DRUŠTVO ARHITEKATA ŠIBENIK
Božidara Petranovića 3
22000 Šibenik

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA D A Š ‐ a
Sačinjen dana 09.ožujka 2010.godine u prostorijama SINOPSIS d.o.o. u Šibeniku.
Sastanak je otpočeo u 17,00 sati.
Prisutni :
1. Tomislav Krajina, predsjednik
2. Damir Lasinović, potpredsjednik
3. Mladen Laća, član predsjedništva
4. Lino Jajac, član predsjedništva
5. Filip Medić, član predsjedništva
6. Marko Paić, član predsjedništva
Odsutni :
1. Silvana Čelar, član predsjedništva
2. Ivona Ivčević, tajnica
Utvrđen je dnevni red:
1. Ponovljena javna rasprava na temu GUP - a Grada Šibenika
2. Arhitektonski natječaji
3. Razno
Zapisnik je vodio:
Tomislav Krajina
Ad 1.
Predsjednik DAŠ - a T. Krajina je održao kratak uvod o razlogu sastanka, a to je predaja
primjedbi na prijedlog GUP – a u ponovljenoj javnoj raspravi. Rok za predaju primjedbi je
10.03.2010.

Riječ je dao Predsjedniku komisije D. Lasinović :

-

-

-

Komisija za PP se sastala po hitnom postupku u ponedjeljak u svrhu izrade
primjedbi na prijedlog GUP – a u ponovljenoj raspravi. Rok za predaju primjedbi je
izuzetno kratak, srijeda 10.03. i zato smo večeras tu da iste potvrdimo ili odbacimo.
Potvrdu rada komisije večeras izuzetno naglašavam, jer je od strane Predsjednika
bilo objeda da komisija nije radila kvalitetno, da je izrađivač plana UIH većinu
primjedbi odbio zbog nestručnosti istih, te da se komisije nije sastajala zadnjih dva
mjeseca prije ponovljene javne rasprave.
Ponavljam, Gradonačelnik Županović je prepoznao kvalitetu i stručnost rada
Komisije DAŠ – a, te primjedbe na prijedlog GUP – a u potpunosti proslijedio
izrađivaču plana. Izrađivač plana je većinu primjedbi odbio iz sebi poznatih razloga,
te su povodom toga postupka održana dva koordinacijska sastanka, na kojima je
zaključeno da se primjedbe DAŠ – a moraju u potpunosti prihvatiti, izuzev onih
koje se ne mogu provesti, bez izmjene PPUG – a Grada Šibenika. Također,
zaključeno je da izrađivač plana treba dostaviti konačnu verziju minimalno 15 dana
prije javne rasprave, da bi ista dobila verifikaciju Grada i DAŠ – a. Izrađivač je
obečanja izigrao, te dostavio plan u 5 do 12. Reakcija DAŠ – a sa 8. SJEDNICE je
poznata i ista je itekako odzvonila u javnosti. Nakon toga je Gradonačelnik pozvao
T.Krajinu i mene na sastanak u Grad, pri čemu je dogovoreno da će se sa GUP – om
morati ići na treću javnu raspravu jer niti Grad, niti DAŠ ne stoje iza ovog
prijedloga. Treba se formirati stručni savjet Grada u kojem će participirati DAŠ, te
zajedno iznjedriti prijedlog GUP – a koji će se kao izričit zahtijev Grada /
naručitelja / proslijediti Izrađivaču.
Primjedbe su tu i ja želim da se otvoreno prihvate ili odbace.

Na traženje Predsjednika komisije svi prisutni su reagirali da je komisiji dat legitimitet od
stane Predsjedništva DAŠ – a, da stoje iza njenog rada, te da se primjedbe na novi prijedlog
GUP – a trebaju uputiti Izrađivaču.
T. Krajina ; stav svakog člana DAŠ – a je njegova osobna stvar, pa tako i rad Komisije.
Također, ne vidim razloga da se primjedbe proslijede Izrađivaču, jer ulazimo u isti koš sa
svima, a odluka je bila da se GUP odbaci u cjelosti.
D. Lasinović ; Mislim da postoji opravdana opasnost ako se primjedbe ne proslijede
Izrađivaču, isti može smatrati službeno da DAŠ nema stava, te da ustraje na donošenju
GUP – a. Nije mi jasan stav Predsjednika, pogotovo ako se zna da su upravo primjedbe
Komisije za PP na prvi prijedlog GUP – a dovele do nove javne rasprave i povećanog
zanimanja građanstva za problem šibenskog urbanizma.
Zaključeno je da Predsjedništvo DAŠ – a podržava i prihvaća rad Komisije, te da se
primjedbe proslijede Izrađivaču.
D.Lasinović ; Želio bih naglasiti da sam jutros dobio upit od novinarke Šibenskog lista
za razgovorom na temu GUP –a kojeg sam odbio. Proslijedio sam je Predsjedniku iz
razloga njegovog upornog inzistiranja da on ima isključivo pravo komunikacije sa
javnošću. Nemam ništa protiv, ali pri tom T.Krajina, kao Predsjednik treba iznosti stavove i
mišljenje DAŠ – a, ako je članak na temu Društva. U nekoliko navrata Predsjednik je u
javnosti iznosio svoje osobne stavove u svezi GUP – a, koji nisu na tragu rada Komisije. To
je njegova privatna stvar i u osobnom istupu u javnost potpuno legitimna, ali ne u istupu
kao Predsjednika Društva.
Također želim naglasiti da odluku sa 8. SJEDNICE o upučivanju hitnog dopisa prema
Gradonačelniku o neprihvaćanju GUP – a, Predsjednik nije proveo. Odnosno, sutradan po

dobivenom dopisu sa moje strane a koji su već bili korigirali g. Lino Jajac i g. Filip Medić,
odlučio je isti ne potpisati i ne protokolirati. Na moje inzistiranje da se isti zajedno sa
zapisnikom, sukladno odluci Predsjedništva hitno protokolira, odgovoreno je od strane
Predsjednika da on odlučuje kome, kada i kako. Tog popodneva Gradonačelnik je imao
sastanak sa svojim stručnim službama i bilo je izuzetno važno da predmetni dopis ima u
rukama.
T. Krajina ; Ja sam napisao svoju verziju dopisa koji je bio više usmjeren na kritiku
Izrađivača plana od dopisa D.Lasinovića. Bio sam mišljenja da preuranjeno slanje dopisa
može stvoriti pritisak na članove DAŠ – a i želio sam to izbječi i poslati dopis jutro
neposredno prije javnog izlaganja.
F.Medić ; To je bilo protivno zaključcima Predsjedništva, budući smo svi htjeli osigurati
dovoljno vremenskog prostora da reagiramo, ukoliko bude bilo potrebno, na eventualne
reakcije Grada na naš dopis do službenog isteka javne rasprave.
M. Paić ; Točno, bilo je od iznimne važnosti da se dopis uputi odmah sutradan, da bi
Gradonačelnik znao stav DAŠ – a na sastanku sa stručnim službama, pogotovo jer se u
medijima stalno naglašava da je DAŠ sudjelovao u ovom prijedlogu plana.
T.Krajina ; U vezi javnog istupanja, mišljenja sam da ovisno o radnim zadacima, svaki
pojedini član DAŠ – a o radu svoje skupine može javno istupati, jer je najkompetentniji
govoriti o tome.
L.Jajac ; Dopis koji je T.Krajina sastavio komentiran je s moje strane. Isti nije u skladu
zaključaka predsjedništva o radu komisije za PP. T.Krajina ponovo ubacuje pojedine
primjedbe i priču vraća na natječaje koji očito bole predsjednika društva. Priča o kumicama
u redu je otužna kao što je i komentirano s moje strane mailom / usmeno od strane kolegice
Čelar /, kasnije je predsjednik odustao od svog dopisa
L.Jajac ; Da li je moguće da se mi zadnjih po ure / uru vremena prepucavamo oko toga da
li ćeš ti Tome napisati jednu riječ, a to je da predsjedništvo podržava i prihvaća rad
komisije te ga proslijeđuje ili ga samo proslijeđuje.
M.Laća ; Izgleda
L.Jajac ; Potrošili smo uru vrimena bez veze.
U 18,30 sati sjednicu je napustio g. Marko Paić zbog neodgodivih obveza.
Ad 2.
Predsjednik se osvrnuo na arhitektonsko - urbanistički natječaj trg - a Rudine u Tisnom i
tvrđavu Sv. Mihovil. Na to je g. Lino Jajac reagirao da je tema Sv. Mihovila i Rudine kao
natječaja iscrpljena na prijašnjim sjednicama i tražio da se pod točkom razno razgovara o
dopisu upučenom g. Tomislavu Krajini od strane Predsjedništva DAŠ – a.
Lino Jajac je kao voditelj vanredne sjednice od 18. 02. 2010. zatražio dana 08.03. od
Predsjednika da sazove sastanak Predsjedništva na temu ;
1.očitovanje Tomislava Krajine na molbu Predsjedništva sukladno odlukama / zaključcima
sjednice od 18.02.
2. tekuća problematika / tajništvo, GUP, izložba / komentirano u mail - u nakon odbijenice
Predsjednik je odbio sastanak iz samo njemu vidljivih razloga što ukazuje na popriličnu
samovolju.
Sastanak je sazvan na intervenciju Potpredsjednika - tema GUP.

Lino Jajac je pozvao Predsjednika da sam pojasni važnost točke natječaji pošto je istu
Predsjednik tražio na prethodnoj 8. sjednici Predsjedništva za koju se Predsjedništvo
jednoglasno izjasnilo da nije predmet te sjednice.
T.Krajina ; Posao na uređenju trga Rudine u Tisnom je Općina Tisno direktnom
pogodbom dodjelila arh. Nikoli Bašiću, jer su zaključili da im je to najbrža i najjeftinija
varijanta. DAŠ ovog trenutka nije u potpunosti spreman za organiziranje Natječaja, makar
su nam u tom dijelu punu podršku obećali iz Zadra i Splita.
L.Jajac ; Točno je da sam prihvatio ulogu edukacije za budućeg Tajnika Natječaja
organiziranih od strane DAŠ – a, ali od lipnja 2010. Također sam ostvario kvalitetan
kontakt sa Društvom arhitekata u Zadru i Splitu, što ništa ne obavezuje.
Ad.3
Brzo se prešlo na točku RAZNO, pri čemu je Predsjednik uvodno započeo temu o idejnom
projektu tvrđave Sv. Mihovil.
L. Jajac ; Ne bih o natječaju, mene zanima kao voditelja IZVANREDNE SJEDNICE od
18.02.2010. da li je Predsjednik odgovorio na dopis upučen od Predsjedništva DAŠ – a sa
te sjednice.
T.Krajina ; Budući da nema uruđbenog zapisnika, poslao sam odgovor svim članovima
mail korespodencijom.
L.Jajac ; To ne smatram odgovor na dopis, meni ne treba osobno obračanje, već službeni
odgovor budući da želim završiti svoju obvezu kao voditelj spomenute sjednice.
-

zatraženo je / lino jajac / od predsjednika – da iz arhive pokaže zapisnik sjednice od
18.02., dopis upućen T.Krajini te njegov odgovor.
T.Krajina traži po arhivi i ne nalazi.
Revoltirano Jajac traži da sam pogleda što Predsjednik ignorira te nakon inzistiranja
Jajac pregledava arhivu i ne nalazi niti zapisnik, niti dopis, niti odgovor.
/ opaska L.J. / u kasnijem razgovoru sa Silvana Čelar ustanovljeno je da
Predsjednik u arhivi posjeduje tražene spise, osim svog odgovora - ostavljam
mogućnost da je traženi spis netko slučajno stavio sa strane.

Nakon toga diskusija je prešla u žučnu raspravu oko Predsjednikova nepoštivanja odluke
Predsjedništva DAŠ – a o potrebi rješavanja bitnih gradskih projekata institucijom
arhitektonskog natječaja, a na što se snažno apeliralo prema Gradonačelniku, dopisom
kojeg je T.Krajina sam potpisao.
T.Krajina ; Ponavljam što sam rekao i prvi put, a to je da ću izraditi idejni projekt tvrđave
Sv. Mihovil, neovisno o stavu Predsjedništva i to je moj osobni stav na koji imam pravo.
Kako bi bilo da se članovima DAŠ – a zabranjuje izrada projekata. Treba definirati lokacije
u GUP – u za izradu arhitektonskih natječaja, i toga se treba držati.
D.Lasinović ; Ovdje se radi o odluci Predsjedništva kojom se apelira da Grad napokon
shvati svu ispravnost arhitektonskih natječaja i da to bude put prema postizanju
najkvalitetnijih rješenja, kako se radi u cijelom civiliziranom svijetu. Pritisak na Grad je u
slučaju Sv. Mihovil pogotovo mogao pojačati Predsjednik kada ga je Grad želio angažirati
direktnom pogodbom. Ne, on nije dao podršku našem apelu, već ga dapaće obezvrijedio jer
je kao Predsjednik udruge koja arhitektonske natječaje zastupa kao najkvalitetnije rješenje
isti posao ugovorio direktnom pogodbom. Također, organizacija arhitektonskih natječaja bi
trebala biti jedna od glavnih izvora financiranja Društva, a Predsjednik umjesto da inzistira

kod Grada da tvrđavu Sv. Mihovil rješava putem natječaja, koji bi usput rečeno DAŠ i
organizirao i na tome se financirao, ugovara projekt direktnom pogodbom.
F.Medić ; DAŠ više nema kredibilitet kritizirati postupke ugovaranja projekata direktnom
pogodbom na bitnim i vrijednim lokacijama ako njegov Predsjednik ne poštuje odluke
Predsjedništva i radi upravo suprotno. U pogledu predmetnog zahvata u prostoru trebalo je
inzistirati na cjelovitom rješenju uređenja tvrđave Sv. Mihovil, koje se može realizirati po
fazama, u čijem se obuhvatu / projektnom zadatku sagledava širi prostor / aspekti na svim
dostupnim razinama ( konzervatori, infrastruktura, prostorno-planska dokumentacija i dr.).
T.Krajina ; Tu se radi samo o zahvatu manjeg opsega, sve je već bilo definirano u
konzervatorskim smjernicama, tu nema potrebe za arhitektonskim natječajem.
D.Lasinović ; Molim predsjednika da kaže kada je stupio u formalno pravni okvir sa
Gradom povodom izrade projekta Sv. Mihovil.
T.Krajina ; Ja nisam potpisao ugovor sa Gradom, već moja žena i tvrtka SITUS d.o.o.
M.Laća ; To je potpuno formalistički, potpuno neozbiljno i neprofesionalno.
Mi nismo tu da se raspravljamo o formalnim procedurama, već da pomognemo Gradu koji
ima nebrojeno problema, uhvatimo se struke i kvalitetnog rada.
D.Lasinović ; Koliko se sječam, Dogradonačelnik g. Franko Vidović je nakon našeg dopisa
Gradu u novinama izjavio da će natječaj za tvrđavu Sv. Mihovil ipak ići.
T.Krajina ; Vidjeti češ da je to izjavio isti dan kada je potpisao ugovor sa SITUS d.o.o.
Iz dokumentacije koju je T.Krajina dao na uvid razvidno je da je ugovor sa Gradom tvrtka
SITUS d.o.o. sklopila dva mjeseca nakon apela DAŠ – a prema Gradonačelniku.
Iznerviran ponašanjam Predsjednika ;
L.Jajac ; Ne mogu stati iza povjerenja Predsjedniku i napuštam sjednicu, gđa. Silvana
Čelar član predsjedništva i v.d. tajnice ja već pripremila ostavku jer je shvatila da ovo ne
vodi nikuda, gđa. Ivona Ivčević, tajnica već se neko vrijeme ne pojavljuje na sjednicama jer
ne može naći zajednički jezik sa Predsjednikom. Nakon 8. REDOVITE SJEDNICE, kada je
trebalo poslati hitno dopis gradu o ne prihvaćanju GUP –a gđa. Silvana Čelar je dovedena
do suza postupcima Predsjednika.
L.Jajac ; Kroz proteklo razdoblje stalno slušam kako je Gradu u interesu da se
Predsjedništvo zarati između sebe. To meni ne treba, niti ikakve bolesne teorije zavjere iza
svakog kantuna i kako je nečiji život u opasnosti. Za ovo stanje Tome ti si kao Predsjednik
jedini i najveći krivac. Ivona ne radi, Silvana ne može, komisija za PP ne radi, ne znaš što
se dešava - to su sve tvoje riječi, a tu prisutni uz Silvanu se sve brzo dogovore i odrade dok
ti sve ne zakočiš.
Stoji da se tvoja žena žrtvovala i što - rješila otvaranje računa i dostavila neke dopise - u
ovoj ranoj fazi normalno je da svatko malo potegne, meni ne treba ovakvo gubljenje
vremena.
D.Lasinović ; Lino, molim te da ostaneš, potrebno je završiti zapisnik sa zaključcima.
L.Jajac ; Smatram da ovakvim radom i ponašanjem Predsjednik DAŠ - a u ovom mandatu
/ Tomislav Krajina / ne može predsjedavati radom društva. Predlažem da se sazove sjednica
na temu dosadašnji rad Predsjednika. Ukoliko Predsjednik ne sazove istu sjednicu « pošto
samo on ima na to pravo « - njegove riječi, pozivam ostale članove Predsjedništva ako
smatraju da za tim ima potrebe zajednički sastanak u što skorijem roku.

Nakon toga, pokušalo se završiti zapisnik, definiranjem zaključka na temu tvrđave Sv.
Mihovil. Međutim, g. Tomislav Krajina nije prihvaćao predložene zaključke i nije htio
dovršiti zapisnik. Ogorčeni takvim ponašanjem Predsjednika, g. Lino Jajac i g. Mladen
Laća su napustili sjednicu.
Sjednica prekinuta u 20,30 sati.
ZAKLJUČCI ;
1. Podržava se rad Komisije za PP i odobrava slanje primjedbi na prijedlog GUP - a
Grada Šibenika u ponovljenoj javnoj raspravi.
2. Istupanje u javnosti nije samo privilegija Predsjednika, već svakog kompetentnog člana
pojedine radne skupine.
3. Predsjednik se nije i nema namjeru očitovati prema dopisu upućenom od strane
Predsjedništva DAŠ – a sa IZVANREDNE SJEDNICE od 18.02.2010, vezano za
izradu idejnog rješenja na tvrđavi Sv. Mihovil. Predsjednik ne prihvaća DAŠ kao
instituciju već kao skup pojedinaca.
4. Predsjednik DAŠ – a Tomislav Krajina izradio je idejni projekt tvrđave Sv. Mihovil.
Za predmetnu lokaciju, kao i za ostale vrijedne gradske lokacije DAŠ je na 5.
REDOVNOJ SJEDNICI poslao snažan apel Gradonačelniku Grada Šibenika o
nužnosti provedbe arhitektonskih natječaja. Zaključak je da u slučaju tvrđave Sv.
Mihovil, Grad Šibenik nije postupio prema poslanom dopisu, a Predsjednik DAŠ – a je
izradio predmetni projekt iako je bio upoznat sa dopisom, odnosno isti je i potpisao.
Smatra se da je postupak Predsjednika u suprotnosti sa legitimnom odlukom
Presjedništva DAŠ – a, o čemu je na večerašnjoj sjednici jasno upoznat. Tim
postupkom Predsjednika, ukinut je kredibilitet DAŠ – a da kritizira i upozorava na
negativnosti direktnog ugovaranja na vrijednim gradskim lokalitetima i bitnim
projektima ( Nikola Bašić – ELEVATOR, Marijan Hržić – NOVA SPORTSKA
DVORANA i sl. ), budući da sam Predsjednik DAŠ – a ne provodi i ne poštuje odluke
Društva.
Zapisnik sastavio Damir Lasinović, potpredsjednik DAŠ – a.
Članovi predsjedništva :
1. Tomislav Krajina
2. Damir Lasinović
3. Mladen Laća
4. Lino Jajac
5. Filip Medić
6. Marko Paić / za točku Ad.1 /

