ZAPISNIK
11. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
Sjednica je održana 25. studenog 2014. godine (utorak) u vijećnici u Vodicama, s početkom u
1000 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, Roko Ivanda, Šime Bilan i Krešimir Boršić.
Odsutni vijećnici, gospoda: Mirko Sladoljev i Ivica Ledenko.
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 Lipićzamjenik gradonačelnice, djelatnici Grada: gđa Zdenka Šimić-Tajnica Grada, g. Hrvoje Pericapročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, 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.
Odsutni djelatnik Grada: g. Marko Lugović, pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni
sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo.
Predsjednik je otvorio 11. sjednicu Gradskog vijeća na kojoj je bilo nazočno 13 vijećnika, stoga
je konstatirao kako postoji kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje sukladno članku 65.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada.
Zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća je usvojen sukladno članku 81. Poslovnika bez
primjedbi.
Sukladno članku 56. Poslovnika utvrđen je slijedeći:
DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina te mjerama zaštite od požara na području Grada Vodica,
2. Donošenje Odluke o ustupanju grobnih mjesta sa grobnicama obiteljima poginulih vatrogasaca sa
područja Grada Vodica,
3. Donošenje Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada
Vodica za razdoblje od 2014.-2016. godine,
4. Donošenje Izmjene Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za
2014. godinu,
5. Donošenje Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2014. godinu,
6. Donošenje Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za
2014. godinu,
7. Donošenje Rješenja o povjeravanju poslova ukrašavanja Grada – elektro obrtu „Rasvjeta“ iz
Vodica,
8. Donošenje Zaključka o utiskivanju imena na Anex-u Spomenika žrtava jugoslavenskog
komunizma,
9. Donošenje Prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Šibeniku,
10. Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 1. srpnja do 31.
listopada 2014. godine,
11. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Trgovačkog društva „Odvodnja-Vodice“ d.o.o. (dopuna
dnevnog reda).

G. Šime Bilan je izjavio da ima primjedbu na dnevni red. Naime, smatra da Vodice imaju većih
problema od onih koji su navedeni kao točke dnevnog reda, po pitanju turizma, investicija, odvodnje,
poplave, itd. Smatra da je trebala u 10. mjesecu biti održana tematska sjednica o turizmu.
Gđa Zdenka Šimić je odgovorila da je g. vijećnik mogao, prema odredbama Poslovnika, dan prije
sjednice uputiti prijedlog o dopuni dnevnog reda.
G. Danijel Lasan Zorobabel je izjavio da nisu dostavljene ni primjedbe na prijedloge akata.
AKTUALNI SAT
G. Marin Mikšić je postavio pitanje gđi Gradonačelnici da li ima novosti vezano za magistralnu
zaobilaznicu, koja je 2006. godine uvrštena u Prostorni plan Grada Vodica, a 2010. Izmjenama i
dopunama Prostornog plana Šibensko-kninske županije je produžena na 6 km, s obzirom da su se
pojavile „kalkulacije“ da ukoliko monetizacija autocesta „ne prođe“, da će doći u pitanje ostvarenje
projekta.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je istina da je Ministar g. Hajdaš Dončić u više istupa kao
jedno od argumenata zašto bi trebalo ići u monetizaciju dovodio u pitanje realizaciju neke projekte na
području RH i jedno od toga je bila i zaobilaznica. Navodi da je odmah kontaktirala Hrvatske ceste,
koji ni u jednom trenu nisu doveli u pitanje realizaciju projekta. U izradi je bio Parcelacijski elaborat,
u Katastru je uknjiženo i odrađeno ono što je trebalo. Do trećeg mjeseca se očekuje potvrda glavnog
projekta i izvlaštenje, te nakon toga kandidiranje na Europske fondove. Naime, projekt nije upitan, on
će sigurno biti ostvaren iz Europskih fondova. Ono što je Ministar želio reći je da dolazi u pitanje
nacionalna komponenta, onaj dio koji bi trebao biti plaćen iz državnog proračuna. S obzirom da to nije
veliki projekt iz Hrvatskih cesta uvjeravaju da će projekt biti u cijelosti ostvaren što iz EU fondova, što
iz državnog proračuna.
G. Marin Mikšić je pitao gđu Gradonačelnicu da li se zna neki okvirni datum početka radova na
zaobilaznici.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila da se početak radova planira za jesen 2015. godine, s tim da bi
projekt trebao biti realiziran do prosinca 2016. godine.
Gđa Marija Alfirev je pitala gđu Gradonačelnicu da li je poduzela nešto po pitanju vododerina, te
slaže li se s tim da se održi tematska sjednica po tom pitanju.
Gđa Gradonačelnica je izjavila da su zarova u ingerenciji Hrvatskih voda, oni su zaduženi brinuti
se o njima, čistiti ih i održavati. Na području Grada Vodica prikupi se oko dva milijuna kuna vodne
naknade godišnje, koja su predviđena upravo za takve „objekte“. Gđa Gradonačelnica je dodala da
nažalost Hrvatske vode uopće nisu uknjižili svoja zarova i to je razlog zbog kojeg su ljudi uzurpirali
svih ovih godina te prostore i preusmjerili tok vode. Nakon poplava Grad Vodice se ponovno obratio
Hrvatskim vodama, međutim oni bježe od problema, pozivajući se na činjenicu da oni nisu uknjiženi.
Gđa Zdenka Šimić je dodala da su u Tajništvu Grada napravljena dva Programa vezano za
čišćenje i uređenje zarova, koji su upućeni Zavodu za zapošljavanje. Za prvi Program je dobiven
odgovor da se sredstva daju iz Državnog proračuna samo za Slavoniju. Drugi Program se odnosio na
građane koji na području Grada Vodica primaju zajamčenu minimalnu naknadu, međutim odazvala se
samo jedna osoba koja je spremna na takav dobrovoljan rad, te je potpisala Ugovor.
G. Roko Ivanda je postavio pitanje vezano za zapadni dio Grada, da li je pokrenut proces
utvrđivanja crte javnog pomorskog dobra, te da li se odustalo od puta koji ide prema Plavoj plaži.
Gđa Vesna Franin je odgovorila da je put ucrtan kao nerazvrstana cesta, put uz more, te je
uknjižen na Grad Vodice. Taj se postupak provodi sukladno Zakonu o cestama radi izgradnje

kanalizacije. U postupku je donošenje Izmjena Urbanističkog plana, te će se sukladno njemu regulirati
pitanja vezana za sporni put. Gđa Vesna Franin je dodala da granice pomorskog dobra nisu uknjižene,
napravljen je geodetski elaborat koji je na sudu na uknjižbi.
G. Šime Bilan je postavio pitanje gđi Gradonačelnici vezano za promet u Vodicama. Naime,
2009. je napravljena Strategija prometa u Vodicama, te g. vijećnika zanima kad će se navedena
Strategija početi primjenjivati u Gradu.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila da Grad svake godine donosi Odluke koje su u skladu s
Strategijom, ali i s novonastalom situacijom. Gđa Gradonačelnica je dodala da je zakazana tematska
sjednica Vijeća za javne površine i promet, te je apelirala da se na njoj donesu konstruktivni prijedlozi
kako bi se išlo na izmjenu postojeće Odluke. Navela je da su prije pola godine od Prometne policije i
Policijske uprave u Vodicama dobiveni prijedlozi po kojima se radi, od ugrađivanja prometnih
policajaca do ugradnje semafora, odnosno novih autobusnih stajališta.
Gđa Vesna Franin je dodala da se na sjednici Odbora za prostorno planiranje razmišljalo da će se
malo detaljnije i intenzivnije krenuti nakon usvajanja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana.
Drugo pitanje g. Šime Bilana se odnosilo na protokol polaganja vijenaca na značajne datume
tokom kalendarske godine, odnosno g. vijećnik iznosi subjektivno mišljenje o viđenju ne primjenjenog
protokola polaganja vijenaca i obilježavanja značajnih datuma. G. Šime Bilan je zatražio od g.
Danijela Lasana Zorobabela popis branitelja Grada Vodica.
G. Danijel Lasan Zorobabel je odgovorio da je osobno jako zadovoljan obilježavanjem značajnih
datuma.
Gđa Zdenka Šimić je dodala da postoji Odluka Gradskog vijeća koja regulira spornu tematiku, te
je navela da ako g. vijećnik smatra da navedenu Odluku treba revidirati, može podnijeti prijedlog u
kojem će navesti u kojem smislu ona nije primjerena.
RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA
Točka 1.
Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za ureĎenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Grada Vodica
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda, gđa Gradonačelnica, gđa Zdenka Šimić i g. Šime Bilan.
PRIJEDLOZI: G. Šime Bilan je predložio da se održi javni skup (edukacija) u svrhu upoznavanju
građana s navedenom Odlukom. Gđa Gradonačelnica je zaključila da će se obavijestiti udruga
maslinara „Traulik“, te će se i odazvati stručne službe, a u svrhu informiranja poljoprivrednika Grada
Vodica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ prihvatilo Odluku o agrotehničkim mjerama,
mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području
Grada Vodica koja se prilaže uz točku 1. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 2.
Donošenje Odluke o ustupanju grobnih mjesta sa grobnicama obiteljima poginulih vatrogasaca
sa područja Grada Vodica
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, gđa Zdenka Šimić i gđa Vesna Franin.

PRIJEDLOZI: G. Šime Bilan je predložio unošenje klauzule u ugovor da se grobna mjesta ne smiju
otuđiti (prodati) bez suglasnosti Grada Vodica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o ustupanju grobnih mjesta
sa grobnicama obiteljima poginulih vatrogasaca sa područja Grada Vodica koja se prilaže uz točku 2.
ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Donošenje Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada
Vodica za razdoblje od 2014.-2016. godine
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Izmjene Srednjoročnog
(trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada Vodica za razdoblje od 2014.-2016. godine
koji se prilaže uz točku 3. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Donošenje Izmjene Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za
2014. godinu
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev, g. Luka Lipić, g. Šime Bilan i g. Danijel Lasan
Zorobabel.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba za
ostale udruge civilnog društva Grada vodica za 2014. godinu koji se prilaže uz točku 4. ovog zapisnika
i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Donošenje Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2014. godinu
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba u
kulturi Grada Vodica za 2014. godinu koji se prilaže uz točku 5. ovog zapisnika i čini njegov sastavni
dio.
Točka 6.
Donošenje Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za
2014. godinu
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Izmjene i dopune Programa javnih
potreba u sportu na području Grada Vodica za 2014. godinu koji se prilaže uz točku 6. ovog zapisnika
i čini njegov sastavni dio.
Točka 7.
Donošenje Rješenja o povjeravanju poslova ukrašavanja Grada – elektro obrtu „Rasvjeta“ iz
Vodica
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Rješenje o povjeravanju poslova
ukrašavanja Grada – elektro obrtu „Rasvjeta“ iz Vodica koje se prilaže uz točku 7. ovog zapisnika i
čini njegov sastavni dio.
Točka 8.
Donošenje Zaključka o utiskivanju imena na Anex-u Spomenika žrtava jugoslavenskog
komunizma
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev, gđa Gradonačelnica i g. Šime Bilan.
ZAKLJUČAK: Vijeće je glasovalo na sljedeći način: 2 vijećnika su se suzdržala od bilo kakvog
glasovanja („za“, „protiv“ ili „suzdržani“), 2 vijećnika su bila „suzdržana“, a 9 vijećnika je bilo
„protiv“ utiskivanja imena na Anex-u Spomenika žrtava jugoslavenskog komunizma. Zaključak o
neutiskivanju imena na Anex-u Spomenika žrtava jugoslavenskog komunizma se prilaže uz točku 8.
ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 9.
Donošenje Prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Šibeniku
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Prijedlog kandidata za imenovanje
sudaca porotnika Općinskog suda u Šibeniku koji se prilaže uz točku 9. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
Točka 10.
Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 1. srpnja do 31.
listopada 2014. godine
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Izvješće o trošenju sredstava
Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 1. srpnja do 31. listopada 2014. godine koje se prilaže
uz točku 10. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 11.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Trgovačkog društva „Odvodnja-Vodice“d.o.o.
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o
osnivanju Trgovačkog društva „Odvodnja-Vodice“ d.o.o. koja 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 1110 sati.
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