
Dana 26. studenog 2020. godine (četvrtak) održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada 

Vodica u dvorani Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8, Vodice. 

 

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica sazvana je na obrazloženi prijedlog kluba vijećnika LNM 

uz supotpis 1/3 vijećnika Gradskog vijeća Grada Vodica s predloženim dnevnim redom:  

1. Otok Tijat, devastacija i nelegalna gradnja. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vodica g. Marin Mikšić otvorio je 24. sjednicu Gradskog vijeća 

Grada Vodica u 11:00 sati na kojoj je u tom trenutku bilo nazočno 13 vijećnika, stoga je konstatirao 

kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. U 11:03 sati konstatirao je da je na sjednici prisutno 

14 vijećnika. 

Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica usvojen je s primjedbom vijećnice gđe. Meri 

Bandl Valeš. 

Predsjednik g. Marin Mikšić pozvao je vijećnike na utvrđivanje dnevnog reda, te u nastavku naveo 

kako je Gradsko vijeće dana 11. studenog 2020. godine zaprimilo protest obitelji Šaponja povodom 

održavanja sjednice Gradskog vijeća, te obrazloženi pisani prigovor kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a na 

dnevni red 24 sata prije održavanja sjednice sukladno članku 55. stavku 3. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18 i 05/18). 

Predsjednik g. Marin Mikšić pozvao je predsjednicu kluba nezavisnih vijećnika LNM da obrazloži 

njihov zahtjev za sazivanje sjednice čiji je prilog dokument upraviteljice Poljoprivredne zadruge 

„Prvić Šepurine“ gđe. Ivane Ivić Grbelja upućen Gradonačelnici Grada Vodica, gđi. Nelki Tomić od 

25. lipnja 2020. godine. Budući je vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš isti odbila obrazložiti kao i 

pročitati sadržaj predmetnog dokumenta, Pročelnik Tajništva Grada – Tajnik Grada g. Marselo 

Mitrović-Matić pročitao je sadržaj navedenog dokumenta. 

Predsjednik g. Marin Mikšić pozvao je odvjetnika g. Marka Fuština da kao opunomoćenik obitelji 

Šaponja pročita protest obitelji Šaponja povodom održavanja sjednice koji je Gradsko vijeće Grada 

Vodica zaprimilo 11. studenoga 2020. godine. 

Budući je opunomoćenik obitelji Šaponja bio onemogućen pročitati sadržaj protesta zbog 

neprimjerenog ometanja upadanjem u riječ od strane vijećnika LNM, Predsjednik g. Marin Mikšić 

prekinuo je sjednicu Gradskog vijeća Grada Vodica u 11:44 sati. 

 

 


