stipendira četvero vrhunskih sportaša. 
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UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 

 
I. PROSTORNO – PLANSKA REGULATIVA 
 
1. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika (VII.) 
Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 16. ožujka 2016. godine donesena je 
Odluka o donošenju VII. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 
uređenja grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/16). 
 
2. Izmjene i dopune  Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika (cjelovite) 
U travnju, 2016. godine održana je Javna rasprava o prijedlogu Generalnog urbanističkog 
plana grada Šibenika, obrađene su sve primjedbe na predmetni plan te je u tijeku izrada 
izvješća o javnoj raspravi.  
  
3. Urbanistički plan uređenja područja Draga 
Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 16. ožujka 2016. godine donesena je 
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Draga („Službeni glasnik Grada 
Šibenika“, broj 2/16). 
 
4.  Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Podi  
Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 16. ožujka 2016. godine donesena je 
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (III.) Urbanističkog plana uređenja gospodarske 
zone PODI („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/16). 
 
5. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Solaris - Šibenik 
Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 16. ožujka 2016. godine donesena je 
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone SOLARIS – 
Šibenik („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/16). 
20. svibnja 2016. godine zatraženi su zahtjevi, podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti od javnopravnih tijela za izradu plana, koja su stigla tijekom svibnja i lipnja. 
Izrađivač Plana odabran je 2010. godine, (kad je prvi put donesena Odluka o izradi 
predmetnog plana). Investitor financira izradu plana. 
Prijedlog prostornog plana te javna rasprava o prijedlogu plana planirana je u drugoj 
polovici 2016. godine. 
 

- Ocjena o potrebi strateške procjene 
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone SOLARIS Šibenik donesena je 6. 
svibnja 2016. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 5/16). 
9. svibnja 2016. godine zatražena su mišljenja javnopravnih tijela (koja su prema posebnim 
propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene) o potrebi 
strateške procjene za predmetni Plan. Na temelju navedenih mišljenja, zaprimljenih 
tijekom svibnja i lipnja gradonačelnik Grada Šibenika donijet će u srpnju 2016. godine 
odluku o  potrebi provedbe strateške procjene te o tome informirati javnost.   
 

- Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 
U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene pokrenut je postupak prethodne 
ocjene prihvatljivosti predmetnog plana na ekološku mrežu. 
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6. Urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene (T3) Jadrija  
Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 16. ožujka 2016. godine donesena je 
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene (T3) 
Jadrija („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/16). 
20. svibnja 2016. godine zatraženi su zahtjevi, podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti od javnopravnih tijela za izradu Plana, koja su stigla tijekom svibnja i lipnja. 
Izradu Plana financirat će privatni investitor, a odabir izrađivača Plana planiran je za 
srpanj, 2016. godine. 
Prijedlog prostornog plana te javna rasprava o prijedlogu plana planirana je u drugoj 
polovici 2016. godine. 
 

- Ocjena o potrebi strateške procjene 
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene (T3) Jadrija donesena 
je 6. svibnja 2016. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 5/16). 
9. svibnja 2016. godine zatražena su mišljenja javnopravnih tijela (koja su prema posebnim 
propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene) o potrebi 
strateške procjene za predmetni Plan. Na temelju navedenih mišljenja, zaprimljenih 
tijekom svibnja i lipnja gradonačelnik Grada Šibenika donijet će u srpnju 2016. odluku o  
potrebi provedbe strateške procjene te o tome informirati javnost.   
 

- Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 
U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene pokrenut je postupak prethodne 
ocjene prihvatljivosti predmetnog Plana na ekološku mrežu. 
 
7. Urbanistički plan uređenja dijela naselja Jadrija - Istok 
Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 16. ožujka 2016. godine donesena je 
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Jadrija – Istok („Službeni 
glasnik Grada Šibenika“, broj 2/16). 
20. svibnja 2016. godine zatraženi su zahtjevi, podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti od javnopravnih tijela za izradu Plana, koja su stigla tijekom svibnja i lipnja. 
Izradu Plana financirat će privatni investitor, a odabir izrađivača Plana planiran je za 
srpanj, 2016. godine. 
Prijedlog prostornog plana te javna rasprava o prijedlogu plana planirana je u drugoj 
polovici 2016. godine. 
 

- Ocjena o potrebi strateške procjene 
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Jadrija – Istok donesena je 6. svibnja 2016. 
godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 5/16). 
9. svibnja 2016. godine zatražena su mišljenja javnopravnih tijela (koja su prema posebnim 
propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene) o potrebi 
strateške procjene za predmetni Plan. Na temelju navedenih mišljenja, zaprimljenih 
tijekom svibnja i lipnja gradonačelnik Grada Šibenika donijet će u srpnju 2016. godine 
odluku o  potrebi provedbe strateške procjene te o tome informirati javnost. 
 

- Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 
U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene pokrenut je postupak prethodne 
ocjene prihvatljivosti predmetnog Plana na ekološku mrežu. 
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8. Urbanistički plan uređenja stambeno turističke zone Mala Solina 
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambeno turističke zone Mala Solina 
donesena je 27. kolovoza 2014 („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/14). Rok za 
objavu javne rasprave o prijedlogu Plana je dvije godine od dana njezine objave (članak 87. 
stavak 3. Zakona o prostornom uređenju, NN 153/13) te će Odluka o izradi prostornog 
Plana prestati važiti 27. kolovoza 2016. godine. 
 
9. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 'Ulaz u NP Krka', oznake UT11 
Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 8. lipnja  2016. godine donesena je 
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 'Ulaz u NP Krka', oznake UT11 
(„Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/16). 
29. lipnja 2016. godine zatraženi su zahtjevi, podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti od javnopravnih tijela za izradu Plana. 
Izrađivač plana odabran je na temelju Pravilnika o postupku nabave do vrijednosti pragova 
javne nabave („Službeni glasnik Grada Šibenika, broj 1/14) te je potpisivanje ugovora 
planirano za srpanj 2016. godine. Izradu plana financirat će Javna ustanova „Nacionalni 
park Krka“. 
 

- Ocjena o potrebi strateške procjene 
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
Urbanističkog plana uređenja 'Ulaz u NP Krka', oznake UT11 donesena je 8. lipnja 2016. 
godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/16). 
15. lipnja 2016. zatražena su mišljenja javnopravnih tijela (koja su prema posebnim 
propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene) o potrebi 
strateške procjene za predmetni Plan. Na temelju navedenih mišljenja, gradonačelnik 
Grada Šibenika donijet će u srpnju 2016. godine odluku o  potrebi provedbe strateške 
procjene te o tome informirati javnost.   
 

- Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 
U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene pokrenut je postupak prethodne 
ocjene prihvatljivosti predmetnog Plana na ekološku mrežu. 
 
10. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci – Sv. Mara 
Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 8. lipnja  2016. godine donesena je 
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci – Sv. Mara 
(„Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/16). 
28. lipnja 2016. zatraženi su zahtjevi, podaci, planske smjernice i propisani dokumenti od 
javnopravnih tijela za izradu Plana. 
Izrađivač plana odabran je na temelju Pravilnika o postupku nabave do vrijednosti pragova 
javne nabave („Službeni glasnik Grada Šibenika, broj 1/14) te je potpisivanje ugovora 
planirano za srpanj 2016. godine. Izradu Plana financirat će privatni investitor. 
 

- Ocjena o potrebi strateške procjene 
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci – Sv. Mara donesena je 8. lipnja 2016. 
godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/16). 
15. lipnja 2016. godine zatražena su mišljenja javnopravnih tijela (koja su prema posebnim 
propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene) o potrebi 
strateške procjene za predmetni Plan. Na temelju navedenih mišljenja, gradonačelnik 
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Grada Šibenika donijet će u srpnju 2016. godine odluku o  potrebi provedbe strateške 
procjene te o tome informirati javnost.   
 

- Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 
U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene pokrenut je postupak prethodne 
ocjene prihvatljivosti predmetnog Plana na ekološku mrežu. 
 
11. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Smričnjak 
Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 8. lipnja  2016. godine donesena je 
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Smričnjak („Službeni glasnik Grada 
Šibenika“, broj 4/16). 
29. lipnja 2016. godine zatraženi su zahtjevi, podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti od javnopravnih tijela za izradu Plana. 
U lipnju 2016. godine započet je postupak odabira izrađivač plana, na temelju Pravilnika o 
postupku nabave do vrijednosti pragova javne nabave („Službeni glasnik Grada Šibenika, 
broj 1/14) te je potpisivanje ugovora planirano za srpanj 2016. Izradu Plana financirat će 
Grad Šibenik. 
 

- Ocjena o potrebi strateške procjene 
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
Urbanističkog plana uređenja Smričnjak donesena je 8. lipnja 2016. godine („Službeni 
glasnik Grada Šibenika“, broj 4/16). 
15. lipnja 2016. godine zatražena su mišljenja javnopravnih tijela (koja su prema posebnim 
propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene) o potrebi 
strateške procjene za predmetni Plan. Na temelju navedenih mišljenja, gradonačelnik 
Grada Šibenika donijet će u srpnju 2016. godine odluku o  potrebi provedbe strateške 
procjene te o tome informirati javnost.   
 

- Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 
U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene pokrenut je postupak prethodne 
ocjene prihvatljivosti predmetnog Plana na ekološku mrežu 
 
II. ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST 
 
1. Obnova sportske dvorane „Baldekin“ - energetski pregled nakon obnove 
U travnju, 2016. godine FRIGO-ING d.o.o., Zagreb provela je energetski pregled i izradila 
energetski certifikat o energetskim svojstvima sportske dvorane „Baldekin“ nakon obnove.  
Inače, projekt Energetske obnove dvorane Baldekin je završen 25. kolovoza 2015. godine 
te je Grad Šibenik temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje 
„Povećanje EnU sportske dvorane „Baldekin“ u Šibeniku davanjem sredstava pomoći 
(KLASA: 402-01/14-01/135, URBROJ: 2182/01-04-15-21), od 23. ožujka 2015. sklopljenog 
između Grada Šibenika i FZOEU obvezan 6 mjeseci od dana realizacije Projekta dostaviti 
Fondu energetski certifikat o energetskim svojstvima predmetne dvorane, nakon obnove.  
 
2. Povećanje energetske učinkovitosti sportske dvorane „Miminac“ 
U siječnju, 2016. godine započeli su radovi adaptacije suterena i energetske obnove 
dvorane Miminac. 
Inače, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave za energetsku obnovu dvorane 
Miminac za koju su odobrena sredstva Fonda u iznosu od 524.045,00 kuna (40 % od 
opravdanih troškova projekta koji iznose 1.310.112,50 kuna) te uređenje (adaptaciju) 
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suterena, 18. prosinca 2015. godine sklopljen je Ugovor – obnova dvorane Miminac sa 
tvrtkom KULIĆ-INVEST d.o.o. 
 
3. Energetska obnova Dječjeg vrtića „Kućica“ u Šibeniku 
16. svibnja 2016. Grad Šibenik, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020, 
a prema kojem je Gradu Šibeniku odobreno 850.944,07 HRK za realizaciju projekta 
Energetske obnove Dječjeg vrtića „Kućica“ u Šibeniku. Iz EFRR-a će se financiratI 
364.690,31 HRK što predstavlja 30 % ukupno prihvatljivih troškova projekta dok će se iz 
Fonda financirati 486.253,76 HRK što predstavlja 40 % ukupno prihvatljivih troškova 
projekta. Preostali iznos odnosno 30 % od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 
1.375.126,00 HRK financirat će Grad Šibenik. 30. lipnja 2016. godine Grad Šibenik raspisao 
je otvoreni postupak javne nabave za predmetne radove. 
 
4. Energetska obnova Dječjeg vrtića „Vidici“ u Šibeniku 
27. travnja 2016. Grad Šibenik prijavio je projektni prijedlog Energetske obnove Dječjeg 
vrtića „Vidici“ u Šibeniku na Javni poziv: Pilot projekt – Energetska obnova zgrada i 
korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost 
odgoja i obrazovanja. Ukupna vrijednost projekta je 4.742.787,50 HRK. Rezultati javnog 
poziva biti će poznati u srpnju, 2016. godine. 
 
5. Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti 
Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika, od 8. lipnja  2016. godine donesena je 
Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Šibenika za razdoblje 
2017. – 2019. 
21. srpnja 2015. godine sklopljen je Ugovor o izradi predmetnog Plana sa Regionalnom 
energetskom agencijom Sjever, Koprivnica te je 14. travnja 2016. godine sklopljen ugovor 
između Grada Šibenika i  FZOEU o neposrednom sufinanciranju izrade programa i planova 
energetske učinkovitosti, a prema kojem su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 
40 % od ukupne vrijednosti projekta.  
 
6. Projekt ugradnje solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode na objektu 

Studentskog doma u Šibeniku.  
Ugradnja solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode na objektu Studentskog 
doma u Šibeniku završena je u prosincu, 2015. godine te je u ožujku, 2016. godine završen 
projekt, odnosno napravljen završni izvještaj te ispunjena sva ugovorena obveza Grada 
Šibenika prema Fondu.   
Inače, 10. studenog 2015. sklopljen je Ugovor između Grada Šibenika i  FZOEU o 
zajedničkom financiranju projekta poticanja korištenja OIE „Projekt ugradnje solarnih 
kolektora za pripremu potrošne tople vode na objektu Studentskog doma u Šibeniku“, a 
prema kojem su Gradu Šibeniku odobrena sredstva u iznosu od 40 % od ukupne 
vrijednosti projekta odnosno 55.057,00 kuna. Isto tako, 14. kolovoza 2015. Grad Šibenik i 
Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik sklopili su Ugovor prema kojem se 
Studentski centar Šibenik obvezuje Gradu Šibeniku proslijediti iznos od 87.238,00 kn, 
odnosno 60 % od ukupne vrijednosti projekta.  
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7. Sufinanciranje troškova prijevoza komunalnog otpada s otoka na kopno 
29. siječnja 2016. godine Grad Šibenik uputio je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza komunalnog otpada s otoka na 
kopno radi konačnog zbrinjavanja.  
Odluka Fonda o sufinanciranju troškova prijevoza komunalnog otpada s otoka, prema kojoj 
se Gradu Šibeniku odobravaju tražena financijska sredstva  očekuje se u lipnju, 2016. 
godine. Inače, tražena sredstva su namIjenjena Gradskoj čistoći d.o.o. te će Grad Šibenik i 
Gradska čistoća d.o.o. naknadno sklopiti Ugovor o uređenju međusobnih odnosa. 
 
8. Nabava komunalne opreme – kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog 

otpada na području Grada Šibenika 
27. siječnja 2016. godine Grad Šibenik i FZOEU sklopili su Ugovor br. 50537. o 
neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme – kanti i kontejnera za 
sakupljanje otpada na području Grada Šibenika, a prema kojoj su Gradu Šibeniku odobrena 
sredstva u iznosu od 40 % od ukupne vrijednosti projekta, odnosno 322.725,00 kuna. 
Inače, otvoreni postupak javne nabave proveden je 2015. godini, a nakon čega su sklopljeni 
Ugovori sa najpovoljnijim ponuditeljima. 
 
9. Plan gospodarenja otpadom Grada Šibenika 
27. studenog 2015. godine sklopljen je Ugovor sa tvrtkom Dvokut ecro d.o.o. iz Zagreba. 
Izrada Plana je u tijeku, a planirano donošenje plana je u srpnju 2016.   
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GOSPODARENJE  IMOVINOM GRADA ŠIBENIKA 

U proteklom šestomjesečnom  razdoblju značajnije aktivnosti Upravnog odjela  za 
gospodarenje gradskom imovinom su sljedeće: 

- u sklopu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju sustava vodovoda i 
odvodnje provodi se  postupak izrade elaborata nerazvrstanih prometnica u užem 
području Grada Šibenika 

- proveden natječaj za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje 
- nastavljena suradnja s Veleučilištem u Šibeniku za nadogradnju zgrade Veleučilišta 

u Šibeniku 
- u suradnji s gradskim osnovnim školama i vrtićima nastavljeno je  rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa radi apliciranja na Javne pozive i natječaje za obnovu, 
dogradnju, izgradnju i poboljšanje energetske klase gradskih škola  

- obavljanje radnji u cilju realizacije projekta izgradnje garaže i trga Poljana 
- suradnja s gradskom tvrtkom PODI d.o.o. u cilju ostvarivanja imovinsko-pravnih 

uvjeta za otvaranje 3 proizvodna pogona u gospodarskoj zoni PODI  
- u suradnji sa TEF-om d.d. osiguran prostor za upravu dječjeg vrtića Smilje i udrugu 

„Kamenčići“ 
 

Aktivnosti u sklopu obavljanja redovnih poslova: 
 

- izdavanje odobrenja za korištenje javnih gradskih površina ( 500 ) 
- provedena 3 natječaja za zakup poslovnog prostora  
- provedena  2 natječaja za zakup javne površine 
- provedena  2 natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Šibenika u Vrpolju i u 

gospodarskoj zoni PODI 
- sklapanje ugovora za pravo služnosti infrastrukturnih vodova,  uknjižba nekretnina 

u vlasništvu Grada Šibenika te zastupanje pred nadležnim sudovima i Uredom 
državne uprave 
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UPRAVI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG 
UREĐENJA I GRADNJE 

Prema evidenciji ovog Upravnog odjela na dan 1. siječnja 2016. godine u Odjelu se nalazilo             
816 neriješenih upravnih i neupravnih predmeta, odnosno 520 upravnih i 296 neupravnih 
predmeta. 
 
U razdoblju od 1.siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016.godine zaprimljena su 822    nova 
i to 352 upravna i 470 neupravnih zahtjeva, odnosno od 1. siječnja 2016. godine do 30. 
lipnja 2016. godine u  Upravnom odjelu bilo je 1738 predmeta u postupku rješavanja (872 
upravna i 866 neupravnih predmeta). 
 
Na dan 30. lipnja 2016. godine utvrđeno je da je u istom razdoblju riješeno 1008 zahtjeva i 
to 476 upravnih i 532 neupravna zahtjeva, te da je  u ovom upravnom odjelu ostalo 730 
neriješenih upravnih i neupravnih predmeta.   
 
Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( „ Narodne novine „ 
broj 86/12), u ovom Upravnom odjelu provodi se postupak ozakonjenja nezakonito 
izgrađenih zgrada. Ukupan broj podnesenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih 
zgrada je 8591  zahtjev. U veljači 2014. godine  Agencija za ozakonjenje nezakonito 
izgrađenih zgrada je preuzela  rješavanje 500 zahtjeva ili 5,8  % . U razdoblju od 1. siječnja 
2016. godine do 30. lipnja 2016. godine riješeno je 540 zahtjeva za ozakonjenje nezakonito 
izgrađenih zgrada. 
Dana 30. lipnja 2016. godine ukupan broj riješenih zahtjeva je 5253, što iznosi 61 %. 
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IZVJEŠĆE JEDINICE ZA UNUTARNJU REVIZIJU 

 
Aktivnosti Jedinice za unutarnju reviziju u šestomjesečnom razdoblju: 
 
1. Donešen je strateški plan rada jedinice za unutarnju reviziju za razdoblje 2016. – 

2018.g. i godišnji plan rada za 2016.g.  
Teme revidiranja: 

- proces prikupljanja prihoda u kulturnim ustanovama 
- proces prikupljanja prihoda u komunalnim poduzećima 
- revizija po nalogu gradonačelnika 

2. Izrađeno je godišnje izvješće za 2015. godinu za MFIN. 
3. Izrađeno je izvješće o kontinuiranom stručnom usavršavanju za 2015. godinu 
4. U svibnju je izrađeno je izvješće o prikupljanju prihoda u kulturnim ustanovama 
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UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ 

1. Projekt  Barone: Otkrivanje bogate povijesti - put u uspješnu budućnost  
Projekt je službeno završen 29.05.2016. Rekonstruirana tvrđava je svečano otvorena 
29.01.2016. g. 
Sve projektne aktivnosti su završene na vrijeme i izvještaji predani nadležnim 
institucijama. 
 
2. Revitalizacija područja tvrđave sv. Ivan  
Projekt je apliciran u siječnju na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 
Europske unije „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na 
obnovi kulturne baštine“  u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 
2014.-2020.“, Prioritetne osi 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“. Rezultati se očekuju u 
srpnju 2016. 
 
3. Intermodal  
Cilj projekta Intermodal je razmjena ideja o održivim modelima mobilnosti baziranim na 
intermodalnom prijevozu s ciljem unaprjeđenja turizma u jadranskoj priobalnoj zoni; 
stvaranje međunarodne mreže za promociju razvoja održivih sustava prijevoza s ciljem 
unaprjeđenja turizma u jadranskoj priobalnoj zoni; unaprjeđenje kvalitete sustava 
lokalnog javnog prijevoza u jadranskoj priobalnoj zoni; doprinos promociji održivog 
razvoja u jadranskoj priobalnoj zoni. U okviru projekta su razmatrane mogućnosti i 
intenzivno se radilo na pripremi pilot projekta brodskog prijevoza, ali zbog tehničkih 
razloga i nemogućnosti organiziranja ovoga tipa projekta, fokus je usmjeren na 
organiziranje učinkovitog i ekološkog prijevoza u staroj gradskoj jezgri. Projekt je uspješno 
realiziran tijekom dva mjeseca kao pilot projekt. 
 
4. Europe Direct Šibenik 
Informacijski centar Europe Direct Šibenik koji je uspostavljen u listopada 2014. u suradnji 
s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj služi kao  mjesto za pružanje informacija 
te komuniciranje građana Šibenika i Šibensko - kninske županije s institucijama EU kako bi 
se potaklo njihovo aktivno sudjelovanje u relevantnim europskim pitanjima. Centar 
svakodnevno pruža sve bitne informacije o Europskoj uniji općenito, kao i o njezinim 
politikama i programima,  pravima i mogućnostima za građane, uključujući i mogućnosti 
financiranja na regionalnoj i lokalnoj razini. Uz pružanje informacija i savjeta u samom 
centru, EDIC Šibenik redovno informira građane o otvorenim pozivima za dostavu 
projektnih prijedloga te o najavljenim događanjima. U okviru obilježavanja Dana Europe, u 
svibnju je u suradnji s Turističko-ugostiteljskom školom organizirano događanje pod 
nazivom „Šestojezični mEnU“ na kojemu je predstavljena gastro ponuda zemalja osnivačica 

Europske unije. Predstavnica Grada Šibenika je sudjelovala na trening seminaru Europske 

komisije za predstavnike Europe Direct Informacijske centre (EDIC) na temu „Informiranje o 

prioritetima Europske komisije" u Bruxellesu. 
 

5. Intermodalni urbani ekološki sustav javnog prijevoza autobusima i brodovima – 
UrbEco 

U tijeku je izrada Master plana održive urbane mobilnosti. Do sada je dogovorena 
organizacijska struktura projektnog tima te  je analizirana metodologija izrade projekta 
kao i očekivani dinamički plan aktivnosti. Metodologija, kao i same procedure u izradi, 
izrađene su u skladu sa smjernicama agencije JASPERS. Suradnjom između Naručitelja i 
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konzorcija, definirana je lista relevantnih dionika za izradu Master plana. Konzorcij je, 
sukladno potpisanom ugovoru, dostavio Početni izvještaj te Izvještaj o analizi podataka i 
prometa. Izvještaju o analizi podataka i prometa je prethodilo istraživanje prometne 
potražnje, prikupljanje podataka  te redovni plan generiranja podataka. Kako prikupljanje 
podataka prethodi prometnim analizama, tijekom ove faze kontaktirani su svi relevantni 
dionici prometnog sustava Grada Šibenika i pozvani su na suradnju kako bi se prikupili 
potrebni podaci. U svrhu ispunjavanja ovog cilja, u travnja je održana i radionica 
relevantnih dionika na kojoj je prezentiran projekt kao i procedura izrade samog plana. Svi 
odazvani sudionici na radionici su imali priliku ispuniti upitnik koji se odnosio na stanje 
pojedinih prometnih podsustava te mjere poboljšanja. Trenutno smo u fazi izrade 
informativne knjižice projekta. U svibnju je  donesena  Odluka o provođenju postupka 
strateške procjene utjecaja na okoliš Master plana održive urbane mobilnosti Grada 
Šibenika.  
 

6. Hrvatski centar koralja Zlarin 
Projekt Hrvatski centar koralja Zlarin se razvija u kontinuiranoj komunikaciji dionika sa 
Zlarina, iz Muzeja, konzervatora, stručnjaka i arhitekata. U okviru projekta je predan 
zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole. Projekt se planira prijaviti na natječaj 
Ministarstva poljoprivrede Iz Ruralnog razvoja Mjera 7, podmjera 7.4. Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Gradsko 
vijeće je dalo podršku projektu kao projekt od posebnog interesa za lokano stanovništvo. 
 
7. URBACT – RetaLink i Vital Cities  
Grad Šibenik sudjeluje u provedbi dva projekta iz programa Urbact. RetaiLink projekt je 
oživljavanja maloprodajnih aktivnosti u centru grada. Nakon prve faze u trajanju od 6 
mjeseci u svibnju je odobren nastavak projekta u trajanju od 24 mjeseca u vrijednosti od 
46.000 EUR-a. Tijekom projekta izradit će se akcijski plan za oživljavanje maloprodaje u 
centru gradu. Do sada je održan inicijalni sastanak u Barceloni dok se početkom listopada 
održava radni sastanak u Šibeniku. 
Vital Cities je projekt iz mreže Urbacta kojem se grad Šibenik pridružio mreži gradova u 
drugoj fazi projekta čiji je fokus na promociju  socijalne inkluzije, zdravog i aktivnog život 
kroz inovativne gradske sportske akcije. Rezultat projekta je akcijski plan za podizanje 
rekreativnih aktivnosti  na  javnim površinama Grada Šibenika. Grad Šibenik provodi dio 
projekta u iznosu od 41.945,06 €. 
 

8. Bilateralna suradnja Hrvatska – Norveška  
Projekt Exchange is growing obuhvaća suradnju hrvatskih i norveških tvrtki u sektoru 
pomorske industrije i industrija vezanih uz more. U kolovozu će 5 tvrtki iz Šibenika 
sudjelovati na sajmu NOR FISHING i predstaviti svoju ponudu norveškim tvrtkama kao i 
Grad Šibenik koji će se predstaviti investitorima.  Norveške tvrtke će također posjetiti Grad 
Šibenik kao potencijalnu investicijsku destinaciju. Vrijednost projekta je 49 000 EUR-a. 
 
9. Mediteranean Innovation Nest Sibenik – MINS 
MINS je strateški je program Grada Šibenika za razvoj StartUp ekosustava. Ciljevi 
programa su: Razviti ekosustav koji potiče i podržava razvoj StartUp zajednice i podržava 
razvoj postojećih malih i srednjih poduzetnika; Zaustaviti odljev mozgova i privući nove 
mozgove (brain drain to brain gain); Stvoriti visoko kvalificirani i sposoban ljudski kapital; 
Poduzetnicima omogućiti sudjelovanje na globalom tržištu; Privući i zadržati investitore. 
Strateški partner na razvoju programa MINS je SEECEL (South East European Center for 
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Entrepreneurial Learning). Program obuhvaća razne elemente sustava podizanja razine 
znanja o poduzetništvu i programiranju, podrške Startup-ovima, osiguravanja uvjeta u 
okruženju za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija. U prvom polugodištu 2016. 
preko 50 djece i mladih od 11-17 godina je uspješno savladalo programe poduzetništva i 
programiranja, osnovana je udruga Start-up Šibenik, započeta je suradnja s CRANE 
poslovnim anđelima.   
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OSTALE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA ( UKLJUČIVO MEĐUNARODNA 
SURADNJA I SURADNJA S GRADOVIMA PRIJATELJIMA, SURADNJA S 
TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE I SA ŠIBENSKO- KNINSKOM ŽUPANIJOM) 

 
1. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA, SURADNJA S TIJELIMA DRŽAVNE 

UPRAVE, TE ŠIBENSKO- KNINSKOM ŽUPANIJOM 
U prvom dijelu godine Grad Šibenik je posjetilo nekoliko izaslanstava stranih 
Veleposlanstava u Republici Hrvatskoj. 
Veleposlanik Republike Indije u Republici Hrvatskoj, Njegova Ekscelencija Sandeep 
Kumar,  posjetio je Šibenik i Šibensko- kninsku županiju  tijekom mjeseca  ožujka, a 
pozdravili su ga zamjenik župana Zoran Smolić i moj zamjenik Nikica Penđer. Razgovaralo 
se o razvoju gospodarske suradnje između Indije i hrvatskih gradova, a  kao potencijali 
ulaganja u Šibenik istaknuti su turizam, agroindustrija i IT sektor. Suradnja Grada Šibenika  
s Veleposlanstvom Republike Indije nastvaljena je na kulturnoj razini. 

Krajem travnja Šibenik je posjetio  veleposlanik Kanade Nj.E. Daniel Maksymiuka. 
Zajedno s g. Zoranom Smolićem, zamjenikom župana razgovarali smo  o mogućnostima 
suradnji s naglaskom na trgovinu i investicije te otvaranju prema kanadskim investitorima. 
Upoznao sam   veleposlanika  s planovima i mogućnostima Šibenika te mu predstavio i 
Katalog investicijskih mogućnosti Grada Šibenika. Veleposlanik je pohvalio uspjeh Šibenika 
u povlačenju sredstva iz EU fondova te  uspjeh gospodarske zone Podi, koju je i posjetio. 

Veleposlanica Autralije Nj.E. Susan Cox posjetila je Gradsku upravu u travnju, kada je u 
Šibeniku održano i obilježavanje Anzac Dana te 'Dani Australije u Šibeniku'. Veleposlanica 
Cox predstavila nam je program Anzac Dana, drugog najvećeg australskog praznika čiji se 
sadržaj po prvi put odvijao  izvan Zagreba. Uz komemoracijsku svetu misu u katedrali sv. 
Jakova, Dani Australije u Šibeniku obuhvatili su kulturne aktivnosti, posjet iskopima na 
Bribirskoj glavici na kojem projektu sudjeluju i studenti  iz Macqarie, Sveučilišta Sydney, te 
kulturnim aktivnostima u Gradskoj knjižnici Jurja Šižgorića gdje je otvorena izložba 
fotografija te prikazan dugometražni australski  film. Veleposlanstvo Australije doniralo je  
i kolekciju australskih knjiga Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić. 

Tijekom svibnja Grad Šibenik, zajedno sa Šibensko- kninskom županijom je bio domaćin 
posjete članova Odbora za regionalni razvoj Europskog Parlamenta.  
Odbor za regionalni razvoj Europskog parlamenta (REGI)  posjetio je Hrvatsku s ciljem 
upoznavanja ključnih dionica uključenih u provedbu kohezijske politike te stvaranje uvida 
u neke od projekata financiranih od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova. 
Članovi izaslanstva su bili: Andrea Cozzolino kao šef delgacije, Lambert van Nistelrooij, 
Andrey Novakov te hrvatske europarlamentarke Ivana Maletić i Ruža Tomašić. Članovi 
Odbora ovom prigodom su obišli i projekte na području grada Šibenika i cijele županije koji 
su ostvarile potporu fondova Europske unije. 

Tijekom svibnja u Šibeniku sam potpisao  Ugovor o financiranju uređenja Upravne 
zgrade Šibenik u vukovarskom  Memorijalnom centru s ravnateljem Javne ustanove 
‘Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar’ Zoranom  Šangutom. 
Šibenik i Vukovar gradovi su prijatelji, ali i gradovi koji su povezani upravo najnovijom 
hrvatskom poviješću i to onom u Domovinskome ratu. Šibenski doprinos uređenju 
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Memorijalnog centra samo je simboličan znak poštovanja Krešimirova grada prema žrtvi 
Vukovara koju nećemo  nikada zaboraviti. Sredstva u iznosu od 500.000 kn  će biti 
utrošena za uređenje objekta Upravne zgrade Centra koja nosi naziv Šibenik, kao i ostalih 
objekata 'Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar'. 
 
Moj zamjenik Danijel Mileta i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, 

poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika Matija Bumbak tijekom svibnja  boravili su  u 

Narodnoj Republici Kini. U sklopu studijskog putovanja  ostvarili su brojne poslovne 

kontakte, te su obišli brojne gospodarske subjekte. Za ranije posjete veleposlanika NR Kine 

Šibeniku započeli su intenzivniji kontakti s Veleposlanstvom, a njihov interes za Šibenik 

rezultirao je pozivom predstavnika Grada na Akademiju za strane stručnjake i dužnosnike 

u NR Kini. Stručnjacima iz raznih polja industrije i gospodarstva prezentiran je geostrateški 

položaja Šibenika, poduzetnička zonu Podi te pomorska i željeznička prometna povezanost 

Šibenika s Hrvatskom i cijelom Europom. Ostvareni su i kontakti s Veleposlanstvom 

Republike Hrvatske u Kini te s Hrvatima koji tamo žive i rade. 

 


