
ZAPISNIK 

12. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica 

  

 Sjednica je odrţana 28. siječnja 2019. godine (ponedjeljak) u vijećnici Gradske uprave u 

Vodicama s početkom u 09
00 

sati. 

 

  Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici: Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić, 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Gordan Frţop, g. Branimir Marić, gđa. Marija Ferara, gđa. Kristina 

Mijat, g. Ante Pešić, g. Igor Lozančić, g. Boris Latin,  g. Ivica Slavica (nazočan do 10:13 sati), g. Šime 

Bilan (nazočan do 10:13 sati), gđa. Meri Bandl Valeš (nazočna do 10:13 sati), g. Ante Juričev-Grgić 

(nazočan do 10:13 sati), g. Ivica Latin (nazočan do 10:13 sati) i g. Marko Udovičić (nazočan do 9:18 

sati). 

  Sa sjednice bila je, opravdano, odsutna gđa. Sunčica Grubelić.  

 

  Na sjednici su bili nazočni Gradonačelnica Grada Vodica gđa. Nelka Tomić, Zamjenik 

Gradonačelnice g. Stipe Bosotin i sluţbenici Grada: 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. Tina Bosotin i Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić. 

 

 Na sjednici su bili nazočni i gosti, izvjestitelji akata: direktorica Gradskog poduzeća d.o.o. gđa 

Marija Bakmaz, predstavnica Leća d.o.o. gđa Danijela Martinović i predstavnice Geoprojekta d.d.. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić vodio je sjednicu, a gđa. Ivana Drescher, Viši 

stručni suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove bila je zaduţena za zapisnik uz tonsko 

snimanje. Sjednica je video snimana od strane predstavnika medija i ovlaštene osobe Grada. 

 

Predsjednik je otvorio 12. sjednicu na kojoj je bilo nazočno 14 vijećnika, stoga je konstatirao 

kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje, a sve sukladno članku 65. Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Vodica. 

 

Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 

 

Predsjednik je pozvao vijećnike na utvrđivanje dnevnog reda. 

Predsjednik je pisanim putem predloţio dopunu dnevnog reda sa sljedećim točkama koje 

glase: 

1. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva o 

ispunjavanju uvjeta za nastavljanje obnašanja vijećničke duţnosti Sunčice Grubelić 

2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području 

Grada Vodica 

Predloţio je da se Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva 

stavi kao prva točka dnevnog reda, dok se druga točka predlaţe staviti na kraj predloţenog dnevnog 

reda. 

Predsjednik je usmeno na sjednici predloţio izostavljanje 13. točke dnevnog reda koja glasi: 

 Donošenje Prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta Gradske knjiţnice 

Vodice. Obrazloţio je isto navodeći kako će odvjetnički ured pripremiti usklađenje općih akata, 

statuta, svih javnih ustanova u vlasništvu Grada Vodica za prvu sljedeću sjednicu Vijeća. 

 

Najprije se odlučivalo o prijedlogu da se gore navedena točka izostavi.  

Vijeće je glasovalo sa 9 glasova „za“ za izostavljanje 13. točke dnevnog reda.  

Potom je Vijeće glasovalo sa 8 glasova „za“ dopunu dnevnog reda sa dvije točke. 

Vijeće je usvojilo sljedeći dnevni red: 

 

 

 



DNEVNI RED 

 

1. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva o 

ispunjavanju uvjeta za nastavljanje obnašanja vijećničke duţnosti Sunčice Grubelić 

2. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu 

3. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu 

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava vijeća nacionalnih manjina Grada 

Vodica 

5. Donošenje Odluke o dodjeli novčanih nagrada uspješnim učenicima osnovnih i srednjih škola 

6. Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika Osnovne škole Vodice 

7. Donošenje Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge javne 

trţnice na malo na području Grada Vodica  

9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge ukopa 

pokojnika unutar groblja na području Grada Vodica 

10. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete Ugovora o korištenju javnih 

parkirališta s naplatom  

11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pruţanja komunalnog 

linijskog prijevoza na području Grada Vodica 

12. Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica 

13. Donošenje Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica 

14. Donošenje Rješenja o imenovanju ulica 

15. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Odsjeka komunalnog redarstva za 

2018. godinu 

16. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada 

Vodica 

 

VIJEĆNIĈKA PITANJA 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić  citirao je odredbu članka 44. Poslovnika – 

„prije prelaska na dnevni red vijećnici mogu postavljati pitanja gradonačelnici, zamjeniku 

gradonačelnice i pročelnicima upravnih tijela u svezi s poslovima iz njihova djelokruga rada“, a potom 

je  pozvao vijećnike da postave vijećnička pitanja.  

 

G. Slavica postavio je pitanje vezano za broj zaposlenih u sustavu korisnika proračuna. 

Ponajprije se osvrnuo na navode Predsjednika kako će Grad angaţirati odvjetnički ured da bi 

sastavili statute ustanova, kazao je da kao Grad nema pravnika pa je potrebno isto dati vanjskim 

suradnicima. Bazirao je pitanje na podatku kako je od 2007. do danas broj stanovnika Grada identičan, 

a Proračun u nekim segmentima čak i niţi te broj zaposlenih nije transparentan. Upitao je koliko je 

zaposlenih u sustavu korisnika proračuna. Pitanje je postavio Gradonačelnici i sluţbama.  

Gradonačelnica je odgovorila kako je broj zaposlenih u Gradskoj upravi 35 te je zamolila 

Pročelnika g. Pericu da dopuni odgovor. 

Pročelnik g. Perica je odgovorio kako trgovačka društava nisu na Proračunu, a ustanove jesu 

ali nisu na temelju broja zaposlenika već javnih potreba. Odgovorio je  kako JVP Grada Vodica ima 

18 zaposlenika što nije dovoljan broj, Dječji vrtić Tamaris ima 45 zaposlenika, a potrebno je i 

usklađivanje sa pedagoškim standardom predškolskog odgoja budući na manji broj djece treba više 

„teta“, zatim Memorijalni centar Faust Vrančić ima 2 zaposlenika, Pučko otvoreno učilište ima 2 

zaposlenika, Gradska knjiţnica Vodice ima 6 zaposlenika, a Gradska uprava 35 zaposlenika. 

Napomenuo je kako sukladno Zakonu sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i 

područne (regionalne) samouprave ne smiju iznositi više od 20% izvornih prihoda poslovanja jedinice 

ostvarenih u tekućoj godini. Planom Proračuna za ovu godinu planirano je 10,50% izdvajanja izvornih 

prihoda, po tome Grad Vodice spada u 20 najboljih gradova, općina u RH. 

G. Slavica je odgovorio kako se slaţe da se moţe izdvojiti 20% ukupnih izvornih prihoda kako 

za slavonske tako i jadranske općine, gradove, a stopa razvoja je u tim općinama, gradovima drugačija. 



Naveo je kako je Grad skupština trgovačkih društva te neka trgovačka društva percipiraju u proračun 

sa 5, 6 milijuna stoga je potrebno znati broj zaposlenih u društvima. 

 

 G. Udovičić postavio je pitanje vezano za govor mrţnje na društvenim mreţama.  

Osvrnuo se kako je na Facebook stranici portala Infovodice podijeljena studija vezano za 

stanje turizama u Gradu, dugogodišnjeg iznajmljivača, magistra ekonomskih znanosti i dopredsjednika 

SDP-a Grada Vodica. Izrazio je ţaljenje budući je osoba, koja je i na lokalnim izborima bila visoko 

pozicionirana na listi stranke koja i danas sudjeluje u radu Vijeća, komentirala tekst i izrazila ţaljenje 

što autor teksta nije zapaljen na lomači kao Jovan. Izrazio je svoje mišljenje kako isto za njega 

predstavlja napad na sve koji drugačije vide te koji imaju drugačije mišljenje. Zatraţio je osudu takvog 

ponašanja od strane Gradskog Vijeća, Gradonačelnice te stranke čiji je član ta osoba te sankcije zbog 

poticanja govora mrţnje. Nadalje, kazao je kako je dotični obavljao i obavlja građevinske poslove za 

Grad te traţi da se primjene restriktivne mjere Zakona o javnoj nabavi te da se onima koji šire govor 

mrţnje onemogući sudjelovanje u poslovima koji se financiraju od javnog novca. Naveo je da će o 

tom incidentu izvijestiti i nadleţne institucije jer smatraju da je svojim komentarom počinio kazneno 

djelo, javno poticanje na nasilje i mrţnju. Istaknuo je da se incident dogodio na datum kad se 

obiljeţava Dan sjećanja na ţrtve holokausta.  

Kazao je kako će napustiti sjednicu te će se obratiti dopisom vezanim za ostale teme. 

Nakon izlaganja g. Udovičića, Predsjednik Gradskog vijeća i Gradonačelnica oštro su osudili 

navedeni čin. 

Gradonačelnica se kratko osvrnula na govor mrţnje na društvenim mreţama, podsjetila je 

prisutne na fotomontaţu njene slike na Facebook stranici Mali parapet te zamolila građane i vijećnike 

da prestanu s tim ponašanjem. 

Sjednicu je, u 09:18 sati, napustio g. Udovičić. 

 

Gđa Bandl Valeš postavila je pitanje vezano za medijske objave. 

Ponajprije se osvrnula na dva članka sa portala Infovodice, članak od dana 31.05. i od dana  

09.11. vezana za izgradnju koridora prema poluotoku Punta, a potom je postavila pitanje zbog čega se 

obmanjuje javnost slikama bagera, kad se zna da radovi još nisu započeli te koji je konačni iznos koji 

je dogovoren, ako je dogovoren,  za 30 m
2
 zemljišta od g. Marijana Marenkovića te postoji li sudski 

spor sa g. Matešom i da li postoji sudska zabrana nadogradnje.  

Pitanje je postavila Zamjeniku Gradonačelnice. 

Zamjenik Gradonačelnice odgovorio je kako je proveden javni natječaj za izgradnju koridora, 

međutim dokumentacija je proširena na rješavanje oborinske odvodnje počevši od ulice Plimica, gdje 

su već započeli radovi. Odgovorio je da nema saznanja da je g. Mateša pokrenuo sudski spor te je g. 

Mateša isplaćen u cijelosti, a dogovori s g. Marekovićem su pri kraju stoga se nada da će završetak 

radova, na koridoru do hotela Punta, biti do početka turističke sezone.  

Gđa. Bandl Valeš, po dobivenom odgovoru, upitala je još zašto se obmanjuje javnost jer 

radovi nisu započeli. 

Zamjenik Gradonačelnice je odgovorio kako su radovi započeli, a izvodi ih Filips d.o.o.. 

Istaknuo je kako je proširena dokumentacija na rješavanje oborinske odvodnje od ulice Plimica. 

Vezano za rokove odgovorio je kako je malo više vremena proteklo nego što je objavljeno no na isto 

nije bilo moguće utjecati jer je vezano za rokove iz Zakona o javnoj nabavi te je bilo nuţno postupati 

sukladno zakonu i provesti sve postupke po navedenom, a također i u skladu sa drugim zakonima. 

Gđa Bandl Valeš ţeljela je postaviti još jedno pitanje na ovu temu stoga ju je Predsjednik 

upozorio na odredbe članka 44. i 46. Poslovnika. 

 

Gđa Bandl Valeš postavila je pitanje vezano za rotor. 

Ponajprije se osvrnula na objavljen članak u Šibenskom listu od dana 24.10.2017. godine od 

strane novinara g. Ante Talijaša, a vezano za rekonstrukciju stare magistrale koja obuhvaća dva rotora, 

u kojem je navedeno kako je Gradonačelnica kazala da je planiran početak radova na rekonstrukciji te 

vaţne prometnice za 2018. godinu. Potom je postavila pitanje Gradonačelnici zašto obmanjuje javnost 

izlazeći u medije s priopćenjima o početku radova i rekonstrukciji ceste za 2018. godinu. 

Gradonačelnica je odgovorila kako ne misli obmanjivati javnost te ne moţe utjecati na naslove 

članaka koje urednik sredstava javnog informiranja samostalno formira. Istaknula je kako Grad 



surađuje sa Ţupanijom i Ţupanijskim cestama, pripremljena je dokumentacija te su dobivene sve 

potrebne dozvole no problem je nastao budući ta dva rotora ulaze u privatne posjede određenih 

obiteljskih kuća, dvorišta. 

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo g. Marko 

Lugović odgovorio je vezano za rekonstrukciju D-8, kako su projekt započeli projektanti Hrvatskih 

cesta koji su se rukovodili time da je to drţavna cesta i da nakon krajnjeg ruba pješačkog ivičnjaka 

treba uzeti još dva metra zaštitnog pojasa. Istaknuo je kako je u međuvremenu cesta prešla pod 

ţupanijsku ingerenciju stoga dva metra zaštitnog pojasa više nisu potrebna. Potom je dokumentacija 

promijenjena i pred dva mjeseca predana ţupanijskoj upravi za izdavanje građevinske dozvole. Kazao 

je kako je u tijeku otkup potrebnog zemljišta za bolje funkcioniranje prometnih tokova. Istaknuo je 

kako nisu dali izjavu o početku gradnje bez uvida u napisani rok od strane Hrvatskih cesta, a pisalo je 

kako će radovi započeti u drugom kvartalu 2018. godine stoga pretpostavlja kako radovi još nisu 

započeli budući nije izdana građevinska dozvola.  

Gđa Bandl Valeš komentirala je kako nije pronašla demant predmetne objave stoga zaključuje 

da se Gradonačelnica s istim slaţe. 

 

G. Juričev-Grgić prijavio je vijećničko pitanje na temu „tri kralja“.  

Pročitao je tekst koji je napisao mladi kapelan Ţupe Vodice, don Josip Mudronja povodom 

blagdana Sveta tri kralja. 

 

G. Ivica Latin postavio je pitanje vezano za predizborna obećanja.  

Započeo je postavljanje pitanja navodeći da je 2005. godine Gradonačelnica Branka Juričev-

Martinčev izjavila kako je glavni cilj da svako kućanstvo bude spojeno na kanalizaciju, a 2006. bio je 

najavljen sportski kompleks u Račicama. G. Latin je u rukama imamo predizborni letak HDZ-a za 

prošle izbore na kojem su 22 stavke, stoga je izloţio kako je izvršena samo jedna, dignut je kredit za 

Dječji vrtić od 20 milijuna kuna. Nadalje, naveo je stavke kao što su: priključenje svake kuće u 

Vodicama, Srimi i Prviću na uređaj za pročišćavanje, novi objekt za potrebe hitne pomoći i 

vatrogasaca, starački dom i autobusni kolodvor ističući kako nisu još ni pravo započele, a na polovici 

mandata su. Zatim se osvrnuo na pitanje od prošle sjednice podsjećajući Gradonačelnicu kako je 

kazala da je naslijedila dokumentaciju za izgradnju sportske dvorane, Dječjeg vrtića i plaţe Vruje 

stoga je postavio pitanje zašto nije dosljedna sebi, kao u slučaju Vrtića i plaţe, da se sportska dvorana 

napravi po tom projektu gdje je trebala biti te zašto je zemlju gdje je trebala biti izgrađena dvorana 

dala u ruke ţupanu Pauku i Ţupaniji. 

Gradonačelnica je odgovorila kako sve što je rekla je istina, dakle naslijedila je projektnu 

dokumentaciju Vrtića, dokumentaciju za uređenje plaţe Vruje te nije bila Gradonačelnica u vrijeme 

događaja vezanih za centar za posjetitelje u Račicama. Naglasila je da je sve projekte nastavila raditi 

sa svojim stručnim  timom u okviru mogućnosti i vremenskih procedura. Vezano za izjavu vijećnika 

kako je za Vrtić samo podignut kredit kazala je da je projektna dokumentacija spremna, raspisan je 

natječaj, prijavljeno je 6 izvođača, uzimajući u obzir zakonske odredbe, ukoliko ne bude ţalbe planira 

se početak radova u travnju. Što se tiče Račica kazala je da je otkupljeno 6000 m
2
 zemljišta da bi se 

nastavila izgradnja centra, a ta zemlja na kojoj će biti centar je bila tema na sjednici Gradskog vijeća te 

je predmetna točka izglasana sa 12 glasova „za“ i to u doba kad nije bila ni Gradonačelnica ni 

vijećnica. Naglasila je kako nije točno da je od novih predizbornih obećanja samo dignut kredit za 

novi vrtić te se na obećanom radi. 

G. Latin osvrnuo se na temu od prošle sjednice vezano za vrtić u Gradu Bjelovaru te je 

zaključio da se vrtić mogao graditi u Srimi. 

Gradonačelnica je odgovorila kako gradovi s više od 10.000 stanovnika ne mogu aplicirati za 

sredstva za vrtić iz EU fondova no mogu prijaviti na mjeru 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja, dakle 

ruralnog razvoja. 

 G. Latin je rekao kako je kontaktirao ljude iz RH i smatra da se moglo prijaviti za izgradnju u  

Srimi te upitao Gradonačelnicu da li nije znala ili nije mogla. 

Gradonačelnica je odgovorila da nije bila Gradonačelnica kada se radila projektna 

dokumentacija no nije ţeljela odustati od projekta koji je plaćen. 

G. Latin je postavio pitanje, navodeći da je postavio isto i na prošloj sjednici, da li je istina da 

se za plaţu Vruje utrošio novac koju su građani uplatili u Proračun kao komunalnu naknadu i 



pristojbe, a kazao je da isto pita jer se taj novac mora utrošiti isključivo u izgradnju komunalne 

infrastrukture. 

Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode g. Hrvoje Perica je odgovorio da se 

komunalni doprinos utrošio na komunalnu infrastrukturu sukladno Zakonu o komunalnom 

gospodarstvu i Programu građenja komunalne infrastrukture. Naglasio je da se u većem broju JLS  iz 

komunalnog doprinosa financira izgradnja komunalne infrastrukture uključujući pomorsko dobro i to 

plaţe, a sukladno Programu.  

 

G. Bilan postavio je pitanje vezano za porez na dohodak od iznajmljivanja smještaja u 

turizmu. 

Upitao je Gradonačelnicu da li i dalje stoji pri prijedlogu odluke o visini paušalnog poreza. 

Gradonačelnica je odgovorila potvrdno. 

G. Bilan upitao je zašto nije provedena javna rasprava npr. u kino sali. Naveo je kako je Zakon 

predstavljen  21.11.2018. godine, stupio na snagu 02.01.2019. godine, primjenjuje se od 01.02.2019. 

godine te iznio svoje mišljenje kako primjenom zakona Grad ne dobiva ništa te će proračun biti manji. 

Nastavio je govoriti kako je smanjen i porez na promet nekretnina za 1%. Iznio je primjedbe koje su 

mu građani kazali, a to je da se plaća i prirez na porez no prema prebivalištu stoga će građani Grada 

Vodica na predmetni porez platiti još 6% prireza. Nadalje, smatra da je niz pitanja nedorečeno. 

Spomenuo je i mogućnost povećanja boravišne pristojbe. Upitao je na osnovu čega je predloţeno 

300,00 kn; što je s vlasnicima stanova, apartmana koji legalno iznajmljuju, a nemaju mjesto 

prebivališta u Vodicama; da li se moţe osobama koji nemaju prebivalište na području Grada naplatiti 

600,00 kn, a mještanima odlukom umanjiti za 50%, dakle da plate sadašnjih 300,00kn; što je s 

iznajmljivačima koji ilegalno iznajmljuju, a ne plaćaju ništa te iznio kako misli da je takvih oko 30-

40%; zašto Grad Vodice ima jednu zonu, a ne dvije ili tri. Napomenuo je da 60% ovoga poreza ide 

Gradu, 16,5 % Ţupaniji, a ostalo drţavi.  

Predsjednik je upozorio g. Bilana na vrijeme postavljanja pitanja. 

G. Bilan je predloţio da se do lipnja izabere stručan tim, koji bi sagledao cjelokupnu situaciju. 

Gradonačelnica je odgovorila kako je vijećnik mogao podnijeti amandman na točku dnevnog 

reda. 

Vezano za drugo prijavljeno vijećničko pitanje g. Bilan je kazao kako će ga predati Pročelniku 

g. Lugoviću. 

 

Predsjednik  je produţio vrijeme za postavljanje vijećničkih pitanja jer je isto smatrao 

potrebnim. 

 

G. Juričev Grgić prijavio je vijećničko pitanje na temu gradski proračun. 

Predloţio je da se onaj dio proračuna koji se troši za realizaciju projekata, napredak Grada, 

podijeli po izbornim rezultatima. Naglasio je da bi se time stvorila pozitivna konkurencija. Smatra da 

bi time opozicija došla u poziciju da nešto napravi i dobro bi razmislila gdje će utrošiti novce, a isto 

tako i sadašnja pozicija.  

 

Gđa Bandl Valeš postavila je pitanje vezano za dokumente.  

Kazala je kako  je vijećnica pola godine, a nije dobila odgovor u pismenom obliku osim od 

Pročelnika g. Lugovića i Voditelja odsjeka g. Blagodara Španje. 

Postavila je pitanje Gradonačelnici, što je poduzela po pitanju traţenja dokumenata vezano za 

Marinu, dakle koncesijske ugovore, aneks ugovora, suglasnost Grada i slično obzirom da direktor 

Marine posjeduje kompletnu urednu dokumentaciju. Kazala je kako na postavljeno pitanje nije dobila 

odgovor. 

Gradonačelnica je istaknula kako ACI marina nije u nadleţnosti Grada, a Pročelnik g. Lugović 

je dao usmeno odgovor na sjednici.  

Pročelnik g. Lugović je kazao kako je na zadnjoj sjednici rečeno da je Grad uputio dopis 

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Kazao je kako je u Gradu 18 godina i tijekom tih godina 

nije vidio predmetni ugovor. 



Gđa Bandl Valeš je naglasila kako je Lista našeg mista od početka mandata traţila 

dokumentaciju no ni od koga nisu dobili odgovor. Upitala je na temelju čega Marina plaća Gradu 

Vodice te zašto dokumente koje ima direktor Marine nema Grad. 

Tajnik Grada odgovorio je kako je na prošloj sjednici dostavljen odgovor u kojem je 

Gradonačelnica obavijestila da je uputila dopis Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u kojem 

traţi dostavu dokumentacije. Zaključio je da ukoliko Ministarstvo ne dostavi dokumentaciju 

Gradonačelnici, Gradonačelnica ne moţe proslijediti dokumentaciju dalje jer je jednostavno nema. 

 

G. Latin postavio je pitanje vezano za imenovanje ulica. 

Osvrnuo se na sugestiju imenovanja ulica hrvatskih branitelja te trošak promjena osobnih 

dokumenta građana koji ţive u tim ulicama stoga je upitao zašto Ministarstvo hrvatskih branitelja, 

Grad Vodice te udruge vezane za Domovinski rat Grada Vodica ne bi podmirili trošak promjene 

osobnih dokumenata tih građana. 

Zamjenik Gradonačelnice je odgovorio da podrţava sugestiju te kazao da je Grad Vodice 

zaprimio zahtjev, prijedlog Udruge Specijalne policije iz Domovinskog rata da se ulica Magistrala 

imenuje u ime Ulica Marinka Kardum. Povodom istog sazvan je međustranački kolegij, a na sjednicu 

Odbora su bile pozvane i tri udruge na području Grada Vodica no nisu se usuglasili stavovi sudionika. 

Kazao je da smatra kako bi udruge trebale inicirati novi sastanak i nada se da će doći do sastanka te 

usuglašenog prijedloga. 

 

RASPRAVA I ODLUĈIVANJE PO TOĈKAMA DNEVNOG REDA 

 

Toĉka 1. 

Donošenje Zakljuĉka o primanju na znanje  

Izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta  

za nastavljanje obnašanja vijećniĉke dužnosti Sunĉice Grubelić 

 

Predlagatelj akta bilo je Mandatno-imunitetno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Vodica. 

Izvjestitelj akta bio je predsjednik Mandatno-imunitetno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Vodica, 

g. Branimir Marić. 

Sjednicu su napustili, u 10:13 sati, g. Ivica Slavica, g. Šime Bilan, gđa. Meri Bandl Valeš, g. Ante 

Juričev-Grgić i g. Ivica Latin. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je donijelo Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatno-imunitetnog 

povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za nastavljanje obnašanja vijećničke duţnosti Sunčice Grubelić. 

 

 

Toĉka 2. 

Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti 

 iznajmljivanja i smještaja u turizmu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku Odluke o visini paušalnog 

poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu. U vrijeme glasovanja na sjednici je bilo 

nazočno 8 vijećnika. U vrijeme glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. 

 

Toĉka 3. 

Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Zamjenik Gradonačelnice. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 



ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o komunalnom doprinosu. U 

vrijeme glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika.  

 

 

Toĉka 4. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava vijeća  

nacionalnih manjina Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o ostvarivanju prava vijeća  

nacionalnih manjina Grada Vodica. U vrijeme glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika.  

 

 

Toĉka 5. 

Donošenje Odluke o dodjeli novĉanih nagrada uspješnim  

uĉenicima osnovnih i srednjih škola 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o dodjeli novčanih nagrada 

uspješnim učenicima osnovnih i srednjih škola. U vrijeme glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 

vijećnika.  

 

 

Toĉka 6. 

Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza  

uĉenika Osnovne škole Vodice 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o sufinanciranju prijevoza  

učenika Osnovne škole Vodice. U vrijeme glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika.  

 

 

Toĉka 7. 

Donošenje Odluke o organizaciji i naĉinu naplate parkiranja 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo imovinu i prostorno planiranje 

gđa. Tina Bosotin. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o organizaciji i načinu 

naplate parkiranja. U vrijeme glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. 

 

 

Toĉka 8. 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na  

Opće uvjete isporuke usluge javne tržnice na malo  

na podruĉju Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestiteljica akta bila je predstavnica Leća d.o.o. gđa Danijela Martinović. 



SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o davanju prethodne 

suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge javne trţnice na malo na području Grada Vodica. U 

vrijeme glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. 

 

 

Toĉka 9. 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na  

Opće uvjete isporuke usluge ukopa pokojnika unutar groblja  

na podruĉju Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestiteljica akta bila je predstavnica Leća d.o.o. gđa Danijela Martinović. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o davanju prethodne 

suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Vodica. 

U vrijeme glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. 

 

 

Toĉka 10. 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na  

Opće uvjete Ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestiteljica akta bila je direktorica Gradskog poduzeća d.o.o. gđa Marija Bakmaz. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o davanju prethodne 

suglasnosti na Opće uvjete Ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom. U vrijeme glasovanja 

na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. 

 

 

Toĉka 11. 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na  

Opće uvjete pružanja komunalnog linijskog prijevoza na podruĉju Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestiteljica akta bila je direktorica Gradskog poduzeća d.o.o. gđa Marija Bakmaz. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o davanju prethodne 

suglasnosti na Opće uvjete pruţanja komunalnog linijskog prijevoza na području Grada Vodica. U 

vrijeme glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. 

 

 

Toĉka 12. 

Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna  

Prostornog plana ureĊenja Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelji akta bile su Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo imovinu i prostorno planiranje 

gđa. Tina Bosotin i predstavnica Geoprojekta d.d. gđa Ivana Bojić. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o donošenju IV. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica. U vrijeme glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 

vijećnika. 

 



 

Toĉka 13. 

Donošenje Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna  

Prostornog plana ureĊenja Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelji akta bila je Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo imovinu i prostorno planiranje 

gđa. Tina Bosotin. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Grada Vodica. U vrijeme glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. 

 

 

Toĉka 14. 

Donošenje Rješenja o imenovanju ulica 

 

Predlagatelj i izvjestitelj akta bio je Predsjednik Odbora za nazive ulica i trgova g. Boris Latin. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Rješenje o imenovanju ulica. U 

vrijeme glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. 

 

 

Toĉka 15. 

Donošenje Zakljuĉka o primanju na znanje  

Izvješća o radu Odsjeka komunalnog redarstva za 2018. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva, g. Blagodar Španja. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o primanju na znanje  

Izvješća o radu Odsjeka komunalnog redarstva za 2018. godinu. U vrijeme glasovanja na sjednici je 

bilo nazočno 8 vijećnika. 

 

 

Toĉka 16. 

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni  

Odluke o komunalnim djelatnostima na podruĉju Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo g. Marko Lugović. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica. U vrijeme glasovanja na sjednici je bilo 

nazočno 8 vijećnika. 

 

Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 10
44

 sati. 

 

KLASA: 021-05/19-01/03 

URBROJ: 2182/04-03/08-19-7 

Vodice, 28. siječnja 2019. godine 

 

 

ZAPISNIK PRIPREMILA PREDSJEDNIK 

Ivana Drescher Marin Mikšić 



 


