ZAPISNIK
13. sjednice (tematske) Gradskog vijeća Grada Vodica
Dana 09. travnja 2019. godine održana je 13. sjednica (tematska) Gradskog vijeća Grada
Vodica u vijećnici Gradske uprave u Vodicama s početkom u 9:30 sati.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici: Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić,
Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Gordan Fržop, g. Branimir Marić, gđa. Marija Ferara, gđa. Kristina
Mijat, g. Ante Pešić, g. Igor Lozančić, g. Boris Latin, g. Ivica Slavica, g. Šime Bilan, gđa. Meri Bandl
Valeš, g. Ivica Latin, g. Danijel Skočić i g. Marko Udovičić.
Sa sjednice je bio opravdano odsutan vijećnik g. Ante Juričev-Grgić.
Na sjednici su bili nazočni Gradonačelnica Grada Vodica gđa. Nelka Tomić, Zamjenik
Gradonačelnice g. Stipe Bosotin i službenici 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 i Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći gosti: direktorica Turističke zajednice Grada Vodica gđa
Anita Franin Pečarica, direktor Hoteli Vodice d.d. g. Damir Varošanec, direktorica Hotel Imperial
Vodice d.d. gđa. Nataša Ban, direktor ACI d.d. g. Stanko Skočić, direktor Destina d.o.o. g. Ante
Cukrov, direktor LEĆ d.o.o. g.Stanko Birin, zamjenik načelnika Policijske Postaje Vodice g. Dujo
Troskot, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vodice g. Ivica Begić, predsjednik Udruženja
obrtnika Vodice i Tribunj g. Zrinski Ivas i predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Vodice
g. Ivica Zanze.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić vodio je sjednicu.
Gđa. Ivana Drescher, Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove bila je
zadužena za zapisnik uz tonsko snimanje.
Sjednica je video snimana od predstavnika medija i ovlaštene osobe Grada.
Predsjednik je otvorio 13. sjednicu na kojoj je bilo nazočno 12 vijećnika, stoga je konstatirao
kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.
Gđa Meri Bandl Valeš iznijela je primjedbu na Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća prvo
navodeći kako je navedeno: „Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća usvojen je bez primjedbi.“, a
nije se glasovalo o istom. Potom je navela kako je došlo do povrede članka 57. Poslovnika budući je
ponajprije predloženo izostavljanje točke dnevnog reda, a potom dopune dnevnog reda umjesto
obrnutim redoslijedom.
Uz iznošenje primjedbi navela je i kako je gosp. Marselo Mitrović-Matić imenovan za Osobu
zaduženu za nepravilnosti, a vezano za isto tada nije reagirao. O navedenom se očitovao Tajnik Grada
kako je imenovan za Osobu zaduženu za nepravilnosti sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti te
isto nije vezano za sjednice Gradskog vijeća. Napomenuo je kako je vijećnicima Statutom i
Poslovnikom dana mogućnost da reagiraju na povredu Poslovnika te podsjetio kako je i na
raspolaganju Odbor za Statut, Poslovnik i propise koji je ovlašten tumačiti Poslovnik i utvrđivati
nepravilnosti na sjednici. Zamolio je prisutne da za vrijeme sjednice, u trenutku povrede, reagiraju na
povredu Poslovnika, a ne nakon sjednice. Predložio je da Predsjednik, ako je tada propustio, na ovoj
sjednici dade mogućnosti da se iznesu primjedbe na Zapisnika sa 11. sjednice.
Predsjednik je zaključio da nije potrebno provesti glasovanje o Zapisniku sa 11. sjednice već
je samo zatražio da se primjedbe unesu u ovaj Zapisnik.
Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća je usvojen, uz primjedbu vijećnika, sa 8 glasova „za“
i 4 glasa „protiv“. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika.
Predsjednik je pozvao vijećnike na utvrđivanje dnevnog reda.
Predloženi dnevni red je sa 12 glasova „za“, jednoglasno, usvojen. U trenutku glasovanja na
sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika.

DNEVNI RED
1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o prestanku vijećničkog mandata Sunčice Grubelić i
početku obnašanja vijećničkog mandata Josipa Zanze
2. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o mirovanju vijećničkog mandata Josipa Zanze i
početku obnašanja vijećničkog mandata zamjenika vijećnika Danijela Skočića
3. Analiza protekle turističke sezone u Vodicama i priprema za predstojeću sezonu
VIJEĆNIČKA PITANJA
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Marin Mikšić je pozvao vijećnike da postave vijećnička pitanja.
U ime Kluba nezavisnih vijećnika, Gđa Bandl Valeš postavila je pitanje vezano za bazne stanice.
Osvrnula se kako je Građanska inicijativa u Vodicama skupila potpise za peticiju protiv baznih
stanica, upućen je dopis Gradu i otvorena je Facebook stranica „Vodice bez zračenja“. Napomenula je
kako je inicijativa po njenim saznanjima prvotno prikupila 350 potpisa, a kasnije još i više. Nadalje, da
se time htjelo ukazati na ozbiljnost problema međutim da nije bilo odgovora Gradonačelnice na dopis
upućen Gradu.
Gradonačelnica Nelka Tomić odgovorila je kako je primila Borisa Juričev Martinčeva i Aura
Friganovića te zvala sve moguće službe koje su kompetentne za tu materiju i dala im naputke. Nadalje
istaknula je kako su oni kao inicijatori dobili sve što je potrebno i znaju točno koje sve radnje trebaju
poduzeti.
Vijećnica Meri replicirala je da je ovo nova inicijativa koja je zatražila primanje kod gradonačelnice, a
nisu primljeni, dok je vijećnik Ivica Latin s iste Liste upitao za situaciju s baznom stanicom koja bi
bila 70-ak metara udaljena od novog dječjeg vrtića.
Gradonačelnica Nelka Tomić je ogovorila kako je zbog bolesti bila odsutna neko vrijeme pa nije
uspjela odgovoriti i da nema potrebe replicirati sve ispočetka budući gosp. Auro Friganović ima sve
papire i upute sa prijašnjeg sastanka koji je trajao satima, te da bi ona najradije da nema nikakvih
zračenja, ali danas svi imamo mobitele pa i više njih te su bazne stanice potrebne.
Vijećnik gosp. Ivica Latin postavio je pitanje vezano za neuređene parcele na strateškim lokacijama.
Vijećnik je kazao svoje mišljenje kako će se ponovno dignuti Plava zastava, a okolo ostati kaos i
oronuli rančevi. Osvrnuo se na neuređeni put od Blata do Viševice, od ulaza na Plavu plažu do
Tribunja, teniske terene ispod Hotela Punta,a posebno na oronulo odmaralište Lilet.
Gradonačelnica Nelka Tomić se složila s vijećnikom, nadalje navela je kako su neki problemi i
imovinsko pravni, te je kazala kako službe kada im je poznato tko je vlasnik terena istog obavijeste da
sam očisti teren navodeći kako je skuplje ukoliko isto odradi Grad, a ukoliko postoje nerazriješeni
imovinsko pravni odnosi Grad će teško naplatiti troškove. Također je navela kako Grad uređuje okoliš
plaža pred sezonu budući isto nije izvedivo prije zbog bura i juga.
Predsjednik gosp. Mikšić je zamolio pročelnika Lugovića da dopuni odgovor vezano za Lilet.
Pročelnik Lugović je odgovorio kako je ove godine poseban naglasak stavljen na Lilet te je kazao
kako ukoliko ne odgovore na upozorenja Grada, Grad će očistiti teren no ostati će problem naplate
stoga će Grad isto pokušati prisilno naplatiti, te može doći do zabilježbe tereta u zemljišnim knjigama
što ističe nikome nije drago, a niti se lako provodi. Podsjetio je kako je u Izvješću Odsjeka
komunalnog redarstva bilo razvidno da je uspješno provedeno 300 postupaka uređenja zemljišta.
Vijećnik gosp. Ivica Slavica postavio je pitanje vezano za turističke djelatnosti.

Osvrnuo se kako je medijima preneseno da se bivša Gradonačelnica zalaže za izmjenu Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti i to na način da pružanje usluga u domaćinstvu ne može biti registrirano
sezonski i iznajmljivači imaju rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu za čitavu
godinu. To rješenje je temelj za obračun, između ostalog, i odvoza i zbrinjavanja otpada. Predlaže da
lokalna samouprava riješi problem na način kako je to riješio Šibenik i okolni gradovi, a kako je i
predložila i bivša Gradonačelnica da se smanji cijena odvoza otpada u zimskom razdoblju.

Pročelnik Lugović je odgovorio da se radi na tome i da se mogu očekivati neke izmjene.
Vijećnik gosp. Bilan je postavio pitanje koji se odnosi na Odbore Gradonačelnika, te ju je upitao dali
je ona Gradonačelnica svih građana Grada Vodica.
Gradonačelnica je odgovorila da joj je vijećnik gosp. Bilan poslao poruku na mobitel kojim je zamolio
da ga se stavi u Odbor za javne površine međutim da je odustao i nije se pojavio nikad na Odboru.
Suviše ističe kako da je bilo tko od nje zatražio da bude u pojedinom Odboru da bi ga ona imenovala
ukoliko uživa njeno povjerenje. Nadalje ističe kako je na raspolaganju svim građanima Grada Vodica i
da poduzima sve što je u njezinoj moći da pomogne svim građanima koji joj se obrate.
U ime Kluba nezavisnih vijećnika, gđa Bandl Valeš ističe povredu Poslovnika zbog dužine odgovora
Gradonačelnice koji je trajao duže od pet minuta.
Predsjednik gosp. Mikšić je naveo kako se u ovom slučaju ne radi o povredi poslovnika jer
Gradonačelnica ima pravo u svakom trenutku uključiti se u raspravu i iznijeti svoje mišljenje u dužini
kojoj ona želi sve sukladno Poslovniku.
Vijećnik gosp. Bilan moli da mu Gradonačelnica pokaže poruku u kojoj je on tražio da ga imenuje kao
člana Odbora.
Predsjednik gosp. Mikšić ih je zamolio da nakon sjednice izvrše uvid u poruke koje su razmjenjivali.
Vijećnik gosp. Bilan ističe kako već dugo govori o tome da u Odborima nisu zastupljeni članovi koji
pripadaju oporbi iako sukladno zakonu bi trebali biti sastavni dio Odbora i to 44% , te da će on to i
nadalje isticati sve dok se ne riješi to pitanje makar bio svima dosadan.
Vijećnica gđa. Meri Bandl je opomenula na povredu Poslovnika.
Vijećnica gđa. Meri Bandl postavila je pitanje o onečišćenju ulice Juričev Ive Cota. Pitanje vijećnice
glasi na koji način će se riješiti da fekalije ne završe u more?
Dogradonačelnik gosp. Bosotin odgovara da je plastificiranje cijevi radila tvrtka Vodovod i odvodnja
d.o.o. Šibenik, te da se u odnosu na ulicu Juričev Ive Cota radi o nečemu drugome ne plastificiranju
cijevi.
Predsjednik gosp. Mikšić je zamolio pročelnika Lugovića da dopuni odgovor.
Pročelnik Lugović navodi kako plastificiranje šahtova nema veze sa otjecanjem fekalija u more već
isto služi zaštiti da klor ne ulazi u uređaj i ubije bakterije, te je iz tog razloga izvršeno plastificiranje
šahtova, a ne zbog sprječavanja otjecanja fekalija u more. Što se tiče otjecanja fekalija u more
utvrđeno je da su se na oborinsku odvodnju spojile sa fekalnom kanalizacijom sve kuće u ulicama u
Dulcin uz obalu, te da je sad 90 posto priključaka na oborinske vode odvojeno i da više ne bi trebalo
biti onečišćenja budući da su fekalne vode sad odvojene od oborinskih. Nadalje, Grad je sudjelovao sa
100.000,00 (sto tisuća kuna) u odvajanju nepravilno spojenih fekalnih cijevi na oborinske vode u
suradnji sa Vodovodom, te da više nema miješanja fekalnih i oborinskih voda.
Vijećnica gđa. Meri Bandl postavila je pitanje pročelniku Lugoviću hoće li biti i dalje problema sa
izljevom fekalija iz šahtova?
Pročelnik Lugović je odgovorio da će do Uskrsa biti riješen problem sa odvajanjem fekalnih cijevi od
oborinske vode na četiri ulice u Dulcinu, dok da će u preostalim dijelovima problem biti riješen kroz
sekundarne mreže.

Vijećnik Gosp. Latin postavio je pitanja koja se odnose na izgradnju vrtića. Pitao je kako se javilo šest
izvođača dali je odabran izvođač, te ima li žalbe na tu odluku? Hoće li dvadeset miliona kuna biti
dovoljno za izgradnju vrtića? Što će biti sa baznom stanicom kraj vrtića?
Gradonačelnica je zamolila pročelnika Lugovića da kratko i jasno odgovori na pitanja vijećnika gosp.
Latina
Pročelnik Lugović je odgovorio da su je odabran izvođač M.P. BETON iz Solina i da sad treba još
proći rok žalbe od deset dana i nakon toga slijedi ugovor i pripremni radovi koji će početi prije ljeta.
Vijećnik Gosp. Latin je ponovno istaknuo problem s baznim stanicama i udaljenosti istih od dječjeg
vrtića.
Gradonačelnica je navela kako je ona za to da nema nikakvog zračenja međutim budući da se svi mi
koristimo mobitelima bazne stanice su u određenoj mjeri nužne. Nadasve ističe kako je gosp Auro
dobio sve potrebne informacije i upute u vezi baznih stanica.
Vijećnik gosp. Slavica postavio je pitanja koja se odnose na Odbor za koncesijska odobrenja. Navodi
kako je potrebno da Gradonačelnica dopusti sudjelovanje članovima oporbe na sastancima Odbora.
Nadalje, što se tiče Odbora za koncesijska odobrenja smatra da bi se trebalo dopustiti sudjelovanje
članovima oporbe, traži da se omogući sudjelovanje svim građanima a posebno vijećnicima oporbe na
Odborima gradskog vijeća.
Predsjednik gosp. Mikšić je odgovorio kako se posebno vodi računa da vijećnici imaju sve informacije
suviše Odbori su otvoreni svim vijećnicima, povećana je transparentnost u vezi svih natječaja koji se
raspisuju u Gradu. Nadalje, što se tiče Odbora za koncesijska odobrenja nema nikakvih otpora da
gradski vijećnici sudjeluju kao promatrači.
Na sjednicu su došli vijećnici gosp. Udovičić i gosp. Skočić koji tvrde da nisu dobili poziv za ovu
sjednicu.
Tajnik Grada Gospodin Marselo Mitrović-Matić ističe kako je svim vijećnicima poslan poziv na drop
box i poslani su mailovi nadalje da je na službenoj stranici Grada kao i na Info Vodicama objavljen
poziv za ovu sjednicu.
U 10:30 sati Predsjednik je odredio stanku od 15 min.
Sjednica je nastavljena u 10:50 sati.
Predsjednik gosp. Mikšić obratio se nazočnim vijećnicima, te je kazao kako je vijećnik Udovičić u
pravu i da mu uistinu mailom nije poslan poziv za sjednicu međutim da je isti objavljen na tabletima,
službenim stranicama Grada i na Info Vodicama, te da se dogodila omaška jer nije poslan mail.
Nadalje, smatra da ovu sjednicu treba održati jer je to u interesu građana Grada Vodica. Svakako
predlaže da se vijećnici izjasne žele li da se ova sjednica održi ili će se ista odgoditi.
Tajnik Grada Vodica Marselo Mitrović-Matić u svom obraćanju nazočnim vijećnicima navodi kako
Poslovnikom nije određeno da se vijećnicima treba slati poziv putem e-maila već je dovoljno da se
pošalje na tablet na drop box link. Utvrdili smo da e-mail nije poslan, ali poziv i materijali su javno
objavljeni na stranicama Grada, Info Vodicama i nalaze se na drop boxu na tabletima svih vijećnika.
Nadalje, preuzima odgovornost za omašku koja se dogodila prilikom slanja e-maila vijećniku te ističe
kako bi i vijećnici trebali obavijestiti tajništvo Grada kad uoče nepravilnosti u radu i propuste budući
da se radi o novom načinu rada putem tableta pa bi bilo dobro da i vijećnici surađuju sa tajništvom
Grada.
Vijećnik gosp. Udovičić navodi kako se ne slaže da je mala omaška to što mu nije poslan e-mail jer
oni kao vijećnici imaju pravo da im budu dostavljeni materijali i poziv i da on nije tu Marko Udovičić
već da predstavlja 15 % ljudi koji su mu dali glas. Ističe kako je tema ove sjednice turizam i da se nada
kako ovo nije način da ga se ušutka. Nadalje SDP je tijekom kampanje i cijelo vrijeme kroz minuli rad
glasno upozoravao na građevinski lobiji koji je bacio šape na vodički turizam. Boji se da je ovo

pokušaj ušutkavanja da se njihov glas ne čuje, te se stvarno nada da ovo nije način da ga se ušutka i da
je ovo bila omaška. Ističe kako nema kamere koja bi trebala snimati ovu sjednicu i da je to van
poslovnika, jer da bi sjednice trebale biti snimane, te se opet stječe dojam da ih se opet pokušava
ušutkati. Smatra da je tema turizma jako važna i posebno ističe da je stanje vodičkog turizma
katastrofalno, jer da se aktima Gradskog vijeća odnosno radnih tijela Gradskog vijeća šire zone te
dodaju dodatni kapaciteti u turizmu i na taj način smanjuje cijena apartmana u turizmu, a uz sve to
sada se traži da nepripremljeni sudjeluju na sjednici.
Gosp. Ivica Slavica navodi kako je tema ove sjednice jako bitna budući se odnosi na turizam te
predlaže da se sazove Odbor za statut koji bi trebao utvrditi dali je ovako sazvana sjednica zakonita.
U ime Kluba, Gđa Bandl Valeš je podržala vijećnika gosp. Udovičića navodeći kako je službena
komunikacija mail i da ne bi trebali gledati na drop box, na službene stranice Grada ili Info Vodice za
poziv kad će biti sjednica. Ujedno ističe kako bi trebali biti obaviješteni o sjednicama ranije jer im nije
dovoljno dana da bi se mogli pripremiti za sjednicu i organizirati se kako da budu prisutni na sjednici s
obzirom na svoje obveze. Smatra da je ovo jako važna tema i da se oporbi mora dati vrijeme da se
pripremi za sjednicu, a ako se sjednica sazove za drugi put ona možda neće moći zbog godišnjeg
odmora.
Predsjednik gosp. Mikšić ističe kako se sukladno članku 54. poziv za sjednicu može uručiti pismenim
ili elektroničkim putem i da je rok dostave poziva sa materijalima u pravilu osam dana a i iz
opravdanih razloga se taj rok može skratiti.
Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Gordan Fržop predlaže da se sjednica nastavi jer da se nešto htjelo
sakriti da ne bi bili dostavljeni materijali i poziv na drop box kao ni objavljeni na službenim
stranicama Grada i na Info Vodice.
Predsjednik gosp. Mikšić smatra da bi trebalo nastaviti sjednicu međutim ukoliko to vijećnici žele da
će on prekinuti sjednicu i da će se za iduću sjednicu staviti točka dnevnog reda turizam.
Vijećnik Gosp. Udovičić je zatražio odgodu te upitao na koji način da sudjeluje na sjednici kad mu
poziv nije dostavljen E-mailom. Kazao je kao prije sjednice imaju običaj da se sastane cijeli njihov
gradski odbor kako bi mogli što kvalitetnije obraditi temu turizma.
Vijećnik Gosp. Bilan navodi da je vijećnik Udovičić statutarno u pravu i da bi na idućoj sjednici
trebalo dati vijećniku Udovičiću mogućnost da u točki dnevnog reda on iznese svoje mišljenje.
Predsjednik gosp. Mikšić odlučuje nastaviti sjednicu.
Na sjednicu su došli pozvani gosti.
Točka 1.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o prestanku vijećničkog mandata Sunčice Grubelić i
početku obnašanja vijećničkog mandata Josipa Zanze

Predlagatelj akta bilo je Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Izvjestitelj akta bio je predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva g. Branimir Marić.
ZAKLJUČAK: Vijeće je primilo na znanje Izvješće o prestanku vijećničkog mandata Sunčice
Grubelić i početku obnašanja vijećničkog mandata Josipa Zanze.
Točka 2.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o mirovanju vijećničkog mandata Josipa Zanze i
početkuobnašanja vijećničkog mandata zamjenika vijećnika Danijela Skočića
Predlagatelj akta bilo je Mandatno-imunitetno povjerenstvo.

Izvjestitelj akta bio je predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva g. Branimir Marić.
ZAKLJUČAK: Vijeće je primilo na znanje Izvješće o mirovanju vijećničkog mandata Josipa Zanze i
početkuobnašanja vijećničkog mandata zamjenika vijećnika Danijela Skočića.

Po primanju na znanje Izvješća Predsjednik je pozvao g. Danijela Skočića da ustane te je pročitao tekst
prisege, a vijećnik je izgovorio „Prisežem“ i potpisao tekst prisege.
Točka 3.
Analiza protekle turističke sezone u Vodicama i priprema za predstojeću sezonu
Uvodno izlaganje uz Power-point prezentaciju na temu Analiza protekle turističke sezone u
Vodicama održala je direktorica Turističke zajednice Vodice gđa. Anita Franin Pečarica.
U bitnom je navela kako je tijekom 2018. godine došlo do povećanja dolazaka za 6% i noćenja za 2%
na razini godine; otvorenja novog hotela Scala; osvrnula se na pred i posezonu: suport novim
proizvodima, aktivni odmor (suradnja s agencijama), cikloturizam; nastavak brendiranja obiteljskog
smještaja – podizanja kvalitete, program vjernosti, suport; unapređenje kulturne, zabavne, sportske
ponude – uvođenje novih projekata; provođenje programa Tajni gost u svrhu poboljšanja kvalitete
ponude i usluga; marketinške aktivnosti – zajedničke kampanje (UO) i poseban naglasak na pred i
posezonu; novi projekt IQM DESTINATION VODICE te provedene aktivnosti u suglasnosti sa
donesenom Strategijom turističkog razvoja grada Vodica iz 2015. godine.
RASPRAVA
Vijećnik gosp. Bilan pita što napraviti za povećanje pred sezone i pod sezone? Navodi kako je
činjenica kako kod nas sezona traje sve kraće umjesto da se proširi na pred sezonu i pod sezonu.
Nadalje pita gradonačelnicu da li su povećana sredstva u proračunu s obzirom na povećanje
smještajnih kapaciteta od 6 posto? Smatra da bi trebalo ostvariti sekundarnu mrežu za odvodnju
fekalija koje svake godine stvara sve veći problem, te pita što Vodice dobivaju kao Grad s obzirom na
sve veće onečišćenje? Smatra da s obzirom na odredbe novog zakona iznajmljivači neće puniti gradski
proračun već će puniti proračun onog grada u kojem imaju prijavljeno prebivalište. Postavlja pitanje
od čega će se onda uređivati ceste i infrastruktura Grada Vodica?
Gradonačelnica navodi kako je fascinirana sa radom direktorice Turističke zajednice Vodica gđe.
Anite Franin Pečarice. Nadalje što se tiče infrastrukture navodi kako su uloženi ogromni napori kako
bi se nastavio rad na izgradnji kanalizacijskog sustava i da će se uskoro aplicirati za konačnu izgradnju
kanalizacijskog sustava koja je najvažnija za daljnju izgradnju jednog turističkog grada. Što se tiče
pred sezone i pod sezone postoje pokazatelji da je ona produžena, a podatke o tome ima direktorica
Turističke zajednice. Navodi kako je bitan IQM projekt koji traje tri godine i okuplja sve relevantne
čimbenike u turizmu okuplja zaleđe, otoke i gura ih da certificiraju svoje proizvode. Ujedno ističe
važnost kongresnog i sportskog turizma jer se radi o turistima koji dosta troše.
Vijećnik gosp. Udovičić navodi kako nije imao priliku pripremiti se za ovu sjednicu s obzirom na
izlaganja direktorice Turističke zajednice te ističe da je smanjen broj noćenja u privatnom smještaju, a
to je sve iz razloga što se novim prostornim planovima omogućava širenje i gradnja novih apartmana.
Smatra da je digitalna vidljivost turizma Grada Vodica jako loša i da kad se otvori sama stranica
turističke zajednice ne vidi uopće strategija turističke zajednice i da se nije dovoljno pažnje u
proračunu posvetilo ovoj strategiji.
Vijećnik gosp. Šime Bilan navodi da je loše što veći dio BDP-a dolazi iz turizma te pita koliko Grad
zarađuje od turizma? Postavlja pitanje svima zašto bi došao u Vodice kao turist? Navodi da je za 30

godina povećan broj dolazaka turista za 50 posto isto tako da je povećan broj smještajnih jedinica.
Ističe da je potrebno pitati direktore hotela što se može poduzeti da im se pomogne te imaju li
problema sa električnom energijom? Postavlja pitanje i vatrogascima jesmo li spremni za novu
sezonu? S obzirom na sve probleme smatra da grad propada i da danas uopće više nismo
prepoznatljivi i da se u medijima govori samo o problemima u Gradu koji su brojni.
Vijećnik gosp. Ivica Slavica tvrdi da IQM nije prepoznatljiv kod privatnih iznajmljivača i da u tom
smjeru treba pojačati intenzitet djelovanja. Nadalje, zabrinjava ga činjenica kako uredno bilježimo pad
broja gostiju iz Italije, Švedske, Norveške i da našu strukturu gostiju čine uglavnom domaći gosti
mladi ljudi do 25 godine, potom slijede Nijemci pa Česi , Slovaci i Poljaci. Ističe kako naši gosti nisu
veliki potrošači, te da s obzirom na to nismo ni u mogućnosti povećati kvalitetu smještaja. Ističe kako
je veliki problem privatnog smještaja kvaliteta smještajnih jedinica i da ima velikih razlika u
objektima koji imaju jednaku kategoriju, a razlikuju se u kvaliteti smještaja.
Vijećnik gosp. Latin smatra da Grad nije tako dobro uređen kako je to prikazano u prezentaciji te ističe
kako se kupa na vlastitu odgovornost na plaži Vrulje i da je stanje loše na potezu od Plave plaže do
Tribunja.
U ime Ceha ugostitelja predsjednik gosp. Zanze postavlja pitanje kad će završiti radovi u ulici Dulcin i
Ive Cota?
Dogradonačelnik gosp. Bosotin odgovara da će do kraja idućeg tjedna biti gotovi radovi i da je tvrtka
Vodovod i odvodnja d.o.o. prilikom rekonstrukcije kanalizacijskog sustava naišla na problem gdje su
se ljudi sa kanalizacijskim cijevima spojili na sustav odvodnje i zbog toga su se odužili radovi.
Vijećnik gosp. Šime Bilan pita koliki je promet bio prošle godine u odnosu na prethodnu godinu?
Predsjednik Ceha ugostitelja gosp. Zanze odgovara da je sezona podbacila od 18-20 % u odnosu na
prethodnu godinu i da se dosta ugostitelja žali na prošlogodišnju sezonu koja je bila lošija.
Smatra da se jedino zajedničkim trudom i radom može postići da se Grad vrati na staru slavu kako je
to bilo prije. Slaže se sa izlaganjem gosp. Ivica Slavice i gosp. Latina da treba privući bogatije goste, a
ne ići prema masovnom turizmu.
Direktor Hotela Vodice d.o.o. gosp. Varošanec navodi da je potrebno spomenuti i globalne probleme i
to u pogledu ranog bookinga i da će se prodaja odvijati last minute. Nadalje, ističe ogroman problem
koji se odnosi na radnu snagu, jer će biti potrebno zapošljavati Filipince i Egićane kako bi se pokrio
nedostatak domaće radne snage. Što se tiče proširenja turističke sezone i privlačenja kvalitetnijih
gostiju smatra da mi nemamo što ponuditi jer smo „štand destinacija” i svi restorani i popratni sadržaj
se zatvaraju 15. rujna po okončanju sezone. Pohvaljuje rad Hotela Olympia koji se odnosi na
kongresni turizam, jer se time pomoglo i drugim hotelijerima. Što se tiče sportskog turizma ističe kako
nemamo adekvatnu dvoranu i sadržaj za profesionalne sportaše. Smatra da osim turističke zajednice
svi iznajmljivači, hotelijeri i ugostitelji se trebaju potruditi kako bi dobrim marketingom mogli
konkurirati Španjolskoj, Portugalu i Turskoj od kojih trenutno gubimo „utrku“. Predviđa da će biti
jako loša popunjenost u mjesecu srpnju dok će kolovoz, rujan i listopad biti jako dobro popunjeni.
Vijećnica gđa. Bandl pitala je direktora Varošanca u vezi bazne stanice koja se nalazi na hotelu Punta
znaju li gosti koji dolaze u hotel da se na hotelu nalazi bazna stanica?
Direktor Hotela Vodice d.o.o. gosp. Varošanec odgovorio je da bilo gdje da dođete u svijetu svi hoteli
imaju bazne stanice, te da se na svakoj slici hotela Punta vidi da imaju bazne stanice za koje imaju
ateste koje predaju gostima na uvid kad to zatraže.
Predsjednik udruženja obrtnika Vodice i Tribunj Gosp. Zrinski Ivas je istaknuo kako i turisti traže da
imaju brzi internet a i sama 4G mreža zahtijeva postavljanje takvih stanica.

Direktorica turističke zajednice gđa. Anita Franin Pečarica navodi da je potrebno ići na sajmove
budući da gosti nemaju percepciju Hrvatske osim Istre i Dubrovnika i da digitalne i druge marketinške
aktivnosti neće toliko uroditi plodom koliko odlazak na sajam i direktan kontakt.
Vijećnik gosp. Udovičić navodi kako je najvažnija digitalna vidljivost te smatra kako Grad Vodice
mora odmah iskakati kad gost upiše u tražilicu Dalmacija, te je potrebno uložiti u digitalni marketing.
Trebamo se uskladiti sa vremenom koje dolazi, jer smo već u zaostatku i sva svoja sredstva trebamo
uložiti u digitalni marketing.
Predsjednik gosp. Mikšić se dodatno osvrnuo na izlaganje direktora Varošanca u pogledu pred sezone
i pod sezone, ističe kako je dan dio zemljišta Račica županiji na pravo korištenja i da su oni na tom
prostoru predvidjeli centar za posjetitelje. Nadalje da su gradonačelnica i njene službe unazad godinu
dana tražile rješenje kako da se napravi dvorana i dodatni sadržaj za turizam. Grad je kupio 8.000 m2 i
napravljeni su idejni projekti, ali je istaknuo da trenutno imaju neodgovorena pitanja u vezi međa sa
županijom iako je gradonačelnica poslala pismeni upit županu prije mjesec dana i na isti još nije
dobila odgovor. Smatra da je možda vrijeme da gradsko vijeće preispita svoje odluke koje se odnose
na dvoranu Račice kako naša djeca i turizam ne bi patili zbog ne događanja na tom prostoru.
Vijećnik gosp. Latin podsjeća da je bivša gradonačelnica još 2006. godine obećala izgradnju dvorane
te pita kad će dvorana biti izgrađena?
Predsjednik gosp. Mikšić odgovara da se gradonačelnica, dogradonačelnik i sve službe trude da
dvorana bude izgrađena što je prije moguće.
Vijećnik gosp. Slavica ističe da je vijećnik gosp. Latin u pravu međutim da Grad sve gradi iz svojih
sredstava proračuna i da se treba ugledati na Općinu Vir koja je osnovala posebnu tvrtku koja se bavi
ulaganjima u turizam. Smatra da je potrebno za svaki projekt izraditi studiju isplativosti, te da treba
naći model kako ćemo financirati izgradnju novih objekata jer smo siromašan Grad koji ne može
svojim sredstvima financirati izgradnju. Ističe kako koncesijska odobrenja se ne smiju izdavati po
cijenama iz 1994. godine već da se treba prilagoditi tržištu.
Vijećnica gđa. Bandl pita postoji li mogućnost da se u samom centru Vodica napravi reciklažni otok?
Navodi kako je prošle godine gosp. Duje Troskot iznio podatak kako policija ima samo dvije ophodnje
i to za Vodice, Tribunj, Zaton, Pirovac i Murter koliko je njoj poznato to pitanje još nije riješeno.
Smatra da se treba donijeti odluka na kraju sjednice koju treba provesti i da takva pitanja trebaju biti
kao točka dnevnog reda.
Vezano za zelene otoke direktor LEĆ d.o.o. g. Stanko Birin odgovorio je kako se materijal iz zelenih
otoka ne može koristiti za reciklažu, a što se tiče kanti u centru Grada kazao je kako je sve propisano
odlukom Grada, te da svi građani imaju posude. U dijelovima Grada gdje zbog širine ulica nema
mjesta za posude rješenje su vrećice koje su nabavljene i nalaze se u sjedištu Leća d.o.o. i na taj način
bi građani trebali skupljati otpad.
Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić na temu policije navodi kako je povećan broj djelatnika, te je Grad
platio smještaj i hranu za četiri nova policijska djelatnika.
Zamjenik načelnika Policijske postaje Vodice g. Dujo Troskot zahvaljuje Gradu na donaciji za privatni
smještaj za četiri policajca iz Slavonskog Broda koji su bili smješteni u Gaćelezima i puno su pomogli
za vrijeme turističke sezone.
Nadalje, u prosincu 2018. godine održana je sjednica Vijeća za prevenciju kako bi se dogovorili na
koji način će se riješiti pitanje smještaja za vrijeme sezone, te da treba osnovati stacionar koji će služiti
za smještaj policajaca, a za što je potrebna suradnja svih općina koje gravitiraju prema Policijskoj
postaji Vodice.
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vodice gosp. Ivica Begić ukazuje na povezanost turizma i
sigurnosti te navodi kako je sigurnost jako bitna za turizam i da je sukladno istraživanjima sigurnost na
drugom mjestu što se tiče privlačenja turista. Smatra da i iznajmljivači trebaju voditi računa o
sigurnosti svojih gostiju, ističe kako oni stoje na raspolaganju svim pravnim osobama kako bi mogli
izvesti protupožarnu vježbu i ukazati na nedostatke kako bi se isti otklonili.

Vijećnica gđa. Bandl pohvaljuje rad Javne vatrogasne postrojbe, te ističe kako je ista jedna od rijetkih
koja na svojim internetskim stranicama ima sve akte ustanove kao i popratne zakone i pravilnike koji
se primjenjuju na rad vatrogasne pristojbe.
Vijećnik gosp. Ivica Slavica pohvaljuje rad Javne vatrogasne postrojbe, te predlaže izvođenje vježbe
evakuacije gradske uprave.
Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 13:15 sati.

KLASA: 021-05/19-01/08
URBROJ: 2182/04-03/08-19-7
Vodice, 09. travnja 2019. godine

ZAPISNIK PRIPREMILA

PREDSJEDNIK

Ivana Drescher

Marin Mikšić

