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UVOD
Danas smo u prostorijama Inicijative “Za pametne ljude i pametan grad”, na našoj
četvrtoj službenoj Konferenciji za novinare. U kontekstu protekle sjednice Gradskog
vijeća održane u utorak 18.02.2014.g., imali smo želju iznijeti naše mišljenje i stavove
vezano uz imenovanja članova Nadzornih odbora i Upravnih vijeća, Izvješće o radu
gradonačelnika srpanj – prosinac 2013.g., o alarmantnom stanju u HNK Split te o sasatvu
Socijalnog vijeća.
Nositeljica liste Marijana Puljak, zajedno s vijećnicama Pametnog grada Danirom
Matošić Matičević i Dašom Dragnić te članicom Inicijative Kristinom Vidan, govorila je o
najavljenoj temi: Osvrt na 9. Sjednicu Gradskog vijeća.

TEMA
1. ZAR STVARNO SVI U DRŽAVI OVAKO BIRAJU KADROVE?
Na 9. sjednici Gradskog vijeća obratili smo se gradonačelniku s upitom o
razrješenjima i imenovanjima predstavnika Grada Splita u Nadzornim odborima
trgovačkih društava "Splitska obala", "Promet" i "Stano uprava". Pitali smo koje su
stručne kompetencije imenovanih osoba iz kojih se može zaključiti da će upravo ove
osobe na pravi način nadzirati rad društava. Zatražili smo da nam navedu iskustva
koja su, ako su, imali u sličnim poslovima te da nam dostave njihove životopise. Kao
odgovor smo dobili skandaloznu izjavu gradonačelnika da su tako radili svi do sada i
da se tako radi u cijeloj državi te da će za to odgovarati na sljedećim izborima.
Smatramo kako upravna i nadzorna tijela gradskih tvrtki ne bi trebala biti poligon za
stjecanje prvih iskustava, a posebno sada kada je situacija u tim tvrtkama složena do
te mjere da zahtjeva angažman najkompetentnijeg stručnog kadra. Podsjećamo na
nedavne izjave predsjednika Vlade Zorana Milanovića koji je rekao da neće više
tolerirati ovakvo stanje te potpredsjednika Vlade Branka Grčića koji je pozvao da se
preferiraju sposobni, a ne stranački poslušnici i podobni. Pozivamo ih ovim putem da
se očituju o potezima svog stranačkog kolege i prvog čovjeka drugog grada po
veličini u Hrvatskoj, koji u posljednje vrijeme zapošljava svoje stranačke kolege i
kolegice jer im teško pada nezaposlenost, a u NO postavlja osobe bez potrebnog
iskustva za nadzor kompleksnih sustava javnih poduzeća. Pitamo Milanovića i Grčića:
biraju li se na ovaj način kadrovi zaista u cijeloj državi?
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Zoran Milanović, predsjednik Vlade (Jutarnji list, 29.01.2014.g): „Nećemo tolerirati one
koji ne znaju, ne mogu i neće. Nećemo i ne možemo više ni dana prelaziti preko
neozbiljnosti i sklonosti pojedinih uprava da idu linijom manjeg otpora. Neprihvatljivo
je da se iz čistog oportunizma odgađaju potezi za koje nam je svima jasno da se moraju
povući. Neprihvatljivo je da se pojedina velika poduzeća uporno i dalje zadužuju, a da
to zaduživanje ne rezultira porastom investicija. Takvu politiku mi nećemo i ne želimo
voditi.“
Branko Grčić, potpredsjednik Vlade (Jutarnji list, 29.01.2014.g): „Tražimo da na svaki
način peferirate sposobne ljude, a ne stranačke poslušnike ili stranački podobne. To se
u nekim situacijama koje smo mi imali priliku preispitivati jako osjeća i tu treba
napraviti pomake.“

2. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA SRPANJ – PROSINAC 2013. NIJE
PRIHVATLJIVO
Mediji su dan prije Vijeća prenijeli dva komentara gradonačelnika vezana uz Izvješće
o njegovom radu:
-

...Razočaran sam oporbom, očekivao sam konstruktivnu kritiku....
...Ne mogu sebe ocijeniti, ali priznajem da sam umoran, ako je to mjerilo....

Na žalost, ni mi ne možemo dati utemeljenu ocjenu njegovog rada, jer Izvješće ne
sadržava za to potrebne informacije. Naime, hrpa podataka o zaprimljenim
zahtjevima, obavljenim intervencijama, jednom riječju količinskim pokazateljima
posla gradskih službi, ne daje pravu sliku uspješnosti toga rada - ostvarenoga u
odnosu na planirano, u odnosu na prethodna razdoblja, obzirom na angažirana
sredstva, odnosno ljudske resurse.
Nitko realan nije očekivao velike projekte i promjene preko noći, pogotovo ne u
ovako složenim uvjetima krize i nedostatnih proračunskih sredstava. No, očekivali
smo sustavne pripremne radnje za sređivanje zatečenog stanja i održivi razvoj grada.
O tome je malo ili ništa napisano u Izvješću, kao što se ni inače o tome ozbiljno ne
govori, niti Gradskom vijeću, niti javnosti. I zato se događa da svi komentiramo ono
što jest vidljivo, a najvidljivije je kadroviranje i to, na žalost, netransparentno i uz
upitne kriterije. Kamo sreće da nam je svima data prilika da sudjelujemo
konstruktivno, da damo svoj doprinos, no koliko je naših konstruktivnih ideja
gradonačelnik prihvatio!? To se u predizbornoj kampanji obećavalo i moramo reći
kako smo razočarani što nije prepoznat trenutak za promjenu uvriježenog
politikantskog, stranačkog ponašanja. Jer, krajnje je vrijeme da zajedničkim snagama
osiguramo razvoj Grada i bolje uvjete življenja svih građana. Činjenica je da je
složeno istovremeno "gasiti požare" i strateški promišljati i djelovati. No, ukoliko se
ne uspostavi cjeloviti "protupožarni sustav", budućnost će nam se i dalje sastojati
samo od "gašenja požara".

3. REVIZIJA RADA HNK SPLIT I OBVEZNO UKLJUČIVANJE JAVNOSTI
Na početku sjednice postavili smo vijećničko pitanje kojim smo tražili da se izvrši
dodatna vanjska i neovisna revizija financijskog izvještaja i poslovanja i HNK Split i
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Splitskog ljeta u 2013. godini, kao i planova, razvojnih i financijskih za 2014. godinu.
Uoči sjednice primili smo dopis sa zapisnikom i zaključcima Radničkog vijeća HNK
koji su naveli niz problema u radu HNK i trenutnog intendanta. Obzirom na navode u
zapisniku i zaključke radničkog vijeća HNK zatražili smo i evaluaciju ugovora s
intedantom te svih ugovora između HNK Split, Splitskog ljeta i Hrvatske
radiotelevizije, vezano uz realizaciju 59. Splitskog ljeta i koprodukciju serijala o
maestru Ivi Tijardoviću.
Na dnevnom redu Sjednice bila je i točka o razješenju članova Kazališnog vijeća te
imenovanju novih, iako postojećima nije istekao mandat. Zahtjevali smo da se
članovima Gradskog vijeća obrazlože predložena razrješenja. Na naše inzistiranje
gradonačelnik je obećao da će na sljedećoj sjednici ponuditi razloge, ali uz izuzeće
javnosti i medija.
Smatramo kako je gradonačelnikova najava o izuzeću javnosti nedopustiva obzirom
da 50 milijuna kuna javnog novca građani izdvajaju za funkcioniranje teatra. Imaju
pravo znati kako se s kazalištem upravlja i koji su razlozi da gradonačelnik
sankcionira, odnosno razrješuje aktualno Kazališno vijeće na pola mandata.

4. SOCIJALNO VIJEĆE – NEPRIHVATLJIVO IZBACIVANJE PREDSTAVNIKA
OSOBA S INVALIDITETOM IZ SASTAVA
Socijalno vijeće grada Splita sudjeluje u izradi prijedloga Socijalnog programa Grada
te bi kao takvo trebalo uključivati ranjive skupine građana radi što boljeg rješavanja
njihovih stvarnih potreba.
Smatramo stoga neprihvatljivim da se iz sastava isključe predstavnici osoba s
invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju. Na to Grad obvezuje UN Konvencija
koja inzistira na omogućavanju sudjelovanja osoba s invaliditetom u svim
strukturama zajednice. Gradončelnik je između ostalog, u predizbornoj kampanji
potpisao Kodeks za osobe s invaliditetom u kojem stoji „O nama uvijek s nama“, što
podrazumijeva kako se na svim nivoima odlučivanja, počevši od Sabora, županijskih
Skupština, gradskih i općinskih vijeća čuje i uvažava glas osoba sa invaliditetom.
Stoga ga pozivamo da započne ispunjavati potpisano te raditi na izjednačavanju
mogućnosti za gotovo 10% građana koji nisu birali svoju invalidnost. Za početak
barem uključivanjem njihovih predstavnika u ovo i sva radna tijela koja donose
planove i programe vezano za OSI jer je to jedini način da se njihove potrebe doista
prepoznaju i počnu kvalitetno zadovoljavati.
Srdačan pozdrav,
Marijana Puljak
Nositeljica inicijative „Za pametne ljude i Pametan grad“
OSOBE ZA KONTAKT;
Marijana Puljak, nositeljica inicijative 091/ 317 7843
Ružica Antić, odnosi s javnošću 098/ 721 079
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