ZAPISNIK
17. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
Sjednica je održana 28. rujna 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, Edi Luketa, Jelena
Blatančić, 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 Franka Arambaša, Viši referent za
javnu nabavu, imovinu, prostorno planiranje i gospodarstvo je bila zadužena 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, g. Hrvoje Perica
pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode i g. Marko Lugović-pročelnik Upravnog odjela
za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo.
Predsjednik je otvorio 17. 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 sa 16. sjednice Gradskog vijeća je usvojen sukladno članku 81. Poslovnika bez
primjedbi.
Sukladno članku 56. Poslovnika s dopunama, točkama 5., 6., 7. i 8. utvrđen je slijedeći:
DNEVNI RED :
1. Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. 01. 2015. – 30. 06. 2015. godine,
2. Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01. 07. – 31. 08.
2015. godine,
3. Program gradnje nove vodovodne mreže na području Grada Vodica u 2015. godini,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Grada Vodica.
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Prvić Šepurine i
Prvić Luka,
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Grabovci,
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi,
8. Donošenje Rješenja o produženju mandata članovima Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Vodice.
Dnevni red sa 17. sjednice Gradskog vijeća je usvojen jednoglasno.
AKTUALNI SAT
G. Edi Luketa je postavio pitanje vezano za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima“.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila da su popisivanjem predmetnog Ugovora s resornim
ministarstvom Gradu Vodice osigurana sredstva za I. fazu izgradnje u vrijednosti oko 141 milijun
kuna. Od navedenog iznosa 73% se osigurava iz Europskih fondova, a preostali dio financiranja se

dijeli na Hrvatske vode, Državni proračun, te zajedno u iznosu manjem od 6 milijuna kuna na Grad
Vodice i Općinu Tribunj.
Navela je da se očekuje da će na isti način biti financirana i II. faza izgradnje, za koju bi, također,
trebalo uslijediti potpisivanje Ugovora u narednoj godini.
„Vodovod i odvodnja“ d.o.o. iz Šibenika, koji je ujedno nositelj navedene investicije, već je raspisao
natječaj za građevinski nadzor za izgradnju uređaja za pročišćavanje i mrežu i odabrao najpovoljnijeg
ponuditelja, ali je nažalost, isti postupak trenutno u fazi rješavanja žalbi, te je dostavljen Državnoj
komisiji za javnu nabavu.
Istaknula je da se nada da će žalbe biti odbijene, kako bi se moglo pristupiti potpisivanju Ugovora s
izvođačem i krenuti u izvođenje radova, ali u slučaju da dođe do poništavanja postupka, shodno tome
će se morati odgoditi i početak izvođenja radova.
Dodala je da je za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Odlukom nositelja investicije
odabrana tvrtka „Strabag“, čija vrijednost ponude iznosi 35,5 milijuna kuna + PDV, dok je za mrežu
najpovoljniji ponuđač bila tvrtka „Sarađen“ čija vrijednost ponude je bila nešto manja od 45 milijuna
kuna + PDV.
Gradu Vodice je stalo da natječaj koji se tiče mreže bude što prije realiziran kako bi se ista što prije
počela raditi, a što se tiče uređaja za pročišćavanje, s obzirom na lokaciju uređaja, radovi se mogu
održavati tijekom cijele godine. Slijedom toga, kao što je već navedeno potpisat će se Ugovor za
izgradnju sekundarne mreže, što znači da će gotovo svaki objekt na području Grada Vodica, Srime i
otoka Prvića dobiti sustav odvodnje. Taj dio projekta je građanima ujedno i najzanimljiviji, budući se
u I. fazi uglavnom radi o uređaju za pročišćavanje i primarnim kolektorima, te neće doći do velikih
brojnih novih priključenja jer je potrebno svu dosadašnju otpadnu vodu prioritetno dovesti do uređaja i
tako biološki pročišćenu ispustiti u more.
Zaključno je navela kako je potrebno posebno naglasiti da je ovo prvi takav uređaj na Jadranu.
G. Krešimir Boršić je postavio pitanje vezano za održavanje i uređenje „Plave plaže“, posebice
nakon 15. rujna.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila da „Plava plaža“ nosi oznaku „Plave zastave“, te da se
shodno tome provode redovite kontrole Udruge „Lijepa naša“ i istu ne bi dobili ove godine da je
navedena Udruga zaključila da više ne ispunjavamo kriterije. Sam centar plaže bogat je raznim
sadržajima, što i zaslužuje jedna plaža u Vodicama.
Grad treba uložiti veće napore što se tiče termina poslije 15. rujna, te je navela da Turistička zajednica
ima Ugovor s gradskim komunalnim poduzećem „Leć“ d.o.o. o održavanju „Plave plaže“, ali je
vjerojatno da isti prestaje u terminu oko 15. rujna, te bi se trebalo u cilju bolje turističke ponude i u
postsezoni produžiti Ugovor za barem još dvadesetak dana.
Vezano za sanitarni čvor na „Plavoj plaži“, gđa Gradonačelnica je odgovorila je u privatnom
vlasništvu i na privatnom zemljištu, te je za isti sklopljen Ugovor Turističke zajednice i navedene
fizičke osobe.
Ove godine su zaprimljeni prigovori i sa Srime iz razloga ranog zatvaranje ugostiteljskih objekta, te se
tražilo postupanje Grada po tom pitanju. Gđa Gradonačelnica je navela da budući se navedeni objekti
nalaze u privatnom vlasništvu, Grad ne može ništa poduzeti.
Gđa Marija Alfirev je postavila pitanje vezano za smještaj starijih i nemoćnih osoba.
Gđa Gradočelnica je odgovorila da je program „Pomoć u kući“ Grad Vodice provodio
prethodnih godina, te je iznenađujuć jako slab odaziv građana.
Gđa Zdenka Šimić je dodala da je Grad Vodice prošlu godinu provodio navedeni Program preko
Zavoda za zapošljavanje. U Programu je navedeno da je prijavljeno 20 obitelji kojima je potrebna
pomoć, te je shodno tome zatraženo 8 djelatnica. Međutim, budući je broj pao na 6-7 obitelji,
djelatnice nisu imale posla, te su poslane kao ispomoć za čišćenje Gradske knjižnice i dr.
Što se tiče trenutne situacije, Grad Vodice je ponovno u postupku provedbe navedenog Programa.

Gđa Marija Alfirev je navela kako ima drugačije podatke koji govore da Gradu Vodice fali
institucionalna skrb. Naime, prema podacima iz Centra za socijalnu skrb na godišnjoj razini postoji
preko desetak zahtjeva za smještaj u starački dom, a na mjesečnoj razini postoji tri do četiri zahtjeva
za pomoć u kući. Kada korisnici zahtjeva uvide da Grad Vodice ne nudi takvu vrstu usluge snalaze se
sami kako znaju i zato je mišljenja da Grad treba osnovati svoju, a ne privatnu ustanovu za smještaj
starijih i nemoćnih osoba, te isto tako i za pružanje izvaninstitucionalne skrbi.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila da o tome problemu Grad mora razmišljati, a što se tiče
sadašnje situacije Grad je u nastojanju da se stvore što bolji uvjeti da se u Vodicama otvori jedan
starački dom, te je dodala da bi se privatnicima koji se odluče izgraditi starački dom raznim
olakšicama pomoglo obavljanje navedene djelatnosti.

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA
Točka 1.
Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od
01. siječnja 2015.g. – 30. lipnja 2015.g.
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev i gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“, prihvatilo Izvješće o izvršenju
Proračuna za razdoblje od 01. siječnja 2015. godine – 30. lipnja 2015., koje se prilaže uz točku 1. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 2.
Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od
01. srpnja – 31. kolovoza 2015. godine
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Izvješće o trošenju
sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01. srpnja – 31. kolovoza 2015. godine,
koje se prilaže uz točku 2. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Program gradnje nove vodovodne mreže na području Grada Vodica u 2015. godini
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i gđa Gradonačelnica
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donijelo Program gradnje nove
vodovodne mreže na području Grada Vodica u 2015. godini, koji se prilaže uz točku 3. ovog zapisnika
i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Grada Vodica
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Odluku o izmjeni
Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 4. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
Prvić Šepurine i Prvić Luke
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja Prvić Šepurine i Prvić Luke, koja se prilaže uz točku 5. ovog zapisnika i
čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
naselja Grabovci
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja naselja Grabovci, koja se prilaže uz točku 6. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
Izvjestitelj akta bio g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o
socijalnoj skrbi, koja se prilaže uz točku 7. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 8.
Donošenje Rješenja o produženju mandata članovima Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Grada Vodica
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Rješenje o produženju
mandata članovima Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, koje se prilaže uz
točku 8. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 10,35 sati.
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ZAPISNIK
17. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
Sjednica je održana 28. rujna 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, Edi Luketa, Jelena
Blatančić, 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 Franka Arambaša, Viši referent za
javnu nabavu, imovinu, prostorno planiranje i gospodarstvo je bila zadužena 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, g. Hrvoje Perica
pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode i g. Marko Lugović-pročelnik Upravnog odjela
za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo.
Predsjednik je otvorio 17. 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 sa 16. sjednice Gradskog vijeća je usvojen sukladno članku 81. Poslovnika bez
primjedbi.
Sukladno članku 56. Poslovnika s dopunama, točkama 5., 6., 7. i 8. utvrđen je slijedeći:
DNEVNI RED :
1. Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. 01. 2015. – 30. 06. 2015. godine,
2. Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01. 07. – 31. 08.
2015. godine,
3. Program gradnje nove vodovodne mreže na području Grada Vodica u 2015. godini,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Grada Vodica.
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Prvić Šepurine i
Prvić Luka,
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Grabovci,
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi,
8. Donošenje Rješenja o produženju mandata članovima Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Vodice.
Dnevni red sa 17. sjednice Gradskog vijeća je usvojen jednoglasno.
AKTUALNI SAT
G. Edi Luketa je postavio pitanje vezano za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima“.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila da su popisivanjem predmetnog Ugovora s resornim
ministarstvom Gradu Vodice osigurana sredstva za I. fazu izgradnje u vrijednosti oko 141 milijun
kuna. Od navedenog iznosa 73% se osigurava iz Europskih fondova, a preostali dio financiranja se

dijeli na Hrvatske vode, Državni proračun, te zajedno u iznosu manjem od 6 milijuna kuna na Grad
Vodice i Općinu Tribunj.
Navela je da se očekuje da će na isti način biti financirana i II. faza izgradnje, za koju bi, također,
trebalo uslijediti potpisivanje Ugovora u narednoj godini.
„Vodovod i odvodnja“ d.o.o. iz Šibenika, koji je ujedno nositelj navedene investicije, već je raspisao
natječaj za građevinski nadzor za izgradnju uređaja za pročišćavanje i mrežu i odabrao najpovoljnijeg
ponuditelja, ali je nažalost, isti postupak trenutno u fazi rješavanja žalbi, te je dostavljen Državnoj
komisiji za javnu nabavu.
Istaknula je da se nada da će žalbe biti odbijene, kako bi se moglo pristupiti potpisivanju Ugovora s
izvođačem i krenuti u izvođenje radova, ali u slučaju da dođe do poništavanja postupka, shodno tome
će se morati odgoditi i početak izvođenja radova.
Dodala je da je za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Odlukom nositelja investicije
odabrana tvrtka „Strabag“, čija vrijednost ponude iznosi 35,5 milijuna kuna + PDV, dok je za mrežu
najpovoljniji ponuđač bila tvrtka „Sarađen“ čija vrijednost ponude je bila nešto manja od 45 milijuna
kuna + PDV.
Gradu Vodice je stalo da natječaj koji se tiče mreže bude što prije realiziran kako bi se ista što prije
počela raditi, a što se tiče uređaja za pročišćavanje, s obzirom na lokaciju uređaja, radovi se mogu
održavati tijekom cijele godine. Slijedom toga, kao što je već navedeno potpisat će se Ugovor za
izgradnju sekundarne mreže, što znači da će gotovo svaki objekt na području Grada Vodica, Srime i
otoka Prvića dobiti sustav odvodnje. Taj dio projekta je građanima ujedno i najzanimljiviji, budući se
u I. fazi uglavnom radi o uređaju za pročišćavanje i primarnim kolektorima, te neće doći do velikih
brojnih novih priključenja jer je potrebno svu dosadašnju otpadnu vodu prioritetno dovesti do uređaja i
tako biološki pročišćenu ispustiti u more.
Zaključno je navela kako je potrebno posebno naglasiti da je ovo prvi takav uređaj na Jadranu.
G. Krešimir Boršić je postavio pitanje vezano za održavanje i uređenje „Plave plaže“, posebice
nakon 15. rujna.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila da „Plava plaža“ nosi oznaku „Plave zastave“, te da se
shodno tome provode redovite kontrole Udruge „Lijepa naša“ i istu ne bi dobili ove godine da je
navedena Udruga zaključila da više ne ispunjavamo kriterije. Sam centar plaže bogat je raznim
sadržajima, što i zaslužuje jedna plaža u Vodicama.
Grad treba uložiti veće napore što se tiče termina poslije 15. rujna, te je navela da Turistička zajednica
ima Ugovor s gradskim komunalnim poduzećem „Leć“ d.o.o. o održavanju „Plave plaže“, ali je
vjerojatno da isti prestaje u terminu oko 15. rujna, te bi se trebalo u cilju bolje turističke ponude i u
postsezoni produžiti Ugovor za barem još dvadesetak dana.
Vezano za sanitarni čvor na „Plavoj plaži“, gđa Gradonačelnica je odgovorila je u privatnom
vlasništvu i na privatnom zemljištu, te je za isti sklopljen Ugovor Turističke zajednice i navedene
fizičke osobe.
Ove godine su zaprimljeni prigovori i sa Srime iz razloga ranog zatvaranje ugostiteljskih objekta, te se
tražilo postupanje Grada po tom pitanju. Gđa Gradonačelnica je navela da budući se navedeni objekti
nalaze u privatnom vlasništvu, Grad ne može ništa poduzeti.
Gđa Marija Alfirev je postavila pitanje vezano za smještaj starijih i nemoćnih osoba.
Gđa Gradočelnica je odgovorila da je program „Pomoć u kući“ Grad Vodice provodio
prethodnih godina, te je iznenađujuć jako slab odaziv građana.
Gđa Zdenka Šimić je dodala da je Grad Vodice prošlu godinu provodio navedeni Program preko
Zavoda za zapošljavanje. U Programu je navedeno da je prijavljeno 20 obitelji kojima je potrebna
pomoć, te je shodno tome zatraženo 8 djelatnica. Međutim, budući je broj pao na 6-7 obitelji,
djelatnice nisu imale posla, te su poslane kao ispomoć za čišćenje Gradske knjižnice i dr.
Što se tiče trenutne situacije, Grad Vodice je ponovno u postupku provedbe navedenog Programa.

Gđa Marija Alfirev je navela kako ima drugačije podatke koji govore da Gradu Vodice fali
institucionalna skrb. Naime, prema podacima iz Centra za socijalnu skrb na godišnjoj razini postoji
preko desetak zahtjeva za smještaj u starački dom, a na mjesečnoj razini postoji tri do četiri zahtjeva
za pomoć u kući. Kada korisnici zahtjeva uvide da Grad Vodice ne nudi takvu vrstu usluge snalaze se
sami kako znaju i zato je mišljenja da Grad treba osnovati svoju, a ne privatnu ustanovu za smještaj
starijih i nemoćnih osoba, te isto tako i za pružanje izvaninstitucionalne skrbi.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila da o tome problemu Grad mora razmišljati, a što se tiče
sadašnje situacije Grad je u nastojanju da se stvore što bolji uvjeti da se u Vodicama otvori jedan
starački dom, te je dodala da bi se privatnicima koji se odluče izgraditi starački dom raznim
olakšicama pomoglo obavljanje navedene djelatnosti.

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA
Točka 1.
Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od
01. siječnja 2015.g. – 30. lipnja 2015.g.
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev i gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“, prihvatilo Izvješće o izvršenju
Proračuna za razdoblje od 01. siječnja 2015. godine – 30. lipnja 2015., koje se prilaže uz točku 1. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 2.
Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od
01. srpnja – 31. kolovoza 2015. godine
Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Izvješće o trošenju
sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01. srpnja – 31. kolovoza 2015. godine,
koje se prilaže uz točku 2. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Program gradnje nove vodovodne mreže na području Grada Vodica u 2015. godini
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i gđa Gradonačelnica
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donijelo Program gradnje nove
vodovodne mreže na području Grada Vodica u 2015. godini, koji se prilaže uz točku 3. ovog zapisnika
i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Grada Vodica
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Odluku o izmjeni
Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 4. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
Prvić Šepurine i Prvić Luke
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja Prvić Šepurine i Prvić Luke, koja se prilaže uz točku 5. ovog zapisnika i
čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
naselja Grabovci
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja naselja Grabovci, koja se prilaže uz točku 6. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
Izvjestitelj akta bio g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o
socijalnoj skrbi, koja se prilaže uz točku 7. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 8.
Donošenje Rješenja o produženju mandata članovima Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Grada Vodica
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Rješenje o produženju
mandata članovima Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, koje se prilaže uz
točku 8. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 10,35 sati.
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