ZAPISNIK
23. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
Sjednica je odrţana 03. listopada 2016. godine (ponedjeljak) u vijećnici unutar zgrade Gradske
uprave u Vodicama s početkom u 1000 sati.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici, gospoda: Predsjednik Gradskog vijeća g. Danijel
Lasan Zorobabel, Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić, g. Antonio Skočić, gĎa Marija
Ferara, gĎa Lucija Toprek, g. Ante Pešić, g. Gordan Tabula, g. Branimir Marić, g. Edi Luketa, g. Roko
Ivanda, g. Šime Bilan i g. Ivica Ledenko.
Odsutni vijećnici: gĎa Marija Alfirev, g. Krešimir Boršić i g. Mirko Sladoljev.
Predsjednik Gradskog vijeća Danijel Lasan Zorobabel je vodio sjednicu, a osoba na stručnom
osposobljavanju Ivana Juraga, mag.iur. bila je zaduţena za zapisnik uz tonsko snimanje.
Na sjednici su bili nazočni Gradonačelnica Grada Vodica gĎa Branka Juričev-Martinčev,
zamjenik Gradonačelnice g. Luka Lipić, djelatnici Grada: Tajnica Grada gĎa 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 gĎa Vesna Franin.
Predsjednik je otvorio 23. sjednicu na kojoj je bilo nazočno 12 vijećnika, stoga je konstatirao
kako postoji kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje sukladno članku 65. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vodica.
Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća je usvojen sukladno članku 81. Poslovnika s
primjedbom g. Šime Bilana koja se odnosi na točku 12. u dijelu zaključka, a koja se ispravlja i glasi:
„ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“ i 5 „protiv“ donijelo Rješenja o imenovanju
Povjerenstva za nadzor investicija Grada Vodica.“
Sukladno članku 56. Poslovnika s dopunom, točkom 6. Donošenje Plana mreţe i razvoja dječjih
vrtića Grada Vodica, utvrĎen je sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine;
2. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana ureĎenja naselja Grabovci;
3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Vodica;
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća i radna tijela
Gradskog vijeća i Gradonačelnika;
5. Donošenje Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od
01.07.2016.-31.08.2016. godine;
6. Donošenje Plana mreţe i razvoja dječjih vrtića Grada Vodica.
Dnevni red 23. sjednice Gradskog vijeća je usvojen jednoglasno.

AKTUALNI SAT
Predsjednik Gradskog vijeća g. Danijel Lasan Zorobabel sukladno članku 45. Poslovnika
otvorio je Aktualni sat vijećničkih pitanja.
G. Ivica Ledenko je prijavio sljedeće vijećničko pitanje: brzi Internet „Stanine“ – „KrajeSrima“. Navodi da bi postavljanje Internet kabineta na području Stanina – Kraje, odnosno za područje
Srime, omogućilo graĎanima brţi Internet koji sada nemaju zbog udaljenosti od centrale. Ističe da je
na području Stanina zastalo zbog pothodnika te je upitna ingerencija na tom pothodniku, da li je u
ingerenciji Ţupanijske uprave za ceste (dalje u tekstu: ŢUC). Vezano za područje Kraje navodi da je
potreban prekop jer bi kabinet trebao biti na zidu Hotela Imperijal. Moli Grad Vodice da svojim
utjecajem pomognu da se navedeni kabineti postave obzirom da će to biti jedina dva street kabineta u
Šibensko-kninskoj ţupaniji.
GĎa Gradonačelnica se osvrnula na imovinsko pravna pitanja pothodnika, naime uvjet
Hrvatskih cesta za izgradnju objekta Hotela Vodice je bila izgradnja pothodnika. No Hoteli Vodice
nisu vlasnici istog, a Hrvatske ceste ga nemaju upisanog kao pothodnik. TakoĎer ga ni Grad ne moţe
svojatati. Gradonačelnica je navela kako će organizirati sastanak vezan za pothodnik.
G. Marko Lugović je naveo kako je problem pothodnika imovinsko pravne naravi no moţe se
riješiti ishodovanjem lokacijske dozvole. Pothodnik je planiran kao komunalni tunel i unutra su
definirane buduće cijevi tlačnog i gravitacijskog voda i sve potrebne suglasnosti su uredno dobivene
stoga predlaţe Hrvatskom telekomu (dalje u tekstu: HT) ishodovanje lokacijske dozvole. TakoĎer
navodi kako je već kontaktirao HT i kako će se ponovno e-mailom očitovati. Što se tiče lokacije
„Kraje“ kraj kruţnog toka navodi da je Grad ţelio da se kabinet nalazi na straţnjoj strani autobusnog
stajališta kako bi se uklopio no Hotel Imperijal nije ţelio da Grad sudjeluje u tome stoga je
napravljena samo nadstrešnica, a HT je trebao srušiti zid.
G. Ledenko navodi kako smatra da je problem u prekopu u području kruţnog toka obzirom da je
zatraţena suglasnost ŢUC-a ali još nije dobivena.
G. Lugović je naveo kako se prekopi rješavaju na dnevnoj bazi te će pokušati pomoći.
G. Šime Bilan je prijavio sljedeća vijećnička pitanja: obilaznica i turizam.
G. Bilan je čestitao Gradonačelnici na izborima. Obavijestio je kako je razgovarao s graĎanima
vezano za obilaznicu i bio na terenu obilaznice, te joj postavio pitanje vezano za prijelaz na
„Benkovačku cestu“, pothodnik u ulici RuĎera Boškovića, pothodnik u Zatonskoj, da li se voditelju
projekta g. Braliću moglo ukazati kako je potreban nadvoţnjak i da li je istina da će se naknadno raditi
nadvoţnjak, te da li sada u tijeku radova moţemo utjecati i promijeniti.
GĎa Gradonačelnica se zahvalila na čestitki i navela da se projektna dokumentacija radila 3
godine, izvedena je studija, bili su omogućeni javni uvidi, javna rasprava, takoĎer su bili uključeni
stručnjaci, zatim je zamolila g. Lugovića da kao stručna osoba dopuni odgovor. Napominje da to nije
ad hoc odluka.
G. Lugović je naveo kako se prije izrade tehničke dokumentacije, izvršilo brojanje prometa od
strane Grada i Hrvatskih cesta, te se brojanje vrši svakodnevno pomoću brojača ugraĎenog u kolnik.
Smatra kako su brojke, pravilnici i zakoni neumoljivi te Grad ne moţe dobiti nadvoţnjak zbog
nedovoljnog broja vozila dnevno. Grad je u svom prostornom planu, nakon dobivanja idejnoga
rješenja izgradnje zaobilaznice, traţio da se to zemljište oko čvora rezervira radi eventualnih zahvata u
budućnosti. Vezano za ostala kriţanja lokalnih cesta Zatonske i RuĎera Boškovića, one su napravljene
kao mimoilaznice, dakle ceste slabijeg prometa će biti napravljene na način da prolaze ispod
zaobilaznice.
G. Bilan je postavio pitanje gdje su turisti Grada Vodica te kada će početi radovi u Gradu.
Gradonačelnica je odgovorila da Grad trenutno ima 1800 gostiju, te je Grad ove godine ostvario
milijun noćenja 25 dana ranije, a radovi će uskoro početi, sigurno do sljedeće sjednice te će biti gotovi
do izbora.
G. Roko Ivanda je prijavio sljedeće vijećničko pitanje: mogućnost ureĎenja pješačkobiciklističke staze do Rakitnice.

GĎa Gradonačelnica je odgovorila da će radovi pješačke staze, na području od Vodica prema
Rakitnici, u suradnji sa ŢUC-om, započeti ovaj tjedan iako je ugovor potpisan pred turističku sezonu
no radovi su odgoĎeni zbog iste. Radovi će započeti na jednoj dionici ovisno o raspoloţivim
sredstvima Grada i ŢUC-a. Za drugi dio dionice će biti predloţeno izdvajanje dodatnih sredstva
Izmjenom plana proračuna i Planom proračuna Grada Vodica za 2017. godinu te će nastaviti s
radovima. Vezano za ureĎenje pješačkih i biciklističkih staza Ministarstvo turizma je odreĎeni iznos
dodijelilo Turističkoj zajednici Grada Vodica, te se staze ureĎuju u suradnji s DVD-om, Lovačkim
društvom, ali i raspisivanjem javnih natječaja. Navodi kako je Rašina bunja dobila zaštitu od
Ministarstva kulture što će biti objavljeno u Narodnim novinama.

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA
Odbor za Statut, Poslovnik i propise na sjednici odrţanoj 21. rujna 2016. godine prihvatio je
jednoglasno bez primjedbi točke 2., 3. i 4. dnevnog reda 23. sjednice Gradskog vijeća.
Točka 1.
Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
Sa sjednice su izašli g. Marin Mikšić i g. Ivica Ledenko.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 1 „suzdrţan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju
Izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine.
Točka 2.
Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana ureĎenja naselja Grabovci
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
Na sjednicu su se vratili g. Marin Mikšić i g. Ivica Ledenko.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“ donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog
plana ureĎenja naselja Grabovci.
Točka 3.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Vodica
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Roko Ivanda, g. Ivica Ledenko, gĎa Gradonačelnica i
gĎa Vesna Franin.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 3 „suzdrţana“ donijelo Odluku o dopuni Odluke
o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica.
Točka 4.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća i radna tijela
Gradskog vijeća i Gradonačelnika
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o naknadi
za članove Gradskog vijeća i radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Točka 5.
Donošenje Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od
01.07.2016.-31.08.2016. godine
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o trošenju sredstava
proračunske pričuve od 01.07.2016.-31.08.2016. godine
Točka 6.
Donošenje Plana mreže i razvoja dječjih vrtića Grada Vodica
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda i gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“ donijelo Plan mreţe i razvoja dječjih vrtića
Grada Vodica.
Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15), a u svezi stavka 1. točke 6. istog članka Gradonačelnica je izvijestila Gradsko vijeće o
donošenju Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Vodica u skupštinu Trgovačkog društva
„Gradsko poduzeće“ d.o.o. i Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Vodica u skupštinu
Trgovačkog društva „Leć“ d.o.o.
Nakon što su odraĎene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 1035 sati.
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