ZAPISNIK
1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

Po ovlaštenju Ministra uprave 1. konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Vodica od
03.07.2017. godine u 09,30 sati otvorila je predstojnica Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj
županiji gđa. Edita Grubišić, uz nazočnost medija, Gradonačelnice gđe. Nelke Tomić, zamjenika
Gradonačelnice gosp. Stipe Bosotin, Tajnika Grada gđe. Zdenke Šimić, Višeg stručnog suradnika za
društvene djelatnosti i opće poslove gosp. Marsela Mitrović-Matić, Pročelnika upravnog odjela za
financije i javne prihode gosp. Hrvoje Perica i Savjetnika za imovinsko-pravna pitanja, europske
fondove i gospodarstvo gđe. Tine Bosotin.
Imenovana je na početku sjednice, pozdravila sve nazočne te čestitala vijećnicima na izboru za
članove Gradskog vijeća Grada Vodica. Istaknula je kako je ovo ponovljena 1. konstituirajuća sjednica
te je pročitala sljedeći dnevni red:
- Utvrđivanje kvoruma
1. Izbor Mandatno-imunitetnog povjerenstva,
2. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i verifikacija mandata
- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom
do izbora predsjednika
- svečana prisega članova predstavničkog tijela,
3. Izbor Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.

Prozivkom je utvrđeno kako je od 15 izabranih vijećnika nazočno 15 i to: Branimir Marić,
Marija Ferara, Gordan Fržop, Kristina Mijat, Ante Pešić, Igor Lozančić, Boris Latin, Danijel Lasan
Zorobabel, Ante Strikoman, Ante Juričev-Grgić, Ivica Ledenko, Ivica Slavica, Sunčica Grubelić,
Marko Udovičić, Marin Mikšić te je konstatirano kako postoji kvorum za pravovaljano raspravljanje i
odlučivanje.
Slijedi raspravljanje i odlučivanje po točkama dnevnog reda.
Točka 1.
Izbor Mandatno-imunitetnog povjerenstva
Sukladno članku 40. Statuta Grada Vodica i članku 15. i 17. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Vodica Mandatno-imunitetno povjerenstvo ima tri člana (predsjednika i dva člana) koji se
biraju iz reda vijećnika, a prijedlog može dati najmanje 1/3 vijećnika, rekla je gđa. Edita Grubišić, te
istaknula kako je dostavljen prijedlog od strane 8 vijećnika za članove Mandatno-imunitetnog
povjerenstva i to:
- Branimira Marića, za predsjednika
- Kristine Mijat, za člana.
Budući su većina vijećnika predložila dva kandidata gđa Edita Grubišić je zatražila prijedlog
za još jednog člana. Gosp. Ivica Ledenko je istaknuo primjedbu da će o svom sudjelovanju u
Gradskom vijeću odlučiti tek kada se održi međustranačko vijeće svih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću.
Gđa. Edita Grubišić utvrdila je kako nema drugog prijedloga te prijedlog od dva vijećnika za
Mandatno-imunitetno povjerenstvo dala na glasovanje.
Gosp. Ivica Ledenko je dao primjedbu kako u Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada
Vodica palice za glasanje nisu nikada navedene i ne postoje kao sredstvo glasovanja.
ZAKLJUČAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“ i 7 „suzdržanih“ izabralo Mandatno-imunitetno
povjerenstvo u sastavu gosp. Branimir Marić i gđa. Kristina Mijat, a treći član se može izabrati na
nekoj od sljedećih sjednica.

Točka 2.
Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
Gđa. Edita Grubišić je zamolila predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva da podnese
izvješće o provedenim izborima, mirovanjima mandata, verifikaciji mandata i utvrđivanju člana
Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća.
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva gosp. Branimir Marić pročitao je izvješće
Mandatno-imunitetnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Vodica kojim je temeljem objavljenih
konačnih službenih rezultata Izbornog povjerenstva Grada Vodica od 22 .05. 2017. godine u Gradsko
vijeće izabrano 15 vijećnika. Sa kandidacijske liste HDZ-a, izabrani su: Branka Juričev-Martinčev,
Branimir Marić, Marija Ferara, Gordan Fržop, Kristina Mijat, Ante Pešić, Igor Lozančić. Sa
kandidacijske liste grupe birača izabrani su: Sanja Radin Mačukat, Danijel Lasan Zorobabel i Ante
Strikoman,. Sa kandidacijske liste MOST nezavisnih lista izabrani su: Ivica Ledenko i Ivica Slavica.
Sa kandidacijske liste SDP-a i HNS-a izabrani su Sunčica Grubelić i Marko Udovičić. Sa
kandidacijske liste HSS-a i HSU-a izabran je gosp. Marin Mikšić.
Povjerenstvo je potom utvrdilo kako su se stekli uvjeti za početak mirovanja za vijećnike gđu.
Branku Juričev-Martinčev i gđu Sanju Radin Mačukat. Gđa. Branka Juričev-Martinčev je dana 19. 06.
2017. godine sukladno članku 79. stavku 6. Zakona o lokalnim izborima podnijela zahtjev za
mirovanje mandata iz osobnih razloga dok gđi Sanji Radin Mačukat mandat miruje sukladno članku
79. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima budući je do dana konstituiranja dostavila obavijest o
stavljanju mandata u mirovanje radi nespojivosti dužnosti izabranog vijećnika s dužnošću ravnatelja
Gradske knjižnice Vodice kojoj je Grad Vodice osnivač.
U skladu sa člankom 81. Zakona o lokalnim izborima Hrvatska demokratska zajednica
odredila je da gđu. Branku Juričev-Martinčev zamjenje gosp. Boris Latin , dok je izabranom
vijećniku sa kandidacijske liste grupe birača gđi. Sanji Radin Mačukat čiji mandat miruje određen
zamjenik i to prvi slijedeći neizabrani kandidat sa liste - gosp. Ante Juričev Grgić.
Podnošenjem ovog izvješća se smatra da su verificirani mandati izabranih vijećnika te da
mandati izabranih vijećnica gđe. Branke Juričev-Martinčev i gđe. Sanje Radin Mačukat miruju
sukladno prije navedenim odredbama a zamjenjuju ih gosp. Boris Latin i gosp. Ante Juričev-Grgić.
- Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom
Budući je gđa. Branka Juričev-Martinčev prvi izabrani član sa kandidacijske liste koja je
dobila najviše glasova stavila mandat u mirovanje Povjerenstvo utvrđuje sljedećeg izabranog člana s
predmetne liste gosp. Branimira Marića za predsjedavajućeg do izbora predsjednika Gradskog vijeća.
Gđa. Edita Grubišić se zahvalila i pozvala gosp. Branimira Marića da nastavi predsjedavati
sjednicom.
- Svečana prisega članova predstavničkog tijela
Gosp. Branimir Marić je pročitao tekst prisege i pozvao svakog vijećnika da pojedinačno
ustane, prisegne te potpiše tekst prisege. Vijećnici koji su prisegnuli i potpisali prisegu su: Branimir
Marić, Marija Ferara, Gordan Fržop, Kristina Mijat, Ante Pešić, Igor Lozančić, Boris Latin, Danijel
Lasan Zorobabel, Ante Strikoman, Ante Juričev-Grgić, Ivica Ledenko, Ivica Slavica, Sunčica
Grubelić, Marko Udovičić i Marin Mikšić.
ZAKLJUČAK: Vijeće je primilo na znanje Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva.
Točka 3.
Izbor Odbora za izbor i imenovanja i upravne poslove
Predsjedavajući gosp. Branimir Marić je od vijećnika zatražio prijedloge za izbor članova
Odbora za izbor i imenovanja i upravne poslove koji se sastoji od predsjednika i 4 člana te se bira
razmjerno stranačkom sastavu vijeća iz redova vijećnika, a daje se na prijedlog najmanje 1/3
vijećnika.
U ime 8 vijećnika u Odbor za izbor i imenovanja i upravne poslove predloženi su :
- Ante Pešić, za predsjednika
- Igor Lozančić, za člana
- Boris Latin, za člana
Kako drugih prijedloga nije bilo predsjedavajući je stavio navedeni prijedlog na glasovanje.
ZAKLJUČAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“ i 7 „suzdržanih“ izabralo članove Odbora za izbor

i imenovanja i upravne poslove u slijedećem sastavu: gosp. Ante Pešić za predsjednika, gosp. Boris
Latin te gosp. Igor Lozančić za članove, a dva člana će se izabrati na nekoj od sljedećih sjednica
Gradskog vijeća.

Točka 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
Predsjedavajući gosp. Branimir Marić je od vijećnika zatražio prijedloge za izbor predsjednika
Gradskog vijeća Grada Vodica. Istaknuo je da je od strane 8 predlagatelja za predsjednika predložen
gosp. Marin Mikšić.
Kako drugih prijedloga nije bilo predsjedavajući je stavio navedeni prijedlog na glasovanje.
ZAKLJUČAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ te 4 „suzdržana“ za
predsjednika Gradskog vijeća Grada Vodica izabralo gosp. Marina Mikšić.
Ivica Ledenko je dao primjedbu da se Odbor za izbor i imenovanja nije sastao vezano za
prijedloge na što je gđa. Edita Grubišić odgovorila da prijedlog može dati Odbor za izbor i imenovanja
i upravne poslove ili 1/3 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Marin Mikšić čestitao je svim izabranim vijećnicama i
vijećnicima na izboru za Gradsko vijeće te pozdravio prisutne: Gradonačelnicu i Zamjenika
gradonačelnice te gđu. Editu Grubišić, Predstojnicu Ureda državne uprave. Istaknuo je kako je
napokon Gradsko vijeće konstituirano i da građani ovog Grada očekuju da počne sa radom i
donošenjem odluka na dobrobit svih. Istaknuo je da će se voditi tekstom prisege i svime što je u njoj
naglašeno, te da će jasno, transparentno, a na kraju i emotivno čuvati Ustav RH, te brinuti o
svekolikom razvoju. Pozvao je sve vijećnike da idu u tom smjeru te naglasio da ima mjesta za sve one
koji žele konstruktivnim prijedlozima, programima, inicijativama argumentirano podržati sve projekte
koji će činiti ovaj Grad boljim. Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je na suradnju, te istaknuo kako
su njemu svi vijećnici jednako bitni od prvog do petnaestoga budući su izabrani voljom građana. Svoj
govor je završio sloganom „ sve za Vodice, Vodice ni za što“, te se na kraju još jednom zahvalio i
istaknuo kako voli ovaj Grad te da će kao predsjednik Gradskog vijeća učinit sve da Grad napreduje.
Nakon što je Gradsko vijeće konstituirano, izvedena je himna Republike Hrvatske „Lijepa
naša domovino“ i himna Grada Vodica „Voda je Gradu darovala ime“.
Predsjednik Gradskog vijeća je nastavio sa sjednicom te se prije davanja prijedloga za izbor
potpredsjednika Gradskog vijeća obratio vijećnicima vezano za demokratizaciju Gradskog vijeća u
pravcu izmjene Statuta odnosno otvaranju drugog mjesta potpredsjednika i zastupljenosti svih
vijećnika u radnim tijelima Gradskog vijeća na način da u svakom trenutku svi vijećnici znaju što se
događa te da sudjeluju u donošenju i provođenju svih odluka. Pozvao je sve vijećnike da budu
kooperativni i usuglašeni te da zajednički sudjeluju prilikom izmjene Statuta te doprinesu tome da
birači (građani) vide da Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća funkcioniraju.
Predsjednik Gradskog vijeća je zatražio prijedlog 1/3 vijećnika za izbor potpredsjednika
Gradskog vijeća. U ime 8 vijećnika za potpredsjednika Gradskog vijeća predložen je gosp. Gordan
Fržop.
Kako drugih prijedloga nije bilo predsjedavajući je stavio navedeni prijedlog na glasovanje.
ZAKLJUČAK: Za potpredsjednika Gradskog vijeća sa 8 glasova „za“, 3 „protiv“ i 4
„suzdržana“ izabran je gosp. Gordan Fržop.
-Dopuna dnevnog reda
S obzirom na zahtjev Gradonačelnice o dopuni dnevnog reda s točkom Odluka o izmjeni
Odluke o ugostiteljske djelatnosti Predsjednik Gradskog vijeća je predloženu dopunu stavio na
glasanje.
ZAKLJUČAK: Vijeće je sa 14 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo dopunu dnevnog
reda s navedenom točkom: Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.
Točka 5.
Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vodica je pozvao Gradonačelnicu gđu. Nelku Tomić da
kao predlagatelj akta obrazloži navedenu točku dnevnog reda.

Gradonačelnica je istaknula sukladno postojećim odredbama Odluke o ugostiteljskoj djelatosti
Grad Vodice od 01.01.2017. godine ne bi izdavao suglasnosti za obavljanje djelatnosti za ugostiteljske
objekte u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim
napravama pa se do zauzimanja konačnog stava predlaže prolongirati njenu primjenu do 01.01.2018.
godine.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnik gosp. Marko Udovičić istaknuo je kako će podržati prijedlog u ime građana Grada
Vodica odnosno obrtnika koji su zahvaćeni ovom Odlukom i glasat će za ovu točku.
Vijećnik Ivica Slavica je istaknuo da je ova Odluka već trebala stupiti na snagu ali budući se
ušlo u sezonu i ljudi su već trebali početi raditi isto smatra neodgovornim, te smatra da bi ljude dok se
sve ne riješi trebalo pustiti da rade. Smatra da ova Odluka nije donesena slučajno nego je donesena s
razlogom, a razlog pronalazi u činjenici što je sezona i ponuda u sezoni takva kakva je, te ističe da se
sad tu istu Odluku zbog pritiska javnosti prolongira što smatra nedosljednim s obzirom na većinu koja
je sad trenutno tu i koja je tu Odluku donijela prije godinu dana. Smatra kako se prolongiranjem
zabrane za ovu sezonu koja prosječno traje 55 dana neće doprinijeti povećanju popunjenosti smještaja
u Vodicama.
Vijećnik gosp. Danijel Lasan Zorobabel je istaknuo da se jednim dijelom slaže sa gosp.
Ivicom Slavicom jer je i sam prije godinu dana glasao za ovu Odluku a problem vidi u stručnim
službama Grada zbog kojih Odluka u prijelaznom periodu nije provedena. Naglasio je da građani
moraju znati da se Odluka ne ukida nego prolongira do slijedeće sezone. Istaknuo je da će biti za ovu
Odluku s obzirom da stručne službe Grada nisu dovoljno informirale i odradile svoj dio posla u onom
dijelu kad su trebale, tj. u prijelaznom roku od godinu dana.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Odluku o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 15 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o
ugostiteljskoj djelatnosti.
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je konstituirajuću sjednicu, i zahvalio se svima
prisutnima, te najavio saziv stranačkih kolegija radi dogovora o suradnji.
Sjednica je zaključena u 10,00 sati.
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