
ZAPISNIK 

20. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica 

 

          Sjednica je održana 15. ožujka 2016. godine (utorak) u vijećnici u Vodicama, s početkom u 10
00 

 

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, Marija Alfirev, 

Jelena Blatančić, Roko Ivanda, Mirko Sladoljev (nazočan do 13. točke dnevnog reda), Šime Bilan i 

Krešimir Boršić. 

 

 Odsutni vijećnik, gospodin : Ivica Ledenko. 

 

          Predsjednik, Danijel Lasan Zorobabel je vodio sjednicu, a Franka Arambaša, Viši stručni 

suradnik je bila zadužena za zapisnik uz tonsko snimanje. 

 

          Sjednici su bili nazočni gradonačelnica Grada Vodica gđa Branka Juričev-Martinčev, zamjenik 

gradonačelnice  g. Luka Lipić, djelatnici Grada: tajnica Grada gđa Zdenka Šimić, pročelnik Upravnog 

odjela za financije i javne prihode g. Hrvoje Perica, pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni 

sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo g. Marko Lugović i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 

imovinu i prostorno planiranje gđa Vesna Franin. 

 

          Predsjednik je otvorio 20. 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 sa 19. sjednice Gradskog vijeća je usvojen sukladno članku 81. Poslovnika bez 

primjedbi. 

     

         Sukladno članku 56. Poslovnika s dopunom, točkom 19., utvrđen je slijedeći: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Odluke o osnivanju i pristupanju Grada Vodica udruzi lokalna akcijska grupa u 

ribarstvu u Šibensko-kninskoj županiji; 

2. Donošenje Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na 

području Grada Vodica; 

3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica; 

4. Donošenje Odluke o načinu prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Grada 

Vodica; 

5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama; 

6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća i radna tijela 

Gradskog vijeća i Gradonačelnika; 

7. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2015. godinu; 

8. Donošenje Odluke o utvrđivanju postupka za odabir teksta i glazbe svečane pjesme Grada 

Vodica; 

9. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju ulica i trgova u Gradu Vodice; 

10. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja;  

11. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Vodica za razdoblje 

od 2016. do 2019. g.; 

12. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Vodica za 2015. godinu; 

13. Donošenje Izmjena i dopuna Programa obilježavanja značajnih datuma u Gradu Vodice; 

14. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2016. godinu; 

15. Donošenje Programa o utrošku sredstava spomeničke rente za 2016. godinu; 



16. Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2015. godinu; 

17. Izvješće prometnog redara za 2015. godinu; 

18. Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.11. do 31.12. 

2015. godine; 

19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Prvić 

Šepurine i Prvić Luke. 

 

Dnevni red sa 20. sjednice Gradskog vijeća je usvojen jednoglasno. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Danijel Lasan Zorobabel otvorio je Aktualni sat vijećničkih 

pitanja te je iznio prijedlog o osnivanju Odbora za branitelje koji bi se sastojao od stručnih osoba koje 

bi pružale pravnu i psihološku podršku braniteljima.  

 

G. Šime Bilan je postavio pitanje vezano za prostor HEP-a (mogućnosti otkupa i preuređenja 

istog u Dom umirovljenika Grada Vodica).  

 

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je potrebno da službe Grada „ispitaju“ imovinsko-pravna 

pitanja, te će se slijedom toga krenuti u daljnje postupke i pregovore. 

 

 Drugo pitanje g. Šime Bilan postavio je vezano za uređenje luka i lučica u Gradu Vodice, 

odnosno da li postoji pisani akt između ACI  Marine Vodice i Grada Vodica kojim se ustupaju gatovi 

D i H na upravljanje ACI Marini Vodice, može li Grad Vodice do kraja isteka koncesije sklopiti 

ugovor da se isti gatovi ustupe Gradu, te da li se oko 500 vezova u Gradu Vodice, uključujući vezove 

„kod Straže“, „Malog porta“ i dijela marine mogu staviti pod zajedničko upravljanje. Također iznosi 

glasinu o prodaji vezova u iznosu od 10.000,00 eura.  

 

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da ACI Marina Vodice i Grad Vodice nemaju nikakav 

ugovor, s obzirom da pomorskim dobrom koje je u općoj uporabi raspolaže država, a koncesije za 

marinu daje Vlada RH. Navela je kako se već razgovaralo s Upravom ACI-a  o navedenim gatovima, 

te je u Prostornom planu predviđeno da navedeni gatovi budu športska lučica. Iznijela je činjenicu da 

je Vlada RH dala koncesiju ACI Marini Vodice u vrijeme kad je bilo manje brodova domicilnog 

stanovništva pod uvjetom da izgradi novi gat za domicilno stanovništvo. Navedena koncesija je 

produžena do 2030. godine uz upozorenje na uvjet izgradnje gata. Istaknula je da komunalnim 

vezovima i lukama za javni promet upravljaju županijske lučke uprave, ali se očekuje donošenje 

novog Zakona do kraja godine pa bi se znalo da li za upravljanje vezovima osnovati novo trgovačko 

društvo, odnosno da li će istima, kao i do sada, upravljati lučka uprava ili će se moći staviti pod 

postojeća trgovačka društva u vlasništvu Grada. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Danijel Lasan Zorobabel je izjavio da je glasina o prodaji 

vezova neistina jer se prodajom broda vez ne prodaje, već ostaje na upravljanje Lučkoj upravi.  

 

Treće pitanje g. Bilana se odnosilo na sustav odvodnje, plažu, zaobilaznicu D8, uređenje 

prometnica i Dječji vrtić.  

 

Gđa Gradonačelnica je vezano za zaobilaznicu odgovorila da je podnesena žalba na Odluku o 

izboru najpovoljnijeg ponuditelja Državnoj komisiji za javnu nabavu, te je postupak u tijeku od 

15.02.2016.  

Vezano za uređenje plaže odgovorila je da se ponovio natječaj, budući je cijena najpovoljnijeg 

ponuditelja bila veća od planiranih sredstava, te će se, nakon ponovljenog natječaja, sutra, 16.03.2016. 

g. u 10:00 sati potpisati ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem. Ukoliko radovi ne budu završeni do 

početka ljeta, s istim će se stati i nastaviti na jesen.  



Što se tiče Dječjeg vrtića odgovorila je da je Idejni projekt dostavljen Upravnom odjelu za 

prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, te se čeka izdavanje Lokacijske dozvole i  

nastavlja se dalje s projektnom dokumentacijom. 

 

G. Marin Mikšić je postavio pitanje vezano za radove na izgradnji  kanalizacije, odnosno 

postoje li rokovi i dinamika rada.  

 

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je Grad davno prepoznao potrebnu izgradnje 

kanalizacijskog sustava. Najprije se krenulo u javno-privatno partnerstvo s Wassertehnik-om, no 

država RH je odustala od sufinanciranja javno-privatnog partnerstva, stoga se pružila prilika - projekt 

Jadran, ali zbog obveza da odmah dođe do povećanja cijene vode i potrebe da se otkupi zemljište 

vlastitim sredstvima i tako izgradi samo mehanički uređaj, odustalo se od istog.  

Što se tiče uređaja za kanalizaciju potrebno je čekati da Državna komisija za javnu nabavu 

odluči o žalbi na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja „Vodovoda i odvodnje“ d.o.o. Šibenik. 

 Što se tiče rokova završetka izvođenja čitave I. faze radova, isti je predviđen do kraja ove 

godine, a što se tiče početka II. faze radova,  planiran je početak 2017.godine.  

 

G. Marin Mikšić je postavio pitanje na koji se način može utjecati na radove ispred ex „Stare 

škole“ i Dječjeg vrtića.  

 

G. Marko Lugović je odgovorio da su radovi na tom području složeni i kompletno u moru, a 

završetak se očekuje do 15. lipnja 2016.g. Navodi da se ovih dana očekuje asfaltiranje te da TD 

„Sarađen“ d.o.o. dobro izvršava posao. Koordinacije su svaki četvrtak, a kontrolna tijela iz Zagreba i 

Splita dolaze jednom mjesečno, te ni na jednom sastanku nije izražena zabrinutost po pitanju kašnjenja 

u izvođenju.  

 

Gđa Marija Alfirev je postavila pitanje vezano za subvencije prijevoza srednjoškolcima, 

odnosno što će Grad napraviti po pitanju subvencija učenicima ukoliko Vlada RH smanji državne 

subvencije za prijevoz srednjoškolaca.  

 

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da smatra da nije ispravno štedjeti na subvencijama jer se 

time neće poticati roditelje niti pomagati mladim obiteljima. Dodala je, da u slučaju da dođe do 

„rezanja“, Grad će nastojati nadomjestiti razliku iz proračuna Grada, odnosno u narednom rebalansu 

proračuna pokušati će se nadomjestiti taj dio barem obiteljima koji su u lošijem materijalnom stanju ili 

koji imaju veći broj djece.  

 

Gđa. Marija Alfirev je postavila pitanje vezano za subvenciju za školske knjige.  

 

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je tijekom prošlih godina bilo pojedinačnih zahtjeva  za 

participiranje Grada Vodica u kupnji knjiga, pa je shodno tome Grad i rješavao iste. Ovu godinu, 

odnosno u kolovozu/rujnu 2015. godine nije bilo takvih zahtjeva, te se slijedom toga i odustalo od 

istog. 

 

Marija Alfirev je iznijela da se novac i dalje troši na sportsku dvoranu „Balon“, te postavlja 

pitanje da li je to potrebno.  

 

Gđa Gradonačelnica je odgovarila da se i dalje troši kako bi dvorana bila  u funkciji kako bi se u 

njoj mogli organizirati treninzi i natjecanja, te se troši na grijanje, hlađenje i sigurnost istog.  

 

G. Marko Lugović je dodao da su dodatna ulaganja bočna pojačanja, no veći problem su 

imovinsko-pravni odnosi. 

  

Marija Alfirev je iznijela mišljenje da dvorana nije primjerena za rad klubova i za djecu. 

 



Gđa Gradonačelnica je odgovorila kako smatra da je veliki broj građana zadovoljan što ima 

mogućnost trenirati u zatvorenom. Navela je da smatra da je Grad uskraćen jer se pri izgradnji 

Osnovne škole u Vodicama nije izgradila bolja dvorana, te je u ovom trenutku ovo bolja opcija za 

Grad u odnosu na ono što je imao ranije. 

  

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA 

 

Točka 1. 

 

Donošenje Odluke o osnivanju i pristupanju Grada Vodica udruzi lokalna akcijska grupa u 

ribarstvu u Šibensko-kninskoj županiji 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Luka Lipić. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda, g. Šime Bilan, g. Mirko Sladoljev i g. Luka Lipić 

PRIJEDLOG: G. Šime Bilan je  predložio podnošenje izvješća o radu LAGUR-a Gradskom vijeću  

Grada Vodica jednom godišnje. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je s 13 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ donijelo Odluku o osnivanju i 

pristupanju Grada Vodica udruzi lokalna akcijska grupa u ribarstvu u Šibensko-kninskoj županiji, koja 

se prilaže uz točku 1. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 2. 

 

Donošenje Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na 

području Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.        

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marin Mikšić, g. Šime Bilan, g. Mirko Sladoljev i gđa Gradonačelnica                                          

ZAKLJUČAK: Vijeće je s 8 glasova „za“ i 6 „suzdržana“ donijelo Odluku o obvezi plaćanja naknade 

za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 2. 

ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.                                                                   

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.                  

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima 

na području Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 3. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

 

Donošenje Odluke o načinu prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Grada 

Vodica 

 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.              

SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda, g. Marko Lugović, g. Šime Bilan, g. Mirko Sladoljev i 

g. Danijel Lasan Zorobabel                

PRIJEDLOG: G. Šime Bilan je predložio da se interni akt prema iz članka 6. predmetne Odluke 

dostavi Gradskom vijeću na uvid.              

ZAKLJUČAK: Vijeće je s 13 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ donijelo Odluku o načinu prikupljanja 

krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 4. ovog zapisnika i 

čini njegov sastavni dio. 

 

 

 



Točka 5. 

 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Vesna Franin. 

Sa sjednice je izašao g. Mirko Sladoljev.  

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o dopuni Odluke o 

nerazvrstanim cestama, koja se prilaže uz točku 5. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 6. 

 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća i radna tijela 

Gradskog vijeća i Gradonačelnika 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev 

Na sjednicu se vratio g. Mirko Sladoljev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluke o dopuni Odluke o naknadi 

za članove Gradskog vijeća i radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika, koja se prilaže uz točku. 

6. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 7. 

 

Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2015. godinu 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Danijel Lasan Zorobabel. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev, g. Šime Bilan i g. Danijel Lasan Zorobabel 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluku o dodjeli priznanja Grada 

Vodica za 2015. godinu, koja se prilaže uz točku 7. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 8. 

 

Donošenje Odluke o utvrĎivanju postupka za odabir teksta i glazbe svečane pjesme Grada 

Vodica 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa  Zdenka Šimić.  

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluku o utvrđivanju postupka za 

odabir teksta i glazbe svečane pjesme Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 8. ovog zapisnika i čini 

njegov sastavni dio.  

 

Točka 9. 

 

Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju ulica i trgova u Gradu Vodice 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marin Mikšić, g. Šime Bilan, g. Mirko Sladoljev, gđa Gradonačelnica, 

gđa Vesna Franin i gđa Zdenka Šimić 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donijelo Rješenje o izmjeni 

Rješenja o imenovanju ulica i trgova u Gradu Vodice, koje se prilaže uz točku 9. ovog zapisnika i čini 

njegov sastavni dio.  

 

 

 

 

 



Točka 10. 

 

Donošenje Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Zdenka Šimić. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marin Mikšić i g. Danijel Lasan Zorobabel 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“, 3 „protiv“ i 3 „suzdržana“ donijelo Rješenje o 

imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja, koje se prilaže uz točku 10. ovog 

zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 11. 

 

Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Vodica za razdoblje 

od 2016. do 2019. g. 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Luka Lipić. 

Sa sjednice izašla je gđa Lucija Toprek. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite Grada Vodica za razdoblje od 2016. do 2019. g., koje se prilažu uz točku 11. 

ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 12. 

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Vodica za 2015. godinu 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Marko Lugović. 

Na sjednicu se vratila gđa Lucija Toprek.  

Sa sjednice otišao g. Mirko Sladoljev. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda i g. Marko Lugović 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Izvješće o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Grada Vodica za 2015. godinu, koje se prilaže uz točku 12. ovog zapisnika i 

čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 13. 

 

Donošenje Izmjena i dopuna Programa obilježavanja značajnih datuma u Gradu Vodice 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

Sa sjednice izašla gđa Marija Alfirev. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Danijel Lasan Zorobabel i g. Roko Ivanda 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 1 „protiv“ donijelo Izmjene i dopune Programa 

obilježavanja značajnih datuma u Gradu Vodice, koji se prilaže uz točku 13. ovog zapisnika i čini 

njegov sastavni dio.  

 

Točka 14. 

 

Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgraĎenih 

zgrada u prostoru za 2016. godinu 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

Na sjednicu se vratila gđa Marija Alfirev. 

Sa sjednice izašao g. Roko Ivanda. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marin Mikšić i g. Marko Lugović 



ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Program korištenja 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu, koji se 

prilaže uz točku 14. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 15. 

 

Donošenje Programa o utrošku sredstava spomeničke rente za 2016. godinu 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

Na sjednicu se vratio g. Roko Ivanda. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marko Lugović 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Program o utrošku sredstava 

spomeničke rente za 2016. godinu, koji se prilaže uz točku 15. ovog zapisnika i čini njegov sastavni 

dio. 

 

Točka 16. 

 

Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2015. godinu 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Marko Lugović. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marin Mikšić, Gđa Gradonačelnica, g. Šime Bilan, g. Roko Ivanda i g. 

Marko Lugović 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Izvješće o radu 

komunalnog redarstva za 2015. godinu, koje se prilaže uz točku 16. ovog zapisnika i čini njegov 

sastavni dio. 

 

Točka 17. 

 

Izvješće prometnog redara za 2015. godinu 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa. Vesna Franin. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Izvješće prometnog redara za 2015. 

godinu, koje se prilaže uz točku 17. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 18. 

 

Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.11. do 31.12. 

2015. godine 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Izvješće o trošenju sredstava 

Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.11. do 31.12. 2015. godine, koje se prilaže uz 

točku 18. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 19. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana ureĎenja naselja Prvić 

Šepurine i Prvić Luke 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Vesna Franin.          

SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda, gđa Vesna Franin i g. Danijel Lasan Zorobabel                        

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luke, koja se prilaže uz 

točku 19. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 



 

Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 12
10

 sati. 

 

 

       ZAPISNIK PRIPREMILA               PREDSJEDNIK 

          Franka Arambaša Danijel Lasan Zorobabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ZAPISNIK 

20. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica 

 

          Sjednica je održana 15. ožujka 2016. godine (utorak) u vijećnici u Vodicama, s početkom u 10
00 

 

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, Marija Alfirev, 

Jelena Blatančić, Roko Ivanda, Mirko Sladoljev (nazočan do 13. točke dnevnog reda), Šime Bilan i 

Krešimir Boršić. 

 

 Odsutni vijećnik, gospodin : Ivica Ledenko. 

 

          Predsjednik, Danijel Lasan Zorobabel je vodio sjednicu, a Franka Arambaša, Viši stručni 

suradnik je bila zadužena za zapisnik uz tonsko snimanje. 

 

          Sjednici su bili nazočni gradonačelnica Grada Vodica gđa Branka Juričev-Martinčev, zamjenik 

gradonačelnice  g. Luka Lipić, djelatnici Grada: tajnica Grada gđa Zdenka Šimić, pročelnik Upravnog 

odjela za financije i javne prihode g. Hrvoje Perica, pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni 

sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo g. Marko Lugović i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 

imovinu i prostorno planiranje gđa Vesna Franin. 

 

          Predsjednik je otvorio 20. 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 sa 19. sjednice Gradskog vijeća je usvojen sukladno članku 81. Poslovnika bez 

primjedbi. 

     

         Sukladno članku 56. Poslovnika s dopunom, točkom 19., utvrđen je slijedeći: 

 

DNEVNI RED: 

 

20. Donošenje Odluke o osnivanju i pristupanju Grada Vodica udruzi lokalna akcijska grupa u 

ribarstvu u Šibensko-kninskoj županiji; 

21. Donošenje Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na 

području Grada Vodica; 

22. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica; 

23. Donošenje Odluke o načinu prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Grada 

Vodica; 

24. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama; 

25. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća i radna tijela 

Gradskog vijeća i Gradonačelnika; 

26. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2015. godinu; 

27. Donošenje Odluke o utvrđivanju postupka za odabir teksta i glazbe svečane pjesme Grada 

Vodica; 

28. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju ulica i trgova u Gradu Vodice; 

29. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja;  

30. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Vodica za razdoblje 

od 2016. do 2019. g.; 

31. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Vodica za 2015. godinu; 

32. Donošenje Izmjena i dopuna Programa obilježavanja značajnih datuma u Gradu Vodice; 

33. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2016. godinu; 

34. Donošenje Programa o utrošku sredstava spomeničke rente za 2016. godinu; 



35. Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2015. godinu; 

36. Izvješće prometnog redara za 2015. godinu; 

37. Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.11. do 31.12. 

2015. godine; 

38. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Prvić 

Šepurine i Prvić Luke. 

 

Dnevni red sa 20. sjednice Gradskog vijeća je usvojen jednoglasno. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Danijel Lasan Zorobabel otvorio je Aktualni sat vijećničkih 

pitanja te je iznio prijedlog o osnivanju Odbora za branitelje koji bi se sastojao od stručnih osoba koje 

bi pružale pravnu i psihološku podršku braniteljima.  

 

G. Šime Bilan je postavio pitanje vezano za prostor HEP-a (mogućnosti otkupa i preuređenja 

istog u Dom umirovljenika Grada Vodica).  

 

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je potrebno da službe Grada „ispitaju“ imovinsko-pravna 

pitanja, te će se slijedom toga krenuti u daljnje postupke i pregovore. 

 

 Drugo pitanje g. Šime Bilan postavio je vezano za uređenje luka i lučica u Gradu Vodice, 

odnosno da li postoji pisani akt između ACI  Marine Vodice i Grada Vodica kojim se ustupaju gatovi 

D i H na upravljanje ACI Marini Vodice, može li Grad Vodice do kraja isteka koncesije sklopiti 

ugovor da se isti gatovi ustupe Gradu, te da li se oko 500 vezova u Gradu Vodice, uključujući vezove 

„kod Straže“, „Malog porta“ i dijela marine mogu staviti pod zajedničko upravljanje. Također iznosi 

glasinu o prodaji vezova u iznosu od 10.000,00 eura.  

 

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da ACI Marina Vodice i Grad Vodice nemaju nikakav 

ugovor, s obzirom da pomorskim dobrom koje je u općoj uporabi raspolaže država, a koncesije za 

marinu daje Vlada RH. Navela je kako se već razgovaralo s Upravom ACI-a  o navedenim gatovima, 

te je u Prostornom planu predviđeno da navedeni gatovi budu športska lučica. Iznijela je činjenicu da 

je Vlada RH dala koncesiju ACI Marini Vodice u vrijeme kad je bilo manje brodova domicilnog 

stanovništva pod uvjetom da izgradi novi gat za domicilno stanovništvo. Navedena koncesija je 

produžena do 2030. godine uz upozorenje na uvjet izgradnje gata. Istaknula je da komunalnim 

vezovima i lukama za javni promet upravljaju županijske lučke uprave, ali se očekuje donošenje 

novog Zakona do kraja godine pa bi se znalo da li za upravljanje vezovima osnovati novo trgovačko 

društvo, odnosno da li će istima, kao i do sada, upravljati lučka uprava ili će se moći staviti pod 

postojeća trgovačka društva u vlasništvu Grada. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Danijel Lasan Zorobabel je izjavio da je glasina o prodaji 

vezova neistina jer se prodajom broda vez ne prodaje, već ostaje na upravljanje Lučkoj upravi.  

 

Treće pitanje g. Bilana se odnosilo na sustav odvodnje, plažu, zaobilaznicu D8, uređenje 

prometnica i Dječji vrtić.  

 

Gđa Gradonačelnica je vezano za zaobilaznicu odgovorila da je podnesena žalba na Odluku o 

izboru najpovoljnijeg ponuditelja Državnoj komisiji za javnu nabavu, te je postupak u tijeku od 

15.02.2016.  

Vezano za uređenje plaže odgovorila je da se ponovio natječaj, budući je cijena najpovoljnijeg 

ponuditelja bila veća od planiranih sredstava, te će se, nakon ponovljenog natječaja, sutra, 16.03.2016. 

g. u 10:00 sati potpisati ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem. Ukoliko radovi ne budu završeni do 

početka ljeta, s istim će se stati i nastaviti na jesen.  



Što se tiče Dječjeg vrtića odgovorila je da je Idejni projekt dostavljen Upravnom odjelu za 

prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, te se čeka izdavanje Lokacijske dozvole i  

nastavlja se dalje s projektnom dokumentacijom. 

 

G. Marin Mikšić je postavio pitanje vezano za radove na izgradnji  kanalizacije, odnosno 

postoje li rokovi i dinamika rada.  

 

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je Grad davno prepoznao potrebnu izgradnje 

kanalizacijskog sustava. Najprije se krenulo u javno-privatno partnerstvo s Wassertehnik-om, no 

država RH je odustala od sufinanciranja javno-privatnog partnerstva, stoga se pružila prilika - projekt 

Jadran, ali zbog obveza da odmah dođe do povećanja cijene vode i potrebe da se otkupi zemljište 

vlastitim sredstvima i tako izgradi samo mehanički uređaj, odustalo se od istog.  

Što se tiče uređaja za kanalizaciju potrebno je čekati da Državna komisija za javnu nabavu 

odluči o žalbi na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja „Vodovoda i odvodnje“ d.o.o. Šibenik. 

 Što se tiče rokova završetka izvođenja čitave I. faze radova, isti je predviđen do kraja ove 

godine, a što se tiče početka II. faze radova,  planiran je početak 2017.godine.  

 

G. Marin Mikšić je postavio pitanje na koji se način može utjecati na radove ispred ex „Stare 

škole“ i Dječjeg vrtića.  

 

G. Marko Lugović je odgovorio da su radovi na tom području složeni i kompletno u moru, a 

završetak se očekuje do 15. lipnja 2016.g. Navodi da se ovih dana očekuje asfaltiranje te da TD 

„Sarađen“ d.o.o. dobro izvršava posao. Koordinacije su svaki četvrtak, a kontrolna tijela iz Zagreba i 

Splita dolaze jednom mjesečno, te ni na jednom sastanku nije izražena zabrinutost po pitanju kašnjenja 

u izvođenju.  

 

Gđa Marija Alfirev je postavila pitanje vezano za subvencije prijevoza srednjoškolcima, 

odnosno što će Grad napraviti po pitanju subvencija učenicima ukoliko Vlada RH smanji državne 

subvencije za prijevoz srednjoškolaca.  

 

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da smatra da nije ispravno štedjeti na subvencijama jer se 

time neće poticati roditelje niti pomagati mladim obiteljima. Dodala je, da u slučaju da dođe do 

„rezanja“, Grad će nastojati nadomjestiti razliku iz proračuna Grada, odnosno u narednom rebalansu 

proračuna pokušati će se nadomjestiti taj dio barem obiteljima koji su u lošijem materijalnom stanju ili 

koji imaju veći broj djece.  

 

Gđa. Marija Alfirev je postavila pitanje vezano za subvenciju za školske knjige.  

 

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je tijekom prošlih godina bilo pojedinačnih zahtjeva  za 

participiranje Grada Vodica u kupnji knjiga, pa je shodno tome Grad i rješavao iste. Ovu godinu, 

odnosno u kolovozu/rujnu 2015. godine nije bilo takvih zahtjeva, te se slijedom toga i odustalo od 

istog. 

 

Marija Alfirev je iznijela da se novac i dalje troši na sportsku dvoranu „Balon“, te postavlja 

pitanje da li je to potrebno.  

 

Gđa Gradonačelnica je odgovarila da se i dalje troši kako bi dvorana bila  u funkciji kako bi se u 

njoj mogli organizirati treninzi i natjecanja, te se troši na grijanje, hlađenje i sigurnost istog.  

 

G. Marko Lugović je dodao da su dodatna ulaganja bočna pojačanja, no veći problem su 

imovinsko-pravni odnosi. 

  

Marija Alfirev je iznijela mišljenje da dvorana nije primjerena za rad klubova i za djecu. 

 



Gđa Gradonačelnica je odgovorila kako smatra da je veliki broj građana zadovoljan što ima 

mogućnost trenirati u zatvorenom. Navela je da smatra da je Grad uskraćen jer se pri izgradnji 

Osnovne škole u Vodicama nije izgradila bolja dvorana, te je u ovom trenutku ovo bolja opcija za 

Grad u odnosu na ono što je imao ranije. 

  

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA 

 

Točka 1. 

 

Donošenje Odluke o osnivanju i pristupanju Grada Vodica udruzi lokalna akcijska grupa u 

ribarstvu u Šibensko-kninskoj županiji 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Luka Lipić. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda, g. Šime Bilan, g. Mirko Sladoljev i g. Luka Lipić 

PRIJEDLOG: G. Šime Bilan je  predložio podnošenje izvješća o radu LAGUR-a Gradskom vijeću  

Grada Vodica jednom godišnje. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je s 13 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ donijelo Odluku o osnivanju i 

pristupanju Grada Vodica udruzi lokalna akcijska grupa u ribarstvu u Šibensko-kninskoj županiji, koja 

se prilaže uz točku 1. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 2. 

 

Donošenje Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na 

području Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.        

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marin Mikšić, g. Šime Bilan, g. Mirko Sladoljev i gđa Gradonačelnica                                          

ZAKLJUČAK: Vijeće je s 8 glasova „za“ i 6 „suzdržana“ donijelo Odluku o obvezi plaćanja naknade 

za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 2. 

ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.                                                                   

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.                  

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima 

na području Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 3. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

 

Donošenje Odluke o načinu prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Grada 

Vodica 

 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.              

SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda, g. Marko Lugović, g. Šime Bilan, g. Mirko Sladoljev i 

g. Danijel Lasan Zorobabel                

PRIJEDLOG: G. Šime Bilan je predložio da se interni akt prema iz članka 6. predmetne Odluke 

dostavi Gradskom vijeću na uvid.              

ZAKLJUČAK: Vijeće je s 13 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ donijelo Odluku o načinu prikupljanja 

krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 4. ovog zapisnika i 

čini njegov sastavni dio. 

 

 

 



Točka 5. 

 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Vesna Franin. 

Sa sjednice je izašao g. Mirko Sladoljev.  

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o dopuni Odluke o 

nerazvrstanim cestama, koja se prilaže uz točku 5. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 6. 

 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća i radna tijela 

Gradskog vijeća i Gradonačelnika 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev 

Na sjednicu se vratio g. Mirko Sladoljev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluke o dopuni Odluke o naknadi 

za članove Gradskog vijeća i radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika, koja se prilaže uz točku. 

6. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 7. 

 

Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2015. godinu 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Danijel Lasan Zorobabel. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev, g. Šime Bilan i g. Danijel Lasan Zorobabel 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluku o dodjeli priznanja Grada 

Vodica za 2015. godinu, koja se prilaže uz točku 7. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 8. 

 

Donošenje Odluke o utvrĎivanju postupka za odabir teksta i glazbe svečane pjesme Grada 

Vodica 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa  Zdenka Šimić.  

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ donijelo Odluku o utvrđivanju postupka za 

odabir teksta i glazbe svečane pjesme Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 8. ovog zapisnika i čini 

njegov sastavni dio.  

 

Točka 9. 

 

Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju ulica i trgova u Gradu Vodice 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marin Mikšić, g. Šime Bilan, g. Mirko Sladoljev, gđa Gradonačelnica, 

gđa Vesna Franin i gđa Zdenka Šimić 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donijelo Rješenje o izmjeni 

Rješenja o imenovanju ulica i trgova u Gradu Vodice, koje se prilaže uz točku 9. ovog zapisnika i čini 

njegov sastavni dio.  

 

 

 

 

 



Točka 10. 

 

Donošenje Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Zdenka Šimić. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marin Mikšić i g. Danijel Lasan Zorobabel 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“, 3 „protiv“ i 3 „suzdržana“ donijelo Rješenje o 

imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja, koje se prilaže uz točku 10. ovog 

zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 11. 

 

Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Vodica za razdoblje 

od 2016. do 2019. g. 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Luka Lipić. 

Sa sjednice izašla je gđa Lucija Toprek. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite Grada Vodica za razdoblje od 2016. do 2019. g., koje se prilažu uz točku 11. 

ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 12. 

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Vodica za 2015. godinu 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Marko Lugović. 

Na sjednicu se vratila gđa Lucija Toprek.  

Sa sjednice otišao g. Mirko Sladoljev. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda i g. Marko Lugović 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Izvješće o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Grada Vodica za 2015. godinu, koje se prilaže uz točku 12. ovog zapisnika i 

čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 13. 

 

Donošenje Izmjena i dopuna Programa obilježavanja značajnih datuma u Gradu Vodice 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

Sa sjednice izašla gđa Marija Alfirev. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Danijel Lasan Zorobabel i g. Roko Ivanda 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 1 „protiv“ donijelo Izmjene i dopune Programa 

obilježavanja značajnih datuma u Gradu Vodice, koji se prilaže uz točku 13. ovog zapisnika i čini 

njegov sastavni dio.  

 

Točka 14. 

 

Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgraĎenih 

zgrada u prostoru za 2016. godinu 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

Na sjednicu se vratila gđa Marija Alfirev. 

Sa sjednice izašao g. Roko Ivanda. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marin Mikšić i g. Marko Lugović 



ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Program korištenja 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu, koji se 

prilaže uz točku 14. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 15. 

 

Donošenje Programa o utrošku sredstava spomeničke rente za 2016. godinu 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

Na sjednicu se vratio g. Roko Ivanda. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marko Lugović 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Program o utrošku sredstava 

spomeničke rente za 2016. godinu, koji se prilaže uz točku 15. ovog zapisnika i čini njegov sastavni 

dio. 

 

Točka 16. 

 

Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2015. godinu 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Marko Lugović. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marin Mikšić, Gđa Gradonačelnica, g. Šime Bilan, g. Roko Ivanda i g. 

Marko Lugović 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Izvješće o radu 

komunalnog redarstva za 2015. godinu, koje se prilaže uz točku 16. ovog zapisnika i čini njegov 

sastavni dio. 

 

Točka 17. 

 

Izvješće prometnog redara za 2015. godinu 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa. Vesna Franin. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Izvješće prometnog redara za 2015. 

godinu, koje se prilaže uz točku 17. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 18. 

 

Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.11. do 31.12. 

2015. godine 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Izvješće o trošenju sredstava 

Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.11. do 31.12. 2015. godine, koje se prilaže uz 

točku 18. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 19. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana ureĎenja naselja Prvić 

Šepurine i Prvić Luke 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Vesna Franin.          

SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda, gđa Vesna Franin i g. Danijel Lasan Zorobabel                        

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luke, koja se prilaže uz 

točku 19. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 



 

Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 12
10

 sati. 

 

 

 ZAPISNIK PRIPREMILA          PREDSJEDNIK 

       Franka Arambaša Danijel Lasan Zorobabel 

 


