ZAPISNIK
13. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
Sjednica je odrţana 16. veljače 2015. godine (ponedjeljak) 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, Ivica Ledenko i Krešimir Boršić.
Odsutan vijećnik, gospodin: Mirko Sladoljev.
Predsjednik Danijel Lasan Zorobabel je vodio sjednicu, a g. Marselo Mitrović-Matić, Viši stručni
suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove, je bio zaduţen za zapisnik uz tonsko snimanje.
Sjednici su nazočili gradonačelnica Grada Vodica, gĎa Branka Juričev-Martinčev, g. Luka Lipićzamjenik gradonačelnice, djelatnici Grada: gĎa Zdenka Šimić-Tajnica Grada, g. Hrvoje Pericapročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, gĎa Vesna Franin-pročelnica Upravnog odjela
za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, g. Marko Lugović-pročelnik Upravnog odjela za
komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo 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 13. sjednicu Gradskog vijeća na kojoj je bilo nazočno 14 vijećnika, stoga
je konstatirao kako postoji kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje sukladno članku 65.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada.
Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća je usvojen sukladno članku 81. Poslovnika bez
primjedbi.
Sukladno članku 56. Poslovnika s dopunom, točkom 13., utvrĎen je slijedeći:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Donošenje Odluke o izdavanju sluţbenog glasnika Grada Vodica,
Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Vodica,
Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica,
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu,
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica,
Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja Grada Vodica,
Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana ureĎenja naselja Grabovci,
Donošenje Odluke o utvrĎivanju uvjeta i načina subvencioniranja kamate na kredite po
kreditnom programu „Projekt kreditiranja poduzetnika“
Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadrţavanje nezakonito izgraĎenih
zgrada u prostoru za 2015. godinu,
Donošenje Programa o utrošku sredstava spomeniče rente za 2015. godinu,
Donošenje Zaključka o potpisivanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj
razini,
Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 1. studenog do
31. prosinca 2014. godine,
Donošenje Odluke o potpisivanju pisma namjere o suradnji na provedbi projekta „Sustav
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima“ (Projekt VTS).

Dnevni red 13. sjednice Gradskog vijeća je usvojen jednoglasno bez primjedbi.

AKTUALNI SAT
G. Ivica Ledenko je zatraţio od gĎe Gradonačelnice osvrt na ovogodišnje pokladne svečanosti, te
je postavio pitanje zašto nije učinjen veći napor da se zadrţi kontinuitet i dosadašnja razina, jer je po
njegovom mišljenju izgubljena jedna od turističkih atrakcija.
GĎa Gradonačelnica je odgovorila da pokladne svečanosti ne organizira Grad već Udruga
graĎana. Grad je ove kao i svake godine dodijelio jednaka sredstva, prema tome svi koji su bili
zainteresirani i koji su ţeljeli organizirati pokladne svečanosti mogli su to i učiniti u okviru
predviĎenih financijskih sredstava. GĎa Gradonačelnica je istaknula da Grad ne sputava graĎane da
sudjeluju u pokladnim svečanostima, te se osvrnula na protekli pokladni ples u hotelu Olympia. Jedina
razlika je u tome što nije bilo onoliko „izlazaka“ kao prethodnih godina, što je posljedica kritika da su
organizatori imali previše „izlazaka“ te je to ljudima postalo naporno i dosadno. Unatoč tome na
pokladnom plesu zabiljeţena je manja posjećenost nego je to bilo ranijih godina. GĎa Gradonačelnica
je dodala da postoji pokladni sandučić na Poljani u kojeg mogu svi graĎani ubaciti bilo koje kritike, te
je zaključila da usprkos svemu se mora priznati da postoji sve manji interes graĎana za sudjelovanje u
pokladnim svečanostima.
G. Ivica Ledenko je odgovorio da je njegovo pitanje više bilo usmjereno na pokladne svečanosti
kao turistički proizvod, te smatra da je loše to što se dogodilo, te je upitao gĎu Gradonačelnicu da li je
učinjeno nešto po pitanju ostavke starog pokladnog Senata.
GĎa Gradonačelnica je odgovorila da je traţila da se „sjedne za stol“, meĎutim u samom Senatu
je došlo do problema, od zdravstvenih pa do organizacijskih.
G. Roko Ivanda je postavio pitanje gĎi Gradonačelnici vezano za trenutne radove koji se izvode
na zapadnog gradskoj plaţi.
GĎa Gradonačelnica je odgovorila da tvrtka Lavčević iz Splita ima potpisan ugovor s Odvodnjom
Vodice. Taj ugovor nije realiziran do kraja. Naime, trebalo je nastaviti s radovima, ali je u
meĎuvremenu nadzorni inţinjer utvrdio da izvjesni radovi koji su izvedeni nisu u skladu s pravilima
struke, tako da će trebati ići ponovno u rekonstrukciju već izvedenih radova, te uz nastavak novih
očekuje se da bi trebalo do ljeta biti gotovo.
G. Šime Bilan se svojim pitanjem obratio gĎi Gradonačelnici, g. predsjedniku Gradskog vijeća i
vijećnicima HDZ-a, te je uputio svoje mišljenje na poruke koje je HDZ Grada Vodica objavio u
svojim priopćenjima za javnost povodom izbora za predsjednika RH.
GĎa Gradonačelnica je odgovorila da u ingerenciji Gradskog vijeća kao ni nje same osobno nije
da govori o meĎustranačkim odnosima na području Grada Vodica. Navodi da je nazočnima kao stranci
jako teško slušati da na nivou visokih duţnosnika trenutačno vladajuće stranke HDZ-e nazivaju
kriminalnom organizacijom i slično. Smatra da bi trebalo na mjestima kao što su sjednice Gradskog
vijeća preskočiti takvu tematiku, jer se po osnovi toga ima štošta za reći i sa suprotne strane. GĎa
Gradonačelnica je dodala da nezavisni vijećnici poput g. Bilana su u nezavidnom poloţaju, te je
dodala da svi nose teret svoje stranke. TakoĎer je navela da je s druge strane SDP kao najjača
oporbena stranka u Gradu Vodicama takoĎer sklona davati izjave i organizirati pressice u kojima se
neprimjereno proziva Grad.
G. Marin Mikšić je postavio pitanje u kojem je statusu sportska dvorana u Čisti Velikoj, te kad će
se početi koristi za treninge, utakmice, odnosno natjecanja.
GĎa Gradonačelnica je odgovorila da je sportska dvorana objekt u ingerenciji OŠ Čista Velika, tj.
u nadleţnosti Šibensko-kninske ţupanije. Iz tog razloga je Ţupanija financirala svu opremu potrebnu
za odrţavanje satova tjelesnog odgoja, a sve što je van tog standarda će financirati Grad Vodice.

Što se tiče korištenja, dvorana se već koristi, odrţano je nekoliko natjecanja. MeĎutim da bi se moglo
još kvalitetnije u njoj raditi potrebno je potpisati ugovor s Ţupanijom, a koji je trenutno u fazi
sastavljanja. Ţupanija je poslala prijedlog ugovora Gradu koji će izvršiti uvid u odredbe ugovora i
eventualno predloţiti dopune ugovora, te bi se moglo planirati potpisivanje ugovora kroz sljedeći
tjedan. GĎa Gradonačelnica je dodala da je dogovoreno da sve ono što je vezano za tjelesni odgoj
(odrţavanje, financiranje, utrošak električne energije, vode i sl.) financira Ţupanija, a sve ono vezano
za treninge vodičkih školskih klubova, natjecanja, organizacije manifestacija financira Grad Vodice.
G. Marin Mikšić je dodao da li se moţe očekivati da će se kroz mjesec dana dvorana moći
koristiti u potpunosti za sve programe rukometaša i košarkaša.
GĎa Gradonačelnica je odgovorila se prvo mora popisati oprema koju je Grad duţan nabaviti, te
se nakon potpisivanja ugovora moţe krenuti s korištenjem dvorane za treninge, utakmice, te već
navedene namjene.
RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA
Točka 1.
Donošenje Odluke o izdavanju službenog glasnika Grada Vodica
Izvjestitelj akta je bila gĎa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Šime Bilan i gĎa Zdenka Šimić.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluku o izdavanju sluţbenog
glasnika Grada Vodica koja se prilaţe uz točku 1. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 2.
Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Vodica
Izvjestitelj akta je bila gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Statutarnu odluku o izmjenama
Statuta Grada Vodica koja se prilaţe uz točku 2. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica
Izvjestitelj akta je bila gĎa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Poslovničku odluku o izmjenama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica koja se prilaţe uz točku 3. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
Točka 4.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Izvjestitelj akta je bila gĎa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Marko Lugović i gĎa Vesna Franin.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluku o dopuni Odluke o
komunalnom doprinosu koja se prilaţe uz točku 4. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica
Izvjestitelj akta je bila gĎa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko i gĎa Vesna Franin.
ZAKLJUČAK: Vijeće jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o reguliranju
prometa u dijelu Grada Vodica koja se prilaţe uz točku 5. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja Grada Vodica
Izvjestitelj akta je bila gĎa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda, gĎa Vesna Franin, g. Ivica Ledenko i g. Šime Bilan.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluku o izradi III. Izmjena i
dopuna Prostornog plana ureĎenja Grada Vodica koja se prilaţe uz točku 6. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.
Točka 7.
Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana ureĎenja naselja Grabovci
Izvjestitelj akta je bila gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana
ureĎenja naselja Grabovci koja se prilaţe uz točku 7. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 8.
Donošenje Odluke o utvrĎivanju uvjeta i načina subvencioniranja kamate na kredite po
kreditnom programu „Projekt kreditiranja poduzetnika“
Izvjestitelj akta je bila gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluku o utvrĎivanju uvjeta i načina
subvencioniranja kamate na kredite po kreditnom programu „Projekt kreditiranja poduzetnika“ koja se
prilaţe uz točku 8. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 9.
Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgraĎenih
zgrada u prostoru za 2015. godinu
Izvjestitelj akta je bila gĎa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Ivica Ledenko i gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Program korištenja sredstava
naknade za zadrţavanje nezakonito izgraĎenih zgrada u prostoru za 2015. godinu koji se prilaţe uz
točku 9. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 10.
Donošenje Programa o utrošku sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
Izvjestitelj akta je bila gĎa Gradonačelnica.

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Program o utrošku sredstava
spomeničke rente za 2015. godinu koji se prilaţe uz točku 10. ovog zapisnika i čini njegov sastavni
dio.
Točka 11.
Donošenje Zaključka o potpisivanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj
razini
Izvjestitelj akta je bila gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Zaključak o potpisivanju Europske
povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini koji se prilaţe uz točku 11. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.
Točka 12.
Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01. studenog do
31. prosinca 2014. godine
Izvjestitelj akta je bila gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o trošenju sredstava
Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01. studenog do 31. prosinca 2014. godine koji se
prilaţe uz točku 12. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 13.
Donošenje Odluke o potpisivanju pisma namjere o suradnji na provedbi projekta „Sustav
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima“ (Projekt VTS).
Izvjestitelj akta je bila gĎa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko i gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluku o potpisivanju pisma
namjere o suradnji na provedbi projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije
Vodice-Tribunj-Srima“ (Projekt VTS) koja se prilaţe uz točku 13. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Nakon što su odraĎene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 10 45 sati.
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