ZAPISNIK
14. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
Sjednica je održana 24. ožujka 2015. 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 (nazočna
od 1. točke dnevnog reda), Edi Luketa, Marija Alfirev (napustila sjednicu na 14. točki dnevnog reda),
Roko Ivanda, Šime Bilan, Ivica Ledenko 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
Lipić-zamjenik gradonačelnice, djelatnici Grada: gđa Zdenka Šimić-Tajnica Grada, gđa Vesna Franinpročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje i g. Marko Lugovićpročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, te čelnici
ustanova u vlasništvu Grada Vodica, i to: Gđa Ivana Skočić, ravnateljica Memorijalnog centra „Faust
Vrančić“ u Prvić Luci, gđa Petra Kranjac, ravnateljica Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice, gđa Sanja
Radin Mačukat, ravnateljica Gradske knjižnice Vodice i g. Ivica Begić, zapovjednik Javne vatrogasne
postrojbe Vodice (nazočni od 5. do 9. točke dnevnog reda).
Predsjednik je otvorio 14. 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.
Na zapisnik s prošle sjednice bila je jedna primjedba:
G. Šime Bilan je tražio ispravak svog pitanja, postavljenog u sklopu aktualnog sata, te se navodi
da je g. Šime Bilan, zbog izjava Gradskog odbora HDZ-a povodom proteklih izbora za predsjednika
Republike Hrvatske, tražio ispriku svim građanima koji nisu glasali za predsjednicu gđu Kolindu
Grabar-Kitarović.
Zapisnik se smatra usvojenim sukladno članku 81. Poslovnika s navedenom ispravkom.
Sukladno članku 56. Poslovnika s amandmanima, na točke 11., 12., 14. i 19., te s dopunom
dnevnog reda - točkom 18. (Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Grada Vodica), utvrđen je slijedeći:
DNEVNI RED:
1. Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine,
2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Vodica prema stanju na
dan 31. prosinca 2014. godine,
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka
22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini,
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.
godini,
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Memorijalnog centra „Faust Vrančić“ u Prvić Luci za
2014. godinu,
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice za 2014. godinu,

7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Vodice za 2014. godinu,
8. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Vodice za 2014. godinu,
9. Donošenje Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisa
potraživanja Grada Vodica,
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Vodica za 2015. godinu,
11. Donošenje Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica,
12. Donošenje Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
13. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“
d.o.o.,
14. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2014. godinu,
15. Izvješće prometnog redara za 2014. godinu,
16. Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2014. godinu,
17. Izvješće o Planu gospodarenja otpadom za 2014. godinu,
18. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada
Vodica,
19. Donošenje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vodica,
20. Donošenje Rješenja o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova g.o. „Šprljan“.
Dnevni red 13. sjednice Gradskog vijeća je usvojen jednoglasno bez primjedbi.
AKTUALNI SAT
G. Edi Luketa je postavio pitanje gđi Gradonačelnici o početku radova za rekonstrukciju
centralnog dijela rive, budući je turistička sezona „pred vratima“.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila kako je, upravo zbog nadolazeće turističke sezone, početak
radova ugovoren za 1. listopada 2015. godine. Naime, nakon donošenja Plana Proračuna donosi se
Plan nabave, zatim se raspisuje natječaj, te nakon odabira najpovoljnije ponude šalje se obavijest o
odabiru i zaključno čeka protok žalbenih rokova.
Gđa Gradonačelnica je dodala da je za radove potrebno 30 dana, te iako je po prvim najavama
planirano da radovi počnu odmah nakon Uskrsa, odlučeno je da ipak radovi počnu na jesen obzirom
na moguće produženje radova zbog lošeg vremena.
Na temelju gore navedene procedure za izvršenje radova u vrijednosti 568.000,00 kuna
odabrano je, kao najpovoljniji ponuditelj, trgovačko društvo „Bučić gradnja“.
G. Šime Bilan je postavio pitanje vezano za ex. Drvoplastiku i autobusni kolodvor u Vodicama.
Gđa Vesna Franin je odgovorila da je okončan sudski spor za utvrđenje prava vlasništva u korist
Grada, s tim da smo trenutno u ovršnom postupku za naplatu oko milijun kuna sudskih troškova od
druge strane, tj. „Bakin“-a d.o.o. koji je kupio od „Gortana“ taj objekt. Kad se izvrši naplata tih
troškova realiziralo bi se „čišćenje“ svih objekata koji su u ruševnom stanju, budući je Grad vlasnik.
Gđa Vesna Franin je navela da se paralelno vodi i upravni postupak za utvrđenje i isplatu
naknade bivšim vlasnicima pred imovinskom-pravnom službom. Sukladno Zakonu o povratu, po
kojem ovisi na koji način je nešto i u koju svrhu nekome oduzeto, Grad je bez obzira na vlasništvo
obveznik naknade.
Gđa Vesna Franin je dodala da bi trebalo prvenstveno obaviti čišćenje, a zatim sukladno
Prostornom planu planirati koju bi izgradnju mogli vršiti na tim česticama čija vrijednost iznosi
10.000.000,00 kuna. Gđa pročelnica je također navela da je nedavno stigla tužba „Bakin“-a d.o.o. u
kojoj potražuju iznos naknade štete pred Trgovačkim sudom, te je predmet poslan odvjetnicima koji
zastupaju Grad, a koji će na tužbu podnijeti prigovor promašenosti pasivne legitimacije i prigovor
zastare.

Što se tiče autobusnog kolodvora u Vodicama, gđa Vesna Franin je odgovorila da je polovina
zgrade u vlasništvu „NIK“-a s kojim Grad vodi sudski postupak. Druga polovica je u vlasništvu tvrtke
„Zetra“ d.o.o. iz Šibenika i za nju se još ne vodi sudski postupak.
Gđa Marija Alfirev je uputila pitanje vezano za problem „divljeg“ odlaganja otpada u Zatonskoj
ulici.
G. Marko Lugović je odgovorio da na području Grada Vodica ne postoji nijedan registrirani
„divlji“ deponij. Svi „divlji“ deponiji su unatrag sedam/osam godina počišćeni, jedni koji „vegetira“ je
deponij koji je Grad koristio, a koji je u vlasništvu g. Babca. Taj deponij je konzerviran, te će biti
saniran, a vlasništvo vraćeno vlasniku onog trena kad krene sanacija deponija „Leć“. Ostali deponiji su
„divlji“ deponiji trenutnog karaktera na koje Grad, po dojavi građana, promptno reagira.
G. pročelnik je dodao da se navedeni dio nalazi na državnoj cesti D-27, tj. izvan jurisdikcije
Grada Vodica, te su o navedenom problemu obaviještene nadležne službe Grada Šibenika i Hrvatske
ceste.
Također, g. pročelnik je naglasio da je za potrebe uređenja nalazišta na Mrdakovici Grad Vodice
očistio velik dio područja, od navedenog deponija do nalazišta o svom trošku, odnosno iz sredstava
koje je financirala Europska unija za uređenje samog nalazišta Mrdakovica.
G. Roko Ivanda je postavio pitanje vezano za borove koji su srušeni uslijed vremenskih
neprilika.
G. Marko Lugović je odgovorio da je u tijeku saniranje srušenih borova na „Plavoj plaži“. G.
pročelnik je naveo da je svojevremeno, prije 10-tak godina, bio inicijator Odluke o komunalnom redu
u kojoj je bilo propisano da sve što viri na javnu površinu Grad može bez pitanja posjeći. Po Zakonu
to nije moguće. Naime, vlasnika se mora o tome upozoriti i dati mu rok u kojem je on to dužan
posjeći, te se samim time taj postupak odulji.
G. Marko Lugović je dodao da što se tiče stabala koje baci vjetar ili ga vlasnik ima želju posjeći,
Odlukom o komunalnom redu propisana je sadnja novog stabla ili uplata iznosa Gradu u
protuvrijednosti novog stabla. Također je naveo da je u projektu vezano za Plavu plažu zamišljena
oaza četiri-pet autohtonih vrsta stabala, tako da zelenilo na području Plave plaže neće biti ugroženo,
već će se obnoviti.
G. Danijel Lasan Zorobabel je uputio pitanje gđi Gradonačelnici vezano za novinski članak u
kojem direktorica hotela „Olympia“ navodi da nikad nije iniciran niti održan sastanak s
predstavnicima Grada Vodica i Turističke zajednice Vodice u cilju poboljšavanja turizma u Vodicama.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je samo u 2014. organizirano devet sastanaka s
predstavnicima hotelijera, ugostitelja, iznajmljivača i ostalih subjekata od predstavnika ACI Marine,
malih brodara s gđom direktoricom Turističke zajednice i gđom Gradonačelnicom osobno. Održano je
i šest sjednica Vijeća Turističke zajednice i tri Skupštine.
Navela je da se na svakom od navedenih sastanka, ona osobno kao i gđa direktorica TZ, potiču
navedene subjekte da govore o problemima i idejama za poboljšavanje postojeće ponude.
Gđa Gradonačelnica je istaknula da je gđa direktorica hotela „Olympia“ članica Skupštine, te da
nije bila prisutna na zadnja dva sastanka, dok predstavnik hotela g. Bastić dolazi redovito na sjednice
kako Vijeća tako i Skupštine Turističke zajednice, te je imao prilike govoriti o problemima. Gđa
Gradonačelnica je dodala da se toj hotelskoj kući izašlo u susret na jednoj od proteklih sjednica kada
je usvojena izmjena Prostornog plana kako bi mu se omogućila izgradnja kapaciteta što je jedan
hvalevrijedan projekt.

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA
Točka 1.
Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ prihvatilo Izvješće o izvršenju
proračuna za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine koje se prilaže uz točku 1. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 2.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Vodica prema stanju na
dan 31. prosinca 2014. godine
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Odluku o raspodjeli
rezultata poslovanja Proračuna Grada Vodica prema stanju na dan 31. prosinca 2014. godine koja se
prilaže uz točku 2. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ prihvatilo Izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2014. godini koje se prilaže uz točku 3. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture u 2014.
godini
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 „za“ i 2 „suzdržana“ prihvatilo Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini koje se prilaže uz točku 4. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Memorijalnog centra „Faust Vrančić“ u Prvić Luci za
2014. godinu
Izvjestitelj akta je bila gđa Ivana Skočić, ravnateljica Memorijalnog centra „Faust Vrančić“ u Prvić
Luci.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Roko Ivanda i gđa Ivana Skočić.
ZAKLJUČAK: Vijeće većinom s 12 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Izvješće o radu i
financijsko izvješće Memorijalnog centra „Faust Vrančić“ u Prvić Luci za 2014. godinu koje se prilaže
uz točku 5. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice za 2014. godinu
Izvjestitelj akta je bila gđa Petra Kranjac, ravnateljica Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda, g. Šime Bilan, gđa Marija Alfirev i gđa Petra Kranjac.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ prihvatilo Izvješće o radu i
financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice za 2014. godinu koje se prilaže uz točku 6. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 7.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Vodice za 2014. godinu
Izvjestitelj akta je bila gđa Sanja Radin Mačukat, ravnateljica Gradske knjižnice Vodice.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda, gđa. Marija Alfirev, g. Šime Bilan i gđa Sanja Radin
Mačukat.
Sa sjednice je izašla gđa Marija Alfirev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Izvješće o radu i
financijsko izvješće Gradske knjižnice Vodice za 2014. godinu koje se prilaže uz točku 7. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 8.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Vodice za 2014. godinu
Izvjestitelj akta je bio g. Ivica Begić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vodice.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Marin Mikšić i g. Ivica Begić.
Na sjednicu se vratila gđa Marija Alfirev.
Sa sjednice je izašao g. Roko Ivanda.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Izvješće o radu i
financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Vodice za 2014. godinu koje se prilaže uz točku 8.
ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 9.
Donošenje Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisa
potraživanja Grada Vodica
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ donijelo Pravilnik o
kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja Grada Vodica koji se prilaže
uz točku 9. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 10.
Donošenje Odluke o rasporeĎivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Vodica za 2015. godinu
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
Na sjednicu se vratio g. Roko Ivanda.
Sa sjednice je izašla gđa Lucija Toprek.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Odluku o
raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za
2015. godinu koja se prilaže uz točku 10. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 11.
Donošenje Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
Gradonačelnica je podnijela Amandman na Odluku o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev, g. Šime Bilan, g. Roko Ivanda i g. Marko Lugović.
Na sjednicu se vratila gđa Lucija Toprek.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“, uz amandman koji je postao
sastavni dio akta, donijelo Odluku o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica koja se prilaže uz
točku 11. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 12.
Donošenje Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
Gradonačelnica je podnijela Amandman na Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“, uz amandman koji je postao
sastavni dio akta, donijelo Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja koja se prilaže uz točku
12. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 13.
Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“
d.o.o.
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda i gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Odluku o povećanju
temeljnog kapitala trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. koja se prilaže uz točku 13. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 14.
Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2014. godinu
Predlagatelj akta je Odbor za priznanja.
Sjednicu je napustila gđa Marija Alfirev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“, uz amandaman koji je postao sastavni dio
akta, donijelo Odluku o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2014. godinu koja se prilaže uz točku 14.
ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 15.
Izvješće prometnog redara za 2014. godinu
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Izvješće prometnog
redara za 2014. godinu koji se prilaže uz točku 15. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 16.
Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2014. godinu
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Izvješće o radu
komunalnog redarstva za 2014. godinu koje prilaže uz točku 16. ovog zapisnika i čini njegov sastavni
dio.
Točka 17.
Izvješće o Planu gospodarenja otpadom za 2014. godinu
Izvjestitelj akta je bio g. Marko Lugović.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i g. Marko Lugović.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Izvješće o Planu
gospodarenja otpadom za 2014. godinu koje se prilaže uz točku 17. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
Točka 18.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodica
Izvjestitelj akta je bila gđa Zdenka Šimić.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodica koja se prilaže uz točku 18. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.
Točka 19.
Donošenje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vodica
Izvjestitelj akta je bila gđa Zdenka Šimić.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“, uz amandman koji je postao sastavni dio
akta, donijelo Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih
Grada Vodica koji se prilaže uz točku 19. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 20.
Donošenje Rješenja o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova g.o. „Šprljan“
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“ donijelo Rješenje o povjeravanju obavljanja
komunalnih poslova g.o. „Šprljan“ koje se prilaže uz točku 20. ovog zapisnika i čini njegov sastavni
dio.
Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 12 05 sati.
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