ZAPISNIK
26. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
Sjednica je održana 21. ožujka 2017. godine (utorak) u vijećnici unutar zgrade Gradske uprave u
Vodicama s početkom u 1000 sati.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici, gospoda: Predsjednik Gradskog vijeća Danijel
Lasan Zorobabel, potpredsjednik Gradskog vijeća Marin Mikšić, Antonio Skočić, Marija Ferara,
Lucija Toprek, Ante Pešić, Gordan Tabula, Branimir Marić, Edi Luketa, Šime Bilan, Marija Alfirev,
Roko Ivanda, Ivica Ledenko i Krešimir Boršić.
Odsutni vijećnici: Mirko Sladoljev.
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 zadužen za
zapisnik uz tonsko snimanje.
Na sjednici su bili nazočni Gradonačelnica Grada Vodica gĎa Branka Juričev-Martinčev,
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; pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno
planiranje gĎa Vesna Franin i gĎa Tina Bosotin, Savjetnik za imovinsko pravna pitanja, europske
fondove i gospodarstvo (nazočna na 31. točki dnevnog reda).
Na sjednici su bili nazočni gosti, izvjestitelji akata: g. Ivica Begić (zapovjednik Javne
vatrogasne postrojbe), gĎa Gordana Birin (ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta), gĎa Petra Kranjac
(ravnateljica Dječjeg vrtića „Tamaris“), gĎa Sanja Radin-Mačukat (ravnateljica Gradske knjižnice
Vodice), gĎa Ivana Skočić (ravnateljica Memorijalnog centara Faust Vrančić) i gĎa Barbara Juričev
(član Savjeta mladih grada Vodica).
Predsjednik je otvorio 26. sjednicu 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 Vodica.
Zapisnik s 25. sjednice Gradskog vijeća je usvojen bez primjedbi, sukladno članku 81.
Poslovnika.
Predsjednik je obavijestio članove Vijeća o svom ulasku u članstvo Nezavisne liste mladih, te je
pročitao obavijest vijećnika Šime Bilana o namjeri da se na predstojećim lokalnim izborima kandidira
kao nezavisni kandidat na listi Mosta nezavisnih lista.
Predsjednik Gradskog vijeća na prijedlog Gradonačelnice, a na temelju članka 58. Poslovnika
predložio je da se iz Dnevnog reda izostave sljedeće točke: „26. Donošenje Odluke o donošenju
Urbanističkog plana ureĎenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka; 27. Donošenje Odluke o donošenju
Izmjene i dopune Prostornog plana ureĎenja Grada Vodica za područje „Perolin gat“ u Prvić Šepurini;
28. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Vodica“.
Dnevni red sa navedenim izostavljenim točkama usvojen je većinom sa 13 glasova „za“, i 1
„suzdržan“, te je sukladno članku 54. Poslovnika, utvrĎen sljedeći:

DNEVNI RED
1. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine;
2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Vodica prema stanju na
dan 31. prosinca 2016. godine;
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture u 2016.
godini;
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini;
5. Donošenje I. Izmjene Plana Proračuna Grada Vodica za 2017. godinu;
6. Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini;
7. Donošenje Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture u 2017. godini;
8. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2017.
godinu;
9. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2017. godinu;
10. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2017.
godinu;
11. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgraĎenih zgrada
u prostoru za 2017. godine;
12. Donošenje Programa o utrošku sredstava spomeničke rente za 2017. godinu;
13. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja;
14. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja i ispravku vrijednosti;
15. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2016. godinu;
16. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vodica za razdoblje od 13. travnja 2016. godine do 13.
ožujka 2017. godine;
17. Donošenje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara
Grada Vodica;
18. Izvješće o stanju zaštite od požara za Grad Vodice u 2016. godini;
19. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe 2016. godinu;
20. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta za 2016. godinu;
21. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice za 2016. godinu;
22. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Tamaris“ za 2016. godinu;
23. Izvješće o radu i financijsko izvješće Memorijalnog centra „Faust Vrančić“ za 2016. godinu;
24. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2016. godinu;
25. Donošenje Odluke o rasporeĎivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Vodica za razdoblje od siječnja do travnja 2017. godine;
26. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica;
27. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih
montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga;
28. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Grada Vodica za
razdoblje od 2017. – 2019. godine;
29. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vodica za
razdoblje od 2017. – 2021. godine sa prezentacijom Registra nekretnina;
30. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“;
31. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.
Gradonačelnica, kao predlagatelj akata, podnijela je Amandmane na točku 5. i 26. Dnevnog
reda 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica, te su 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.
G. Danijel Lasan Zorobabel postavio je vijećničko pitanje koje se odnosi na rampu za invalide
na ulazu u Kulturni centar te toalet za invalide u Kulturnom centru. Naveo je kako su invalidi
onemogućeni koristiti rampu te problem neurednosti toaleta.
GĎa Gradonačelnica je odgovorila kako se prvenstveno radi o kulturi vozača koji parkiranjem
onemogućavaju prilaz invalidima, a što se tiče neurednosti upozorit će se osobe zadužene za
održavanje.
G. Lugović je naveo kako Grad može u popodnevnim i večernjim satima poslati prometnog
redara da postupa vezano za nepropisno parkiranje.
G. Krešimir Boršić prijavio je vijećničko pitanje koje se odnosi na komunalni red na plažama.
Naveo je problem s neodgovornim vlasnicima kućnih ljubimaca koji ne kupe izmet svojih ljubimaca
sa javnih površina pogotovo na plažama.
GĎa Gradonačelnica je odgovorila da se s navedenim problemom ne suočava samo Grad Vodice
već svi gradovi i općine. Navela je kako je Grad donio odredbu u Odluci o komunalnom redu po kojoj
komunalni redari postupaju, da se tako nešto može sankcionirati, te postavio veći broj kanti sa najlon
vrećicama.
G. Ivica Ledenko postavio je vijećničko pitanje „nastavak gradnje Blata-Plava plaža i trajni
gubitak prometnice prema hotelu Punta“. Iznio je problematiku prometne veze hotela Punte, te
postavio pitanje koje je alternativno rješenje.
GĎa Gradonačelnica je odgovorila da je navedena tema vezana za izmjene i dopune
Urbanističkog plana kada će se moći dati prijedlozi i idejno rješenje kako bi se trebalo to područje
prometno riješiti. Navela je problem ucrtavanja prometnica u izgraĎenom graĎevinskom području, a
osobito u dijelu čestica sa zgradom gdje se ovisi o volji vlasnika čestice.
G. Marin Mikšić postavio je pitanje Gradonačelnici da li je upoznata sa izvoĎačima i
investitorom, te problematikom.
GĎa Gradonačelnica je odgovorila da su se vlasnici okolnih objekata obratili Gradu stoga je
upoznata da Investitori imaju svu potrebitu dokumentaciju.
G. Danijel Lasan Zorobabel postavio je pitanje da li je Povjerenstvo za prostorno ureĎenje
Grada Vodica zaprimilo primjedbe graĎana budući je on osobno dobio anonimne primjedbe.
GĎa. Vesna Franin je naglasila kako se za vrijeme javne rasprave raspravlja i o primjedbama s
izraĎivačem plana, stručnjacima, a te zaprimljene primjedbe nisu prihvaćene.
G. Marin Mikšić postavio je pitanje da li je Balon upisan u zemljišne knjige, katastar te da li
zadovoljava kriterije da bi se mogle održavati utakmice i djeca trenirati.
GĎa Gradonačelnica je odgovorila da je rješavanje imovinsko pravnih pitanja u tijeku.
GĎa. Vesna Franin je odgovorila da je donesena prvostupanjska presuda, školi je utvrĎeno pravo
vlasništva na svim česticama na kojima je položena škola i dvorište škole, a na dijelu dvorišta je
postavljen balon, no uložena je žalba na presudu stoga presuda nije pravomoćna. Napominje da je
Republika Hrvatska isplatila naknadu svim bivšim vlasnicima, te je još potrebna ispravka uknjižbe.
G. Marin Mikšić postavio je Gradonačelnici vijećničko pitanje koje se odnosi na projekt
odvodnje Grada Vodica.
GĎa Gradonačelnica je odgovorila da će graĎani dobiti sustav odvodnje u vrijednosti 55
milijuna eura, a gradski proračun i graĎane će stajati 5% investicije. Po prvim procjenama i analizama
trebala se prije 12 godina povećati cijena vode svakom graĎaninu 1 euro uz uvjet da 50% daje država
no država nije željena financirati javno-privatno partnerstvo, stoga je Gradu ponuĎen drugi model projekt Jadran kojim bi Grad dobio samo mehanički ureĎaj i I. fazu, koju sad Grada ima, ali ne i
priključak do svakog objekta te povećanje cijene za 4 kune od početka.

GraĎani će dobiti sustav odvodnje koji će stajati gradski proračun 5% investicije stoga graĎani
neće osjetiti teret povećanjem cijene vode. Navodi da je I. faza pri kraju te je još potrebna izgradnja
ureĎaja što se očekuje u sljedećih par mjeseci. Projektna dokumentacija je pri samom kraju, te se
uskoro potpisuje Ugovor za izgradnju II. faze.
Navela je da će 2018. godine Vodice biti raskopane te će svaki objekt u Vodicama, Srimi i na
Prviću dobiti priključak, a kuće koje ne budu imale direktan priključak imat će crpljenje svojih
septičkih jama i odvoz do ureĎaja, a za to neće snositi trošak.
Naglasila je kako će već ovo ljeto otpadne vode ići preko ureĎaja za pročišćavanje.
G. Marin Mikšić postavio je pitanje Gradonačelnici što je ostavila Gradu po isteku mandata.
G. Danijel Lasan Zorobabel je zamolio Gradonačelnicu da na navedeno pitanje odgovori putem
medija budući g. Mikšić isto nije prijavio kao vijećničko pitanje.
G. Šime Bilan postavio je pitanje Gradonačelnici vezano za Izvješće Turističke zajednice u
kojem je vidljivo da opada broj dužine ostanka gostiju u Gradu i pitanje vezano za pozivnice za
domjenak HDZ-a na koje se Gradonačelnica potpisala, te trošak domjenaka HDZ-a.
Gradonačelnica je odgovorila da je Institut za turizam napravio analizu na razini Hrvatske u
kojoj je vidljiv trend naših gostiju da npr. dva dana ostaju u Vodicama, tri dana u Splitu, četiri u
Dubrovniku.
Zamolila je g. Šimu Bilana da predloži osobu za skupštinu Turističke zajednice budući je
zainteresiran za pitanja turizma.
Gradonačelnica je odgovorila da je domjenak bio primjereno stranačko druženje koje nije
plaćeno iz Gradskog proračuna već stranačkog proračuna, a potpis na pozivnici je primjeren jer se
radilo o isključivo stranačkom druženju i pozivnicama upućenim članovima strankama.
GĎa. Marija Alfirev je postavila pitanje g. Lugoviću vezano za završetak radova u Herfordskoj
budući je najavio završetak do dana 10. ožujka.
G. Lugović je odgovorio da je na sastanku 14. ožujka izvoĎač procijenio da je potrebno još
mjesec dana te nije potpisan novi Aneks. Napominje kako će na kraju nadzorni inženjer sastaviti
Zapisnik o primopredaji i Završno izvješće nadzornog inženjera te isti mogu biti dostavljeni i
vijećnicima, a svi zapisnici i izvješća su javni.
RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA
Odbor za Statut, Poslovnik i propise na sjednici održanoj 15. ožujka 2017. godine prihvatio je
jednoglasno bez primjedbi točke 2., 14., 25., 26., 27., 28., 29., 31., dnevnog reda 26. sjednice
Gradskog vijeća.
Kod glasovanja po svim točkama dnevnog reda, g. Ledenko je zatražio da se zapisnički konstatira
kako je Predsjednik Gradskog vijeća glasao u koaliciji s HDZ-om, a što je Predsjednik osporavao
navodeći kako glasuje sukladno svojim uvjerenjima.
Točka 1.
Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, gĎa Gradonačelnica i g. Roko Ivanda.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“ prihvatilo Izvješće o izvršenju
Proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

Točka 2.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Vodica prema stanju na
dan 31. prosinca 2016. godine
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“ donijelo Odluku o raspodjeli
rezultata poslovanja Proračuna Grada Vodica prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine
Točka 3.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture u 2016.
godini
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“ prihvatilo Izvješće o izvršenju
Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.
Točka 4.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“ prihvatilo Izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2016. godini.
Točka 5.
Donošenje I. Izmjene Plana Proračuna Grada Vodica za 2017. godinu
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
Gradonačelnica je amandmanom predlažila da se doda 200.000,00kn za sufinanciranje ureĎenja
krovišta crkve.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, gĎa Gradonačelnica, g. Šime Bilan i gĎa Vesna Franin
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“, uz amandman Gradonačelnice
koji je postao sastavni dio akta, donijelo I. Izmjene Plana Proračuna Grada Vodica za 2017. godinu.
Točka 6.
Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“, 1 „protiv“ i 5 „suzdržanih“ donijelo Izmjene
Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2017. godini.
Točka 7.
Donošenje Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Izvjestitelj akta bio je g. Marko Lugović.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i g. Marko Lugović
PRIJEDLOG: G. Lugović predložio je da se pokuša iznaći rješenje za osvjetljenje dijela Magistrale u
visini objekta g. Bilana, a do početka rekonstrukcije iste.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“, donijelo Program gradnje
objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.

Točka 8.
Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2017.
godinu
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Krešimir Boršić, gĎa Gradonačelnica, g. Ivica Ledenko, g. Šime Bilan
i gĎa Marija Alfirev
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“ donijelo Izmjene Programa
javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2017. godinu.
Točka 9.
Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2017. godinu
Izvjestitelj akta bio je g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, gĎa Marija Alfirev, gĎa Gradonačelnica i g. Hrvoje
Perica
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“ donijelo Izmjene Programa
javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2017. godinu.
Točka 10.
Donošenje Izmjena Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2017.
godinu
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
Sa sjednice je izašao g. Ivica Ledenko.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donijelo Izmjene Programa
javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2017. godinu.
Točka 11.
Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgraĎenih
zgrada u prostoru za 2017. godine
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
Na sjednicu se vratio g. Ivica Ledenko.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 10 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donijelo Program korištenja
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgraĎenih zgrada u prostoru za 2017. godine.
Točka 12.
Donošenje Programa o utrošku sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 14 glasova „za“ donijelo Program o utrošku sredstava
spomeničke rente za 2017. godinu.
Točka 13.
Donošenje Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
Izvjestitelj akta bila je gĎa Zdenka Šimić.
Predsjednik Gradskog vijeća je odredio stanku kako bi članovi Odbora za izbor i imenovanja i upravne
poslove glasovali i predložili kandidate za imenovanje članova Vijeća za davanje koncesijskog
odobrenja.
Vijećnici Marin Mikšić i Krešimir Boršić, Ivica Ledenko i Šime Bilan, te vijećnici SDP-a predložili su
da se u Vijeće kao predstavnici Grada Vodica imenuju Josip Brnadić, Mario Čular i Rafaela Bastić no
nakon glasovanja (6 glasova „za“ i 8 „protiv“) prijedlog nije prihvaćen.

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 6 „protiv“ prihvatilo prijedlog Odbora i
donijelo Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja da se u Vijeće kao
predstavnici Grada Vodica imenuju Marselo Mitrović-Matić, Ante Čičin Karlov i Danijel Ferara.
Točka 14.
Donošenje Odluke o otpisu potraživanja i ispravku vrijednosti
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, gĎa Gradonačelnica i g. Hrvoje Perica
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“, 1 „protiv“ i 5 „suzdržanih“ donijelo Odluku o
otpisu potraživanja i ispravku vrijednosti.
Točka 15.
Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2016. godinu
Izvjestitelj akta bila je gĎa Zdenka Šimić.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko i gĎa Zdenka Šimić.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 14 glasova „za“ donijelo Odluku o dodjeli priznanja Grada
Vodica za 2016. godinu.
Na prijedlog g. Krešimira Boršića Predsjednik je odobrio petominutnu stanku.
Točka 16.
Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vodica za razdoblje od 13. travnja 2016. godine do 13.
ožujka 2017. godine
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, gĎa Gradonačelnica, g. Roko Ivanda i g. Danijel Lasan
Zorobabel
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 9 glasova „za“ i 5 „protiv“ prihvatilo Izvješće o radu
Gradonačelnika Grada Vodica za razdoblje od 13. travnja 2016. godine do 13. ožujka 2017. godine.
Točka 17.
Donošenje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara
Grada Vodica
Izvjestitelj akta bio je g. Luka Lipić.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Danijel Lasan Zorobabel i g. Luka Lipić
PRIJEDLOG: G. Danijel Lasan Zorobel je predložio da Stožer civilne zaštite razmotri pitanje
skloništa na području Grada Vodica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 14 glasova „za“ prihvatilo Procjenu ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Grada Vodica.
Točka 18.
Izvješće o stanju zaštite od požara za Grad Vodice u 2016. godini
Izvjestitelj akta bio je g. Ivica Begić.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda i g. Ivica Begić.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 14 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o stanju zaštite od požara
za Grad Vodice u 2016. godini.
Točka 19.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe 2016. godinu
Izvjestitelj akta bio je g. Ivica Begić.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Šime Bilan i g. Ivica Begić.

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 14 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Javne vatrogasne postrojbe 2016. godinu.
Točka 20.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta za 2016. godinu
Izvjestitelj akta bila je gĎa Gordana Birin.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, gĎa Gordana Birin, gĎa Marija Alfirev i g. Roko
Ivanda
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 14 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Pučkog otvorenog učilišta za 2016. godinu.
Točka 21.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice za 2016. godinu
Izvjestitelj akta bila je gĎa Sanja Radin-Mačukat.
Sa sjednice su izašli g. Roko Ivanda.
Sjednicu je napustio g. Edi Luketa.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, gĎa Sanja Radin – Mačukat i gĎa Marija Alfirev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Gradske knjižnice za 2016. godinu.
Točka 22.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Tamaris“ za 2016. godinu
Izvjestitelj akta bila je gĎa Petra Kranjac.
Sjednicu je napustila gĎa Marija Alfirev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 11 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Dječjeg vrtića „Tamaris“ za 2016. godinu.
Točka 23.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Memorijalnog centra „Faust Vrančić“ za 2016. godinu
Izvjestitelj akta bila je gĎa Ivana Skočić.
Na sjednicu se vratio g. Roko Ivanda.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Danijel Lasan Zorobabel, gĎa Ivana Skočić, g. Krešimir Boršić i g.
Ivica Ledenko
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Memorijalnog centra „Faust Vrančić“ za 2016. godinu.
Točka 24.
Izvješće o radu Savjeta mladih za 2016. godinu
Izvjestitelj akta bila je gĎa Barbara Juričev.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Marin Mikšić i g. Šime Bilan
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o radu Savjeta mladih za
2016. godinu.
Točka 25.
Donošenje Odluke o rasporeĎivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Vodica za razdoblje od siječnja do travnja 2017. godine
Izvjestitelj akta bio je g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Marin Mikšić, g. Šime Bilan i g. Danijel Lasan Zorobabel

PRIJEDLOG: G. Šime Bilan je predložio da se poveća iznos sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo Odluku o rasporeĎivanju sredstava
za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za razdoblje od siječnja do
travnja 2017. godine.
Točka 26.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica
Izvjestitelj akta bila je gĎa Vesna Franin.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Krešimir Boršić, gĎa Vesna Franin i g. Danijel Lasan Zorobabel
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „za“, uz amandman Gradonačelnice koji je
postao sastavni dio akta, donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu
Grada Vodica.
Točka 27.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih
montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih
usluga
Izvjestitelj akta bila je gĎa Vesna Franin.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo Odluku o dopuni Odluke o
korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja
ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga.
Točka 28.
Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Grada Vodica za
razdoblje od 2017. – 2019. godine
Izvjestitelj akta bila je gĎa Vesna Franin.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Danijel Lasan Zorobabel, g. Marko Lugović, gĎa Vesna Franin i g.
Ivica Ledenko
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom sa 11 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ donijelo Srednjoročni
(trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Grada Vodica za razdoblje od 2017. – 2019. godine.
Točka 29.
Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vodica za
razdoblje od 2017. – 2021. godine sa prezentacijom Registra nekretnina
Izvjestitelj akta bila je gĎa Vesna Franin.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, gĎa Vesna Franin, g. Marko Lugović, g. Roko Ivanda
i g. Danijel Lasan Zorobabel.
ZAKLJUČAK: Vijeće nije donijelo Strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu
Grada Vodica za razdoblje od 2017. – 2021. godine sa prezentacijom Registra nekretnina budući je
bilo 6 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“.
Točka 30.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“
Izvjestitelj akta bio je g. Luka Lipić.
Odbor za izbor i imenovanja i upravne poslove predložio je g. Edija Luketu kao predstavnika Grada
Vodica u skupštini LAG-a „More“.
ZAKLJUČAK: Vijeće nije donijelo Odluku o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe
„More 249“ budući je bilo 6 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“.

Točka 31.
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Izvjestitelji akta bile su gĎa Vesna Franin i gĎa Tina Bosotin.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Danijel Lasan Zorobabel, gĎa Vesna Franin, gĎa Tina Bosotin, g.
Marko Lugović, g. Marin Mikšić i g. Ivica Ledenko
ZAKLJUČAK: Vijeće je zaključilo da će se o Odluci o ukidanju statusa javnog dobra u općoj
uporabi raspravljati i odlučivati na narednoj sjednici Gradskog vijeća kada budu imali više saznanja o
navedenoj temi.
Nakon što su odraĎene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 1350 sati.
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