
Dana 12. lipnja 2017. godine održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica koja je imala 
31 točku dnevnog reda. 
Donesen je Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva o mirovanja 
mandata vijećnika Danijela Lasan Zorobabela i određivanja zamjenice Meri Bandl Valeš te je ista 
prisegla i potpisala tekst prisege. 
Vijeću je dostavljena Odluka o osnivanju Kluba nezavisnih vijećnika sa kandidacijske liste grupe 
birača kojoj je nositelj Sanja Radin Mačukat, a za predsjednika Kluba izabrana je Meri Bandl Valeš. 
Klub nezavisnih vijećnika je dostavio Prigovor na dnevni red 8. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Vodica. Vijeće sa 8 glasova „protiv“, a 5 glasova „za“ nije prihvatilo prigovor kojim se tražilo 
skidanje s dnevnog reda 2 prijedloga akata. 
Klub nezavisnih vijećnika je dostavio Prigovor zbog povrede Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Vodica na prijedloge akata 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica. Vijeće sa 8 glasova „protiv“, a 
3 glasa „za“ i 2 „suzdržan“ nije prihvatilo prigovor. 
Klub nezavisnih vijećnika je dostavio prijedlog akta, kao dopunu dnevnog reda, Odluku o izmjenama i 
dopunama Programa rada Gradskog vijeća grada Vodica za 2018. godinu. Vijeće sa 8 glasova 
„protiv“, a 5 glasova „za“ nije prihvatilo dopunu dnevnog reda. 
Klub nezavisnih vijećnika je dostavio prijedlog akta, kao dopunu dnevnog reda, Odluku o ukidanju 
Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća i radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Vijeće 
sa 8 glasova „protiv“, a 5 glasova „za“ nije prihvatilo dopunu dnevnog reda. 
Klub nezavisnih vijećnika je dostavio prijedlog akta, kao dopunu dnevnog reda, Odluku o izmjeni 
Odluke o komunalnom redu. Vijeće sa 8 glasova „protiv“, a 5 glasova „za“ nije prihvatilo dopunu 
dnevnog reda. 
Dnevni red sa 31 točkom usvojen je sa 8 glasova „za“. 
Klub nezavisnih vijećnika je dostavio 15 Amandmana na prijedlog akta Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Vodica. Od 15 amandmana, Vijeće je jednoglasno usvojilo 1 amandman. 
Branimir Marić u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a usmeno je iznio 2 Amandmana na prijedlog 
akta Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica koja su usvojena, jedan amandman je usvojen sa 8 
glasova „za“, a 3 glasa „protiv“ i 3 „suzdržan“, drugi amandman je usvojen sa 8 glasova „za“, a 6 
glasova „protiv“. 
Šime Bilan usmeno je iznio 1 Amandman na prijedlog akta Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica 
koji je usvojen jednoglasno. 
Klub nezavisnih vijećnika je dostavio 1 Amandman na prijedlog akta Odluka o gradskim porezima i o 
prirezu poreza na dohodak koji nije usvojen sa 8 glasova „protiv“, a 5 glasova „za“  i 1 „suzdržan“. 
Klub nezavisnih vijećnika je dostavio 1 Amandman na prijedlog akta Odluka o uvjetima i načinu 
držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama koji nije usvojen 
sa 8 glasova „protiv“, a 3 glasova „za“  i 2 „suzdržan“. 
 
Jednoglasno je doneseno 10 akata i to:  

1. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2018. godinu; 
2. Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2018. godinu;  
3. Izmjene i Dopune Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 

2018. godinu; 
4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Vodice za 2017. godinu; 
5. Izvješće o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.01. do 

31.03.2018. godine; 
6. Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu; 
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i 

obrazovanje te skrbi o djeci predškolske dobi za Grad Vodice. 
8. Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara u 2018. godini; 
9. Plan operativne provedbe programa aktivnosti Grada Vodica za ljeto 2018. godine; 
10. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vodica. 

 
Većinom glasova donesen je 21 akt i to:  

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta za 2017. godinu; 
2. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vodica; 



3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vodica za 2017. godinu; 
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. 

godini; 
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu 2017. godini; 
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica u 2017. godini; 
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica u 2017. godini; 
8. Izvješće o izvršenju Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica  u 2017. godini; 
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica 

u 2017. godini;  
10. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Vodica prema stanju na dan 31.  

prosinca 2017. godine; 
11. I. Izmjena Plana proračuna Grada Vodica za 2018. godinu; 
12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini; 
13. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u 2018. godini; 
14. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2018. godinu; 
15. Program gradnje vodovodne mreže u 2018. godini; 
16. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 08. lipnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. 

godine; 
17. Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak; 
18. Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Vodica; 
19. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama; 
20. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika; 
21. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika. 
 

 


