
ZAPISNIK 

10. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica 

 

 

        Sjednica je održana 08. rujna 2014. godine (ponedjeljak) u vijećnici u Vodicama, s početkom u 

10 sati. 

 

        Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici, gospoda: Danijel Lasan Zorobabel, Marin Mikšić, 

Antonio Skočić, Marija Ferara, Lucija Toprek, Ante Pešić, Gordan Tabula, Jelena Blatančić, Edi 

Luketa, Marija Alfirev, Mirko Sladoljev, Roko Ivanda, Šime Bilan, Ivica Ledenko i Krešimir Boršić. 

 

        Predsjednik Danijel Lasan Zorobabel je vodio sjednicu, a g. Marselo Mitrović-Matić, Viši stručni 

suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove, je bio zadužen za zapisnik uz tonsko snimanje. 

 

        Sjednici su nazočili gradonačelnica Grada Vodica, gđa Branka Juričev-Martinčev, g. Luka Lipić-

zamjenik gradonačelnice, djelatnici Grada: gđa Zdenka Šimić-Tajnica Grada, g. Marko Lugović-

pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, g. Hrvoje 

Perica-pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, te gđa Vesna Franin-pročelnica 

Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje  i g. Toni Mateša-koordinator za 

praćenje programa i projekata udruga u području kulture i društvenih djelatnosti i tajnik Zajednice 

sportova Grada Vodica. 

 

        Predsjednik je otvorio 10. sjednicu Gradskog vijeća na kojoj je bilo nazočno 15 vijećnika, stoga 

je konstatirao kako postoji kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje sukladno članku 65. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada. 

 

        Gđa Zdenka Šimić pročitala je obavijest g. Šime Bilana da od 20.7.2014. godine nije član SDP-a, 

a time ni koalicije SDP, HNS i HSLS, te da ga se nadalje smatra Nezavisnim vijećnikom u Gradskom 

vijeću Grada Vodica. 

 

       Na zapisnik s prošle sjednice bila je jedna primjedba. 

 

        G. Šime Bilan je prigovorio da je u zapisniku naknadno dodan citat  gđe Vesne Franin, te ga je 

zanimalo tko je odgovoran za dodavanje riječi koje nisu bile izrečene na sjednici. 

Gđa Zdenka Šimić je odgovorila da bi voljela da se od danas zapisnik piše onako kako je propisano 

člankom 80. Poslovnika, tj. da se u zapisnik unese tko je bio sudionik rasprave, da li je bilo prijedloga 

i kako su se odluke donijele. Ističe da bi zapisnik trebao biti skraćeni rezime najvažnijeg tijeka  

događanja, a ne transkript, jer je vrlo teško nakon izrečenih riječi sve pravopisno i smisleno uklopiti u 

cjelinu. 

Na to je g. Šime Bilan rekao da se slaže s gđom Zdenkom, ali i dalje tvrdi da je navedeni citat ubačen, 

a to se ne smije događati. 

 

        G. Ivica Ledenko se nadovezao da samo želi istaknuti kako na prošloj sjednici na njegovo izravno 

pitanje u svezi s odlukom Upravnog suda nije dobio odgovor, te samo želi upozoriti za ubuduće da se 

na izravna pitanja daju i izravni odgovori. 

 

       Zapisnik se smatra usvojenim sukladno članku 81. Poslovnika s primjedbom g. Šime Bilana. 

        

       Sukladno članku 56. Poslovnika utvrđen je slijedeći: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Vodica za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.                       

       godine,           

2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi, 



3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu, 

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prodajnim mjestima za trgovinu na malo izvan  

       prodavaonice, 

5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, 

6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u  

       vlasništvu Grada Vodica, 

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica, 

8. Donošenje Povelje o suradnji Grada Vodica s udrugama civilnog društva, 

9. Donošenje Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  

       zgrada u prostoru za 2014. godinu, 

10.  Donošenje Plana ulaganja u infrastrukturu javne odvodnje Grada Vodica, 

11.  Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 1. travnja do 30.  

       lipnja 2014. godine. 

         

       G. Šime Bilan je istaknuo da je 6. kolovoza 2014. godine održan Međustranački kolegij o gradnji 

tržnice i sportske dvorane, te pošto nije bio javno popraćen, da na slijedećoj sjednici  bude izvješće s 

tog Kolegija.  

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je to trebalo tražiti prije Kolegija, te je sada teško napisati 

izvješće samo po sjećanju sudionika.  

Na web stranici Grada će se konstatirati održavanje navedenog Kolegija. 

 

 

AKTUALNI SAT 

 

 

        G. Ivica Ledenko je postavio pitanja gđi Gradonačelnici da li se u proračunu za 2015. godinu 

planira subvencioniranje udžbenika za osnovnoškolce, te da li je kao Predsjednica Turističke zajednice 

ove godine potaknula da se anketiraju gosti kako bi se uzele u obzir njihove opaske, a u cilju 

poboljšavanja iduće sezone.  

        

       Na prvo pitanje gđa Gradonačelnica je odgovorila da je Ministarstvo izjavilo da se sljedeće godine 

knjige neće mijenjati, pa neće biti potrebe za kupovanjem knjiga, barem ne u obimu kao ove godine. 

Također je istaknula da ove godine Grad nije u proračunu predvidio stavku iz koje bi omogućio svima 

kupnju knjiga, ali će najpotrebitijima tzv. „socijalnim slučajevima“ iz tekuće pričuve subvencionirati u 

određenom iznosu. Istaknula je i kako će doći do smanjenja prihoda koje će dobivati jedinice lokalne 

samouprave, te po nekim „grubim“ procjenama Grad Vodice će imati smanjenje prihoda i do 2 

milijuna kuna, a to su upravo sredstva koja su predviđena za ovakve slučajeve.  

        

       G. Ivica Ledenko je dao repliku da Grad treba odrediti prioritete. 

         

        Gđa Gradonačelnica je izjavila da smatra da Grad ima solidnu ravnomjernu politiku prema svima, 

u sve se ulaže onoliko koliko se može, npr. što se tiče financiranja predškolskog odgoja prije nekoliko 

godina se izdvajalo 1.000 000,00 kn, a sada je prešlo 3.000 000,00 kn.  

       

        Što se tiče drugog pitanja gđa Gradonačelnica je istaknula kako se anketa još uvijek provodi, a 

Turistička zajednica Grada je već dostavila sve komentare i kritike iz Knjige žalbe, te će se na tom 

pitanju probati što više proraditi. 

 

        G. Šime Bilan je postavio pitanje gđi Gradonačelnici da li smatra da je Grad kriv za loš turistički 

rezultat. 

 

       Gđa Gradonačelnica je odgovorila da broj dolazaka i noćenja turista u dva najveća hotela u 

Vodicama, Punti i Imperijalu, je bio za 30% manji, te da taj broj privatni iznajmljivač ne može 

nadomjestiti. S druge strane hotel Olympia ima broj noćenja otprilike isti kao i prošle godine. Također, 

što se tiče privatnih iznajmljivača broj dolazaka je u prvih osam mjeseci bio otprilike isti kao i prošle 



godine. Istaknula je da kao što je Grad  ponosan za dobre rezultate i smatra da je za njih zaslužan, tako 

je suodgovoran i za loš rezultat. U svakom slučaju, pokušava se što kvalitetnije uložiti sredstva za 

uređenje plaža i istaknula je da se već na ovoj sjednici ide na izmjenu odluka u cilju izbjegavanja 

„maltretiranja“ turista na plažama. 

 

        G. Šime Bilan navodi da je bitni čimbenik loše sezone bilo vrijeme, na koje nitko ne može 

utjecati, međutim navodi da je dobio pritužbe dviju turistkinja da se ništa u Vodicama nije mijenjalo, 

da se premalo ulaže, te je upozorio na problem buke. 

        

       Gđa Gradonačelnica je istaknula da se ulaže onoliko koliko se može, jer dok se ulaže u 

dokumentaciju, ne može se ulagati u nešto „vidljivo okom“, te je dodala da je g. Šime Bilan član 

Odbora za javne površine, te može svojim prijedlogom nešto mijenjati. 

 

        Kao drugi problem g. Šime Bilan navodi da je obilazeći područje Grada naišao na niz neuglednih 

dvorišta, fasada, raznih natpisa, porušenih spomenika i zastava kojekakvih oblika, te ga zanima da li se 

poduzima što glede toga. 

  

        Gđa Gradonačelnica je odgovorila da komunalni redari rade koliko mogu s obzirom na 

nedovoljan broj potrebnih djelatnika. Gradonačelnica također navodi da se u tom području najaktivnije 

radi, posebno u predsezoni. Također je predložila g. Marku Lugoviću da sazove kroz 10. mjesec 

Odbor za javne površine na kojem će se rješavati navedena problematika. 

 

 

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA 

 

Točka 1. 

 

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Vodica za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. 

godine 

 

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko i gđa Gradonačelnica. 

PRIJEDLOZI: G. Ivica Ledenko je zatražio od g. Hrvoja Perice za slijedeću sjednicu izvješće o 

ukupnom ulaganju u objekt „Stara škola“ 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 5 „suzdržana“ prihvatilo Izvješće o izvršenju 

Proračuna Grada Vodica za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine koje se prilaže uz točku 

1. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 2. 

 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 

 

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 15 glasova „za“ prihvatilo Odluku o izmjeni Odluke o 

komunalnoj naknadi koja se prilaže uz točku 2. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 3. 

 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu 

 

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, gđa Marija Alfirev, gđa Gradonačelnica, g. Roko Ivanda 

PRIJEDLOZI: G. Šime Bilan je zatražio od gđe Vesne Franin dokumentaciju kojom se pojašnjavaju 

pojmovi „obalna crta i 31 metar od obalne crte“. 

Sa sjednice je izašao g. Mirko Sladoljev. 



ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 13 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Odluku o izmjeni 

Odluke o komunalnom redu koja se prilaže uz točku 3. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prodajnim mjestima za trgovinu na malo izvan 

prodavaonice 

 

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, gđa Gradonačelnica, g. Roko Ivanda 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 13 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Odluku o izmjeni 

Odluke o prodajnim mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonice koja se prilaže u točku 4. ovog 

zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 5. 

 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

 

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, gđa Gradonačelnica, gđa Lucija Toprek, g. Danijel Lasan 

Zorobabel, gđa Marija Alfirev, g. Ivica Ledenko, g. Roko Ivanda, g. Marko Lugović 

Na sjednicu se vratio g. Mirko Sladoljev. 

Sa sjednice je izašao g. Roko Ivanda. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 13 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Odluku o izmjeni 

Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti koja se prilaže uz točku 5. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, gđa Gradonačelnica 

Na sjednicu se vratio g. Roko Ivanda. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 15 glasova „za“ prihvatilo Odluku o dopuni Odluke o 

davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica koja se prilaže uz točku 

6. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 7. 

 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, gđa Vesna Franin, g. Danijel Lasan Zorobabel, g. Roko 

Ivanda, g. Mirko Sladoljev 

PRIJEDLOZI: G. Roko Ivanda je dao prijedlog da se  na određenim  područjima Grada postave 

prometni policajci „bobi“ koji će davati smjernice i olakšati kretanje turistima koji putuju 

automobilima kroz Grad.  

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 15 glasova „za“ prihvatilo Odluku o izmjeni Odluke o 

reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica koja se prilaže uz točku 7. ovog zapisnika i čini njegov 

sastavni dio. 

 

 

 

 



Točka 8. 

 

Donošenje Povelje o suradnji Grada Vodica s udrugama civilnog društva 

 

Izvjestitelj akta je bio g. Toni Mateša, koordinator za praćenje programa i projekata udruga u području 

kulture i društvenih djelatnosti i tajnik Zajednice sportova Grada Vodica. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 15 glasova „za“ prihvatilo Povelju o suradnji Grada Vodica s 

udrugama civilnog društva koja se prilaže uz točku 8. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 9. 

 

Donošenje Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgraĎenih zgrada u prostoru za 2014. godinu 

 

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 15 glasova „za“ prihvatilo Izmjene Programa korištenja 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu koji se 

prilaže uz točku 9. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 10. 

 

Donošenje Plana ulaganja u infrastrukturu javne odvodnje Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Marko Lugović, g. Šime Bilan 

Sa sjednice je izašao g. Mirko Sladoljev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Plan 

ulaganja u infrastrukturu javne odvodnje Grada Vodica koji se prilaže uz točku 10. ovog zapisnika i 

čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 11. 

 

Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 1. travnja do 30. 

lipnja 2014. godine 

 

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, gđa Gradonačelnica 

Na sjednicu se vratio g. Mirko Sladoljev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 15 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o trošenju sredstava 

Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 1. travnja do 30. lipnja 2014. godine koje se prilaže uz 

točku 11. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 11
30  

sati. 

 

 

 

         ZAPISNIK PRIPREMIO                                                         PREDSJEDNIK 

   

Marselo Mitrović-Matić, dipl. iur., v.r.                                   Danijel Lasan Zorobabel, v.r. 

 

      

 


