
ZAPISNIK 

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika, održana je  30. ožujka 2020. godine s 

početkom u 9.00 sati, uz izjašnjavanje putem elektroničke pošte. 

 Sjednici je predsjedavao dr.sc. Dragan Zlatović, predsjednik  Gradskog vijeća, a 

zapisnik je vodila Mira Vudrag Kulić, stručni suradnik za sjednice i dokumentaciju u Tajništvu 

Grada Šibenika. 

Sjednici je putem elektroničke pošte pristupilo 25 vijećnika i to: Zrinka Čatlak Bursać, 

dr.sc. Zorana Bačelić, Siniša Bušac, Radojka Danek, Anton Dobra, Boris Dukić, dr.sc. Ivo 

Glavaš, Tomislav Lucić, Ljubica Kardum, Branko Kronja, Dario Kulušić, Rikard Marenzi, Mia 

Matić, Milorad Mišković, Nikica Penđer, Dalibor Perak, Dino Papak, Marko Plenča Mudrić, 

Stipica Protega, Nives Radić, Nenad Samaržija, Joško Šupe, Iris Ukić Kotarac, dr.sc. Dragan 

Zlatović  i Branimir Zmijanović, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

Osim vijećnika sjednicu su pratili: gradonačelnik Željko Burić, Danijel Mileta i Paško 

Rakić, zamjenici gradonačelnika Grada Šibenika, Ante Galić, pročelnik Tajništva, Mladena 

Baran Jakelić, pročelnica Ureda gradonačelnika, Mirjana Žurić, pročelnica Upravnog odjela za 

društvene djelatnosti, Slobodan Tolić, pročelnik Upravnog odjela za financije, Ante Nakić, v.d. 

pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo i Tihomir Paškov, 

pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom. 

Vijećnici su u pozivu za sjednicu Gradskog vijeća dobili upute za rad i glasovanje: 

1. AMANDMANI 

 

a) Amandmane je moguće dostaviti zaključno do 29. ožujka 2020.godine putem 

elektronske pošte na adresu tajnistvo@sibenik.hr 

b) Sve amandmane pristigle u roku iz podtočke a) Tajništvo Grada će proslijediti svim 

vijećnicima do početka sjednice u 9,00 sati uz očitovanje predlagatelja o istima 

c) Vijećnicima je omogućeno glasovanje o amandmanima do 12,00 sati putem 

elektronske pošte na adresu tajnistvo@sibenik.hr 

 

2. GLASOVANJE O TOČKAMA DNEVNOG REDA 

Molim Vas da svoje glasove, za svaku točku dnevnog reda, ZA ili PROTIV ili 

SUZDRŽAN dostavite na elektroničku (e-mail) adresu tajnistvo@sibenik.hr najkasnije 

do 14,00 sati dana 30.ožujka 2020., radi utvrđivanja rezultata glasovanja. 

 

 Dana 29. ožujka 2020. godine pristigao je prijedlog za dopunu dnevnog reda vijećnika 

Antona Dobre, koji je podržalo više od 1/3 vijećnika koji glasi: 

 

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2020. godinu, te dnevni red 19-. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Šibenika glasi kako slijedi: 
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D N E V N I  R E D  

 

1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

3. Prijedlog Odluke o odgodi obveze plaćanja i otpisu komunalne naknade za nekretnine 

koje služe u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije 

COVID -19 virusom 

4. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javne 

površine 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga u 

DV Smilje 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga u 

DV Šibenska maslina 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2020. godinu 

 

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Šibenika dobili su e-mail od strane Tajništva Grada 

Šibenika sa točkama dnevnog reda, te su obaviješteni o pristiglom amandmanu vijećnika 

Milorada Miškovića , koji nije tehnički ispravan (nije u skladu s Poslovnikom Gradskog vijeća 

Grada Šibenika), te se isti ne može smatrati amandmanom jer se ne odnosi na konkretne točke 

dnevnog reda.  

 

Kako nije pristigao ni jedan amandman na točke dnevnog reda u predviđenom roku, o 

točkama dnevnog reda vijećnici mogu pristupiti glasovanju od trenutka prijma e-maila do 

zaključno 14,00 sati. 

 

Točka 1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 

„ZA“ je glasovalo 25 vijećnika, 0 je bilo „SUZDRŽANIH“, 0 je bilo „PROTIV“, pa predsjednik 

Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi donesena 

jednoglasno. 

 

Točka 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

 

ZA“ je glasovalo 25  vijećnika,  0  je bilo „SUZDRŽANIH“, 0 je bilo „PROTIV“, pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu             

donesena jednoglasno. 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o odgodi obveze plaćanja i otpisu komunalne naknade za nekretnine 

koje služe u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID -19 

virusom 

ZA“ je glasovalo 25  vijećnika, 0  je bilo „SUZDRŽANIH“, 0 je bilo „PROTIV“, pa predsjednik 

Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o odgodi obveze plaćanja i otpisu komunalne naknade 
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za nekretnine koje služe u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije 

COVID -19 virusom  donesena jednoglasno. 

Točka 4. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javne 

površine 

 

„ZA“ je glasovalo 25 vijećnika, 0 je bilo „SUZDRŽANIH“, 0 je bilo „PROTIV“, pa predsjednik 

Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine i naknade za 

korištenje javne površine donesena jednoglasno. 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga u 

DV Smilje 

 

 „ZA“ je glasovalo 25 vijećnika, 0 je bilo „SUZDRŽANIH“, 0 je bilo „PROTIV“, pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

mjerilima za naplatu usluga u DV Smilje donesena jednoglasno. 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga u 

DV Šibenska maslina 

 

„ZA“ je glasovalo 25 vijećnika, 0 je bilo „SUZDRŽANIH“, 0 je bilo „PROTIV“, pa predsjednik 

Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za 

naplatu usluga u DV Šibenska maslina  donesena jednoglasno. 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2020. godinu 

 

 

„ZA“ je glasovalo 24  vijećnika,  1 je bio „SUZDRŽAN“, 0 je bilo „PROTIV“, pa predsjednik 

Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2020. godinu donesena većinom 

glasova. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 14,00 sati. 

KLASA: 021-05/20-01/02 

URBROJ: 2182/01-02/1-20-4 

 

ZAPISNIČAR      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Mira Vudrag Kulić           dr.sc. Dragan Zlatović 


