
 

 

ZAPISNIK 

25. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica 

 

 

          Sjednica je odrţana 22. prosinca 2016. godine (četvrtak) u vijećnici unutar zgrade Gradske 

uprave u Vodicama s početkom u 10
00 

 sati. 

 

          Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici, gospoda: Predsjednik Gradskog vijeća Danijel 

Lasan Zorobabel, Antonio Skočić, Marija Ferara, Lucija Toprek, Ante Pešić, Gordan Tabula, Branimir 

Marić, Edi Luketa, Šime Bilan, Marija Alfirev, Roko Ivanda i Krešimir Boršić. 

 Odsutni vijećnici: Potpredsjednik Gradskog vijeća Marin Mikšić, Mirko Sladoljev i Ivica 

Ledenko. 

 

          Predsjednik Gradskog vijeća g. Danijel Lasan Zorobabel je vodio sjednicu, a g. Marselo 

Mitrović- Matić, Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove bio je zaduţen za 

zapisnik uz tonsko snimanje. 

 

          Na sjednici su bili nazočni Gradonačelnica Grada Vodica gđa Branka Juričev-Martinčev, 

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, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno 

planiranje gđa Vesna Franin i tajnik Zajednice sportova Grada Vodica g. Toni Mateša. 

 

        Predsjednik je otvorio 25. 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. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je nazočne kako ga je Ministarstvo uprave zatraţilo 

očitovanje, koje im je i dao, vezano za točku Dnevnog reda sa 24. sjednice Gradskog vijeća „13. 

Donošenje Prijedloga za imenovanje člana Uprave-direktora TD-a „Gradsko poduzeće“ d.o.o.“ te da 

će postupiti onako kako Ministarstvo odluči. 

 

 G. Šime Bilan je u ime Kluba vijećnika HSP-a, Nezavisnog vijećnika i Loza Nezavisna lista 

iznio primjedbu na Zapisnik sa 24. sjednice i to na točku „12. Donošenje Prijedloga kandidata za 

imenovanje sudaca porotnika Ţupanijskog suda u Šibeniku“ u dijelu koji se odnosi na predloţenog 

kandidata koji je član stranke i aktivni političar, te na točku „13. Donošenje Prijedloga za imenovanje 

člana Uprave-direktora TD-a „Gradsko poduzeće“ d.o.o.“ navodeći kako nije bilo pravilnog 

glasovanja, te da točka 13. nije izglasana. Predlaţe da Odbor za statut, Poslovnik i propise iznese svoje 

pravno tumačenje navedenog. 

 Primjedbe g. Bilana nisu usvojene budući je Vijeće glasovalo sa 4 „za“ i 8 glasova „protiv“ 

primjedbe, te je Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća sukladno članku 81. Poslovnika usvojen bez 

primjedbi. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća na temelju članka 58. Poslovnika predloţio je da se iz Dnevnog 

reda izostavi točka „15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcije grupe 

„More 249“.  

Prijedlog je usvojen većinom sa 8 glasova „za“, 2 „protiv“ i 2 „suzdrţana“, te je sukladno 

članku 54. Poslovnika, utvrđen sljedeći: 

 

DNEVNI RED  

 

1. Donošenje Plana razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine; 

2. Donošenje Plana Proračuna za 2017. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2018. – 2019. 

godine;  

3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu; 

4. Donošenje Plana razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. godine; 

5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini; 



 

 

6. Donošenje Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u 2017. godini; 

7. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2017. godinu; 

8. Donošenje Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2017. 

godinu; 

9. Donošenje Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2017. godinu; 

10. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2017. godinu; 

11. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2017. godinu; 

12. Donošenje Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti za ugostitelje – obveznike poreza na 

potrošnju za 2017. fiskalnu godinu; 

13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vodica; 

14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu; 

15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa Savjeta mladih Grada Vodica za 2017. godinu; 

16. Donošenje Analize sustava civilne zaštite na području Grada Vodica u 2016. godini i Plan 

razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu, te plan financiranja sustava za trogodišnje 

razdoblje; 

17. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; 

18. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o pravu građenja u svrhu izgradnje Centra za 

posjetitelje; 

19. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Vodica; 

20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada 

Vodica za period od 01.09.2016.-30.11.2016. godine; 

21. Razmatranje Pisma namjere Nacionalnog parka „Kornati“ oko mogućnosti otvaranja Centra za 

posjetitelje „Natura vincit – Vodice“. 

 

 Gradonačelnica, kao predlagatelj akata, podnijela je Amandmane na točke 1., 2., 4. i 5. 

Dnevnog reda 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica, te su oni sukladno članku 37. Poslovnika 

postali sastavni dio konačnih prijedloga akata. 

 

 

AKTUALNI SAT 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Danijel Lasan Zorobabel sukladno članku 45. Poslovnika 

otvorio je Aktualni sat vijećničkih pitanja. 

 

Gđa Marija Alfirev je prijavila vijećničko pitanje koje se odnosi na završetak radova na Trgu 

hrvatskih mučenika (ex Herfordska ulica), hoće li sve biti gotovo do proljeća ili do početka ljetne 

sezone. 

G. Marko Lugović odgovorio je kako bi svi radovi trebali biti gotovi do 10. oţujka 2017. 

godine. 

 

G. Šime Bilan  prijavio je vijećničko pitanje: „boţićno-novogodišnji program“. Postavio je 

pitanje Gradonačelnici da li je zadovoljna organizacijom i posjećenosti građana i turista u Gradu za 

vrijeme adventa.  

Gradonačelnica je odgovorila da zadovoljstvo nikada ne moţe biti potpuno, ni ponuđenim a niti 

odazivom građana i gostiju. Navela je kako se tek nakon boţićnih blagdana očekuje dolazak studenata 

i domicilnog stanovništva koji se nalaze izvan Vodica, ali i dolazak većeg broja gostiju koji će 

provesti svoje novogodišnje praznike i doček Nove godine u hotelima. Izrazila je svoje nezadovoljstvo 

činjenicom da građani odlaze na druga adventska događanja u Šibenik, Zagreb, a ono što se nudi u 

Gradu ne bude dovoljno posjećeno. Pohvalila je rad udruge „Daj 5 od srca“ i svih onih koji su se 

odazvali i koji priređuju radosti u blagdansko vrijeme. 

G. Danijel Lasan Zorobabel naveo je da posjećenost ovisi o vremenu, te navodi primjer nastupa 

klape „Godimenti“ na kojem je odaziv posjetitelja bio velik ali je i vrijeme bilo toplije, dok je za 

nastupa drugog benda park bio prazan zbog velike hladnoće. Pozvao je g. Bilana da dođe jednu večer i 

vidi kako je ljudima koji tamo volontiraju raditi po velikim hladnoćama.  

G. Bilan je iznio mišljenje da je godinama isti program i da ljudi nemaju vidjeti ništa novo, a to 

je zato što ne rade profesionalci već Udruga. Navodi kako bi direktorice ustanova Grada Vodica koje 



 

 

su usko vezane uz ove djelatnosti trebali osmisliti boţićni i novogodišnji program već u svibnju kako 

bi se privukao veći broj posjetitelja. Gradonačelnica se nije sloţila sa navodima g. Bilana, te navodi 

kako je Turistička zajednica Grada Vodica organizirala boţićni koncert „Boţić na moru“ na kojem je 

nastupala Zorica Kondţa, Pučko otvoreno učilište organiziralo je kazališnu predstavu prema drami Ive 

Brešana „Mastodont“, Gradska knjiţnica Vodice organizira kroz cijelu godinu razna događanja, u 

Kulturnom centru Vodice redovito se organiziraju koncerti a u boţićno-novogodišnje vrijeme svaku 

večer. Navela je kako je Grad Vodice jedan od rijetkih gradova koji iz svog Proračuna financira 53 

udruge te smatra da je u redu da svaka od tih udruga nešto pokloni svom Gradu, barem za Dan grada i 

u boţićno blagdansko vrijeme. 

G. Bilan se sloţio s Gradonačelnicom da je ima veliki broj događanja u Gradu, ali smatra da bi 

se sve  trebalo bolje osmisliti  i organizirati. 

 

 

 

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA 

 

 

 Odbor za Statut, Poslovnik i propise na sjednici odrţanoj 19. prosinca 2016. godine prihvatio je  

jednoglasno bez primjedbi točke  3. i 17. dnevnog reda 25. sjednice Gradskog vijeća, a točke 12., 13., 

14., 18. i 19. većinom glasova.  

 

Točka 1. 

Donošenje Plana razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.  

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev, gđa Gradonačelnica i g. Krešimir Boršić. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 4 „protiv“, uz amandman Gradonačelnice koji 

je postao sastavni dio akta,  donijelo Plan razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine. 

 

Točka 2. 

Donošenje Plana Proračuna za 2017. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2018. – 2019. 

godine 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.  

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev, g. Roko Ivanda, gđa Gradonačelnica, g. Hrvoje 

Perica, g. Marko Lugović i g. Šime Bilan. 

Na prijedlog akta podnesena su dva amandmana od strane vijećnika od kojih je jedan usvojen. 

Gđa Marija Alfirev podnijela je amandman kojim predlaţe uvođenje novog programa socijalne skrbi – 

Sufinanciranje školskih udţbenika, na način da se za novorođenu djecu ostavi isti iznos kao ranijih 

godina te da se predviđeni iznos sa stavke „Dovršetak uređenja i opremanja balona kod OŠ Vodice“ 

prebaci na funkcijsku klasifikaciju 1040 Obitelj i djeca/372 Ostale naknade građanima i kućanstvima.  

Amandman gđe Alfirev nije usvojen budući je Vijeće glasovalo sa 4 glasa „za“ i 8 „protiv“. 

G. Roko Ivanda amandmanom je predloţio da se osnuje namjenski fond, tj. posebni račun kojim bi se 

skupljala sredstva za primjenu umjetničkih djela u urbanoj opremi grada na način da se za svaku 

godinu pojedinog mandata Gradskog vijeća kao trajna obaveza iz Proračuna izdvaja 12 000.00 kn.  

Nakon tri godine sa prikupljenih 36 000.00 kn u posljednjoj godini mandata bi se raspisao natječaj za 

otkup i izvedbu primijenjenog umjetničkog djela, te bi na taj način svaki saziv Gradskog vijeća imao 

za kraj mandata obavezu potrošiti prikupljeni novac i ostaviti Gradu u nasljeđe kulturno dobro. 

Gradonačelnica kao predlagatelj akta suglasila se s amandmanom g. Ivande koji je postao sastavni dio 

konačnog prijedloga akta, ali na način da će se sredstva izdvajati iz proračunske pričuve obzirom da 

financiranje nije moguće na predloţeni način. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 4 „protiv“, uz amandmane Gradonačelnice i g. 

Ivande koji su postali sastavni dio akta, donijelo Plan Proračuna za 2017. godinu i Projekciju 

Proračuna za razdoblje 2018. – 2019. godine. 
 

 

 



 

 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.  

Sa sjednice je izašao g. Roko Ivanda. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev, g. Hrvoje Perica, gđa Gradonačelnica i g. Šime 

Bilan. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 3 „protiv“ donijelo Odluku o izvršavanju 

Proračuna za 2017. godinu. 

 

Točka 4. 

Donošenje Plana razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. godine 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

Na sjednicu se vratio g. Roko Ivanda. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Krešimir Boršić, g. Marko Lugović i g. Šime Bilan. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 4 „protiv“, uz amandman Gradonačelnice koji 

je postao sastavni dio akta, donijelo Plan razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. godine. 
 

Točka 5. 

Donošenje Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture u 2017. godini 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda, gđa Vesna Franin, gđa Gradonačelnica, g. Krešimir 

Boršić i g. Marko Lugović. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 10 glasova „za“ i 2 „protiv“, uz amandman Gradonačelnice koji 

je postao sastavni dio akta, donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2017. godini. 
 

Točka 6. 

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u 2017. godini 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.  

SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda, g. Marko Lugović i gđa Gradonačelnica. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 10 glasova „za“ i 2 „protiv“ donijelo Program odrţavanja 

komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini. 

 

Točka 7. 

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2017. godinu 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Toni Mateša.  

Sa sjednice je izašla gđa Marija Alfirev. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i g. Hrvoje Perica. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“, 2 „protiv“ i 1 „suzdrţanim“ donijelo Program 

javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2017. godinu. 

 

Točka 8. 

Donošenje Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2017. 

godinu 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Toni Mateša.  

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“, 2 „protiv“ i 1 „suzdrţanim“ donijelo Program 

javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2017. godinu. 

 

 



 

 

 

Točka 9. 

Donošenje Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2017. godinu 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Toni Mateša.  

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdrţanim“ donijelo Program javnih 

potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2017. godinu. 

 

Točka 10. 

Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2017. godinu 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Toni Mateša.  

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i g. Toni Mateša. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdrţanim“ donijelo Program javnih 

potreba u sportu na području Grada Vodica za 2017. godinu. 

 

Točka 11. 

Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2017. godinu 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Danijel Lasan Zorobabel.  

Na sjednicu se vratila gđa Marija Alfirev. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, gđa Zdenka Šimić i g. Danijel Lasan Zorobabel. 

PRIJEDLOG: G. Bilan predlaţe da se u Program rada Gradskog vijeća uvede rasprava na temu 

„Upravljanje javnim površinama i prometom u Gradu“. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo Program rada Gradskog vijeća 

Grada Vodica za 2017. godinu. 

 

Točka 12. 

Donošenje Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti za ugostitelje – obveznike poreza na 

potrošnju za 2017. fiskalnu godinu 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.  

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev, gđa Gradonačelnica, g. Roko Ivanda i g. Krešimir 

Boršić. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo Odluku o dodjeli potpore male 

vrijednosti za ugostitelje – obveznike poreza na potrošnju za 2017. fiskalnu godinu. 
 

Točka 13. 

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

Sa sjednice je izašao g. Roko Ivanda.  

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i gđa Gradonačelnica. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdrţanim“ donijelo Odluku o izmjenama 

Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vodica. 

 

Točka 14. 

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica. 

Na sjednicu se vratio g. Roko Ivanda.  

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 10 glasova „za“ i 2 „suzdrţana“  donijelo Odluku o izmjenama 

Odluke o komunalnom doprinosu. 

 

 

 

 



 

 

 

Točka 15. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa Savjeta mladih Grada Vodica za 2017. godinu 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Marselo Mitrović-Matić.  

Sa sjednice je izašla gđa Lucija Toprek. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev i g. Marselo Mitrović-Matić. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 11 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Programa 

Savjeta mladih Grada Vodica za 2017. godinu. 

 

 

Točka 16. 

Donošenje Analize sustava civilne zaštite na području Grada Vodica u 2016. godini i Plan 

razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu, te plan financiranja sustava za trogodišnje 

razdoblje 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.  

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 11 glasova „za“ donijelo Analizu sustava civilne zaštite na 

području Grada Vodica u 2016. godini i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu, te plan 

financiranja sustava za trogodišnje razdoblje. 

 

Točka 17. 

Donošenje Odluke o odreĎivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.  

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 11 glasova „za“ donijelo Odluku o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite. 

 

Točka 18. 

Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o pravu graĎenja u svrhu izgradnje Centra za 

posjetitelje 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.  

Na sjednicu se vratila gđa Lucija Toprek. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev, gđa  Gradonačelnica i g. Šime Bilan. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 10 glasova „za“ i 2 „suzdrţana“ donijelo Odluku o sklapanju 

ugovora o pravu građenja u svrhu izgradnje Centra za posjetitelje. 
 

Točka 19. 

Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta bio je g. Marko Lugović.  

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev i g. Marko Lugović. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu 

ulaganja na području Grada Vodica. 

 

Točka 20. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada 

Vodica za period od 01.09.2016.-30.11.2016. godine 

 

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.  

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.09.2016.-30.11.2016. godine. 

 

 

 

 



 

 

 

Točka 21. 

Razmatranje Pisma namjere Nacionalnog parka „Kornati“ oko mogućnosti otvaranja Centra za 

posjetitelje „Natura vincit – Vodice 

 

 O Pismu namjere izvijestila je gđa Gradonačelnica.  

ZAKLJUČAK: Vijeće je zaključilo da će se o Pismu namjere raspravljati i odlučivati na narednoj 

sjednici na kojoj treba biti prisutan g. Josip Zanze, ravnatelj Nacionalnog parka „Kornati“, budući je 

pismeno opravdao svoj izostanak sa 25. sjednice Gradskog vijeća. 

 

 

Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 11
50

 sati. 

 

 

 

ZAPISNIK PRIPREMIO PREDSJEDNIK 

Marselo Mitrović-Matić, mag. iur. Danijel Lasan Zorobabel 

 

 

 

 

 

 


