
ZAPISNIK
12. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

Sjednica je održana 18. prosinca 2014. godine (četvrtak) u vijećnici u Vodicama, s početkom u
1000 sati.

Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici, gospoda: Danijel Lasan Zorobabel, Marin Mikšić,
Antonio Skočić, Marija Ferara, Lucija Toprek, Ante Pešić, Gordan Tabula, Jelena Blatančić, Edi
Luketa, Marija Alfirev, Mirko Sladoljev (nazočan od 9. točke dnevnog reda), Roko Ivanda, Šime
Bilan, Ivica Ledenko i Krešimir Boršić.

Predsjednik Danijel Lasan Zorobabel je vodio sjednicu, a g. Marselo Mitrović-Matić, Viši stručni
suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove, je bio zadužen za zapisnik uz tonsko snimanje.

Sjednici su nazočili gradonačelnica Grada Vodica, gđa Branka Juričev-Martinčev, g. Luka Lipić-
zamjenik gradonačelnice, djelatnici Grada: gđa Zdenka Šimić-Tajnica Grada, g. Hrvoje Perica-
pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, gđa Vesna Franin-pročelnica Upravnog odjela
za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, g. Marko Lugović-pročelnik Upravnog odjela za
komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo i g. Toni Mateša-koordinator za praćenje
programa i projekata udruga u području kulture i društvenih djelatnosti i tajnik Zajednice sportova
Grada Vodica.

Predsjednik je otvorio 12. sjednicu Gradskog vijeća 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.

Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća je usvojen sukladno članku 81. Poslovnika bez
primjedbi.

Sukladno članku 56. Poslovnika s dopunom, točkom 29., utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Donošenje Druge izmjene Plana Proračuna za 2014. godinu,
2. Donošenje Izmjena Plana razvojnih programa 2014.-2016.,
3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini,
4. Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.

Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini,
5. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2014. godinu,
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za

2014. godinu,
7. Donošenje Izmjena Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2014. godinu,
8. Donošenje Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu,
9. Donošenje Izmjene Programa o utrošku sredstava spomeničke rente za 2014. godinu,
10. Donošenje Plana Proračuna za 2015. godinu i projekcija Proračuna za 2016./2017. godinu,
11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu,
12. Donošenje Plana razvojnih programa 2015.-2017.
13. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini,
14. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona

o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini,
15. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2015. godinu,
16. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2015. godinu,
17. Donošenje Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2015. godinu,



18. Donošenje Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2015.
godinu,

19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi,
20. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o pravima iz službe službenika i namještenika Gradske

uprave Grada Vodica,
21. Donošenje Odluke o potpisivanju pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Sustav

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima (I faza)“
(Projekt VTS),

22. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima (I. faza)“ (Projekt VTS),

23. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i
pročišćivanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima (I. faza)“,

24. Donošenje Odluke o pripajanju Društva „Odvodnja Vodice“ d.o.o. iz Vodica Društvu
„Vodovod i odvodnja“ d.o.o. iz Šibenika,

25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i
javne odvodnje na području Grada Vodica,

26. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vodica u 2014. godini i
smjernice za 2015. godinu,

27. Operativni plan mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima na području
Grada Vodica za 2014./2015. godinu,

28. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2015. godinu,
29. Donošenje Odluke o odabiru koncesionara za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja

komunalnog otpada sa područja Grada Vodica.

Dnevni red 12. sjednice Gradskog vijeća je usvojen jednoglasno bez primjedbi.

AKTUALNI SAT

G. Marin Mikšić je zatražio pojašnjenje od gđe Gradonačelnice vezano za projekt izgradnje
Turističkog centra za posjetitelje u Račicama.

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je Centar za posjetitelje projekt Šibensko-kninske županije,
točnije Turistička zajednica Šibensko-kninske županije i Šibensko-kninska županija kandidirali su
Centar za posjetitelje na Ministarstvo turizma za financiranje iz Fonda za razvoj, a koje predviđa
pripremu projekata koji će se financirati iz sredstava Europske unije. Projekt je prepoznat kao dobar, te
su dobivena sredstva za izradu idejnog rješenja, koje je već izrađeno. Idejni projekt je izradio
projektant g. Nikola Bašić. Projekt je koncipiran tako da svaki gost koji dođe u Centar za posjetitelje
bude upoznat sa svim blagodatima naše županije. U tri prostora na različitim nivoima prezentiralo bi
se naše priobalje, otoci i zaleđe. Razlozi izbora lokacije na području Grada Vodica je dobra prometna
frekvencija.

G. Marin Mikšić je pitao gđu Gradonačelnicu da li će zapadna nogometna tribina biti obuhvaćena
ovim projektom.

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je idejnim projektom obuhvaćena zbog estetike i idejnog
rješenja, ali Ministarstvo turizma i Europska unija taj dio ne bi financirali.

Gđa Marija Alfirev je pitala gđu Gradonačelnicu da li u 2015. godini kreću radovi što se tiče
zaobilaznici i kanalizacijske mreže, te o kojim je iznosima riječ.

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da izgradnja kanalizacijskog sustava i izgradnja zaobilaznice
su projekti koje je Vlada RH proglasila kao najspremnije za financiranje iz Europskih fondova. Gđa
Gradonačelnica je dodala da s obzirom da izgradnju kanalizacijskog sustava vode Hrvatske vode, a
izgradnju zaobilaznice Hrvatske ceste, informacije koje se dobiju podijele se s građanima. U ovom
trenutku je teško reći točan iznos ukupnih radova, jer će se tek znati kad se raspiše natječaj i otvore



ponude. Međutim, izgradnja cjelokupnog kanalizacijskog sustava, po sadašnjoj studiji i aplikaciji,
iznosi 46 milijuna eura ( prva faza iznosi oko 14 milijuna eura). Gđa Gradonačelnica je navela da što
se tiče zaobilaznice nju u cijelosti vode Hrvatske ceste i za nju još nije dana ni točna projekcija iznosa,
a s obzirom da oni u cijelosti snose trošak, smatra da detaljna informacija o iznosu nije ni potrebna.
Aplikacija i studija koje su predane Hrvatskim vodama i čije će usvajanje biti kroz mjesec/dva dana je
prijedlog da 65% sredstava bude bespovratnih europskih sredstava, a preostalih 35% će biti finacirano
na način da 40% snosi državni proračun, 40% Hrvatske vode i 20% Grad Vodice i Općina Tribunj
(odnosno da će građane Grada Vodica ukupna investicija stajati samo 7% iznosa ukupne investicije ).

Gđa Marija Alfirev je postavila pitanje gđi Gradonačelnici da li su točni navodi da se 2015.
godine mogu očekivati prvi radovi, te da li je točno da građani neće biti dodatno opterećeni što se tiče
izgradnje kanalizacijske mreže.

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je to točno, s obzirom da se takva obećanja dobivena od
Hrvatskih voda koji vode taj projekt. Što se tiče dodatnih opterećenja građana, u prvoj fazi nisu
predviđena nikakva dodatna opterećenja za građane, naime prema novom Zakonu ne plaća se ni
naknada za priključak. Kad dođe do održavanja uređaja i funkcioniranja kanalizacijske mreže, s
obzirom da će projekt voditi Vodovod i odvodnja Šibenik, sigurno će doći do povećanja cijene vode.

G. Krešimir Boršić je postavio pitanje gđi Vesni Franin u vezi zemljišno-pravnih odnosa u Čisti
Velikoj, tj. da li je Grad upoznat koliko je kuća građeno na zemljištu čiji je vlasnik Hrvatske šume i na
koji način Grad misli riješiti problem vezano za pitanje legalizacije takvih objekata.

Gđa Vesna Franin je odgovorila da je Grad upoznat s tom situacijom, te da zahtjev za legalizaciju
može podnijeti zainteresirani subjekt, ne mora to biti isključivo vlasnik objekta, pa su građani u
zakonskom roku to i učinili. Što se tiče imovinsko-pravnog slijeda rješavanja vlasništva njihovih
objekata, većina je to rješavala tužbom za utvrđenje vlasništva i ispravku uknjižbe direktno s
Hrvatskim šumama, a svi oni koji preostanu, rješavat će svoje vlasničke odnose pod uvjetom da Grad
donese Urbanističke planove, te je u ovoj godini planirano da će se u 2015. godini donijeti svi
Urbanistički planovi stambenih zona četiri naselja na području k.o. Čista. Gđa Vesna Franin je dodala
da nakon donošenja tih Planova, sve ono što ne bude vlasnički riješeno sudskim putem će se ići na
izvlaštenje, s tim da će se prvenstveno morati putem Grada utvrditi interes RH, tj. Vlade RH. Također
je u tijeku donošenje Urbanističkog plana dijela katastarske općine Čista i to je u svezi onoga dijela
naselja Čista Velika koji se nalazi u centru naselja, a na kojem je izgrađena Osnovna škola, dvorana,
vrtić i dr., za koju izgradnju su vlasnici terena dali terene u svome vlasništvu, ali pod uvjetom da
dobiju zamjenske terene, te će se nakon donošenja ovog Plana provesti postupak izvlaštenja tih
zamjenskih terena, koji su sada na šumskom vlasništvu, dakle, u vlasništvu RH. Gđa pročelnica je još
dodala kako takvih terena ima ukupno oko 40 000 m2 (2 000 m2 po jednom vlasniku), a donošenje
Plana je zaostalo uslijed očitovanja arheologa i sumnje, tj. ispitivanja postojanja arheoloških nalazišta
na tome području.

G. Ivica Ledenko je zatražio objašnjenje g. Marka Lugovića o razlozima negativnog rješavanja
zahtjeva upućenog od skupine invalida s područja Srime za izgradnju rampe za ulaz u more.

G. Marko Lugović je odgovorio da je razlog negativnog rješavanja zahtjeva to što nije bilo
sredstava u Proračunu da bi se taj projekt mogao financirati. Također, prema Pravilniku za takve
objekte postoje točna pravila u kojima je propisano koliko rampi mora biti izgrađeno na nekom
području (npr. kao invalidska mjesta za parkiranje). G. Marko Lugović je dodao da je poznato da je
aplicirana dokumentacija za uređenje plažnog pojasa kompletne Srime u iznosu 2 milijuna kuna, gdje
će biti posebno specificiran broj rampi i liftova. Stoga, podnositelji zahtjeva nisu odbijeni jer se smatra
da izgradnja takve rampe nije potrebna, već se samo odgađa njihova izgradnja, jer je cilj da budu na
mjestu gdje će i ostati duže vrijeme.

G. Roko Ivanda je uputio  pitanje g. Marku Lugoviću da li se konkretno može učiniti nešto za
nadolazeću turističku sezonu mjerama rasvjete ili politike javnih površina da se „rijeka ljudi“ koja ide



po rivi može slobodno kretati bez većih zapreka prema unutrašnjosti, te zašto se bolje ne promoviraju
znamenitosti  koje se nalaze u staroj gradskoj jezgri.

G. Marko Lugović je odgovorio da se već 2010. godine radilo na izradi projekta uređenja
kompletnog prostora stare gradske jezgre i ulice Dulcin. No, svako „oživljavanje“ tih prostora vezano
je uz infrastrukturu koja je u tom dijelu ili nikakva ili je uopće nema. G. Marko Lugović je dodao da je
pitanje rasvjete trenutno u rješavanju, no najozbiljniji zahvati, popločavanje i infrastrukture tek se
trebaju riješiti. U tu svrhu vrši se prikupljanje cjelokupne dokumentacije, dokumentacija potrebna za
izradu kanalizacijske mreže je spremna, „oborinska“ dokumentacija će biti spremna kroz 2015.
godinu, te će također biti spremno kompletno arhitektonsko oblikovanje najznačajnih ulica stare
gradske jezgre.

G. Roko Ivanda je dodao da bi trebalo barem kao privremeno rješenje kroz neke jeftine i
jednostavne zahvate  riješiti navedeni problem.

G. Roko Ivanda je postavio pitanje gđi Gradonačelnici vezano za uključivanje u projekt izgradnje
aerodroma u Stankovcima.

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da Grad Vodice može poslati „pismo podrške“, ali što se tiče
financijske pomoći nemamo mnogo prostora da bi se uključili u taj projekt, a ni sama Općina
Stankovci nije to zatražila od Grada Vodica.

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA

Točka 1.

Donošenje Druge izmjene Plana Proračuna za 2014. godinu

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Marko Lugović, gđa Gradonačelnica, g. Ivica Ledenko,
g. Hrvoje Perica i gđa Marija Alfirev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donijelo Drugu izmjenu Plana
Proračuna za 2014. godinu koja se prilaže uz točku 1. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.

Donošenje Izmjena Plana razvojnih programa 2014.-2016.

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
Sa sjednice je izašla gđa Lucija Toprek.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donijelo Izmjene Plana razvojnih
programa 2014.-2016. koji se prilaže uz točku 2. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 3.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, gđa Gradonačelnica, g. Marin Mikšić i g. Marko Lugović.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donijelo Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini koji se prilaže uz točku 3. ovog zapisnika i
čini njegov sastavni dio.



Točka 4.

Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
Na sjednicu se vratila gđa Lucija Toprek.
Sa sjednice je izašao g. Ivica Ledenko.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Izmjene Programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članaka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2014. godini koji se prilaže uz točku 4. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 5.

Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2014. godinu

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Izmjene Programa
javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2014. godinu koji se prilaže uz točku 5. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 6.

Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za
2014. godinu

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2014. godinu koji se prilaže uz točku
6. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 7.

Donošenje Izmjena Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2014. godinu

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
Na sjednicu se vratio g. Ivica Ledenko.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Izmjene Programa
socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2014. godinu koji se prilaže uz točku 7. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 8.

Donošenje Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Izmjenu Programa
korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu
koji se prilaže uz točku 8. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 9.

Donošenje Izmjene Programa o utrošku sredstava spomeničke rente za 2014. godinu

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
Na sjednicu je stigao g. Mirko Sladoljev.



ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Izmjenu Programa o
utrošku sredstava spomeničke rente za 2014. godinu koji se prilaže uz točku 9. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 10.

Donošenje Plana Proračuna za 2015. godinu i projekcija Proračuna za 2016./2017. godinu

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
Gđa Zdenka Šimić je istaknula da je g. Šime Bilan dana 17. prosinca 2014. godine ponio amandman,
međutim člankom 33. Poslovnika propisano je da se amandman podnosi najkasnije dva dana prije
održavanja sjednice Gradskog vijeća, te je isti izvan roka.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Gradonačelnica, g. Šime Bilan, gđa Marija Alfirev, g. Ivica
Ledenko, g. Marko Lugović i g. Hrvoje Perica.
Sa sjednice je izašao g. Danijel Lasan Zorobabel.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“, 4 „protiv“ i 1 „suzdržanim“ donijelo Plan
Proračuna za 2015. godinu i projekciju Proračuna za 2016./2017. godinu koji se prilaže uz točku 10.
ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 11.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna

Izvjestitelj akta je bio g. Hrvoje Perica.
Sa sjednice je otišao g. Ivica Ledenko.
Na sjednicu se vratio g. Danijel Lasan Zorobabel.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donijelo Odluku o izvršavanju
Proračuna koja se prilaže uz točku 11. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 12.

Donošenje Plana razvojnih programa 2015.-2017.

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
Sa sjednice su izišli gospoda Roko Ivanda i Gordan Tabula.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Plan razvojnih
programa 2015.-2017. koji se prilaže uz točku 12. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 13.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
Na sjednicu se vratio g. Gordan Tabula.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini koji se prilaže uz točku 13. ovog zapisnika
i čini njegov sastavni dio.

Točka 14.

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona
o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i g. Marko Lugović.



ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Program održavanje
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015.
godini koji se prilaže uz točku 14. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 15.

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2015. godinu

Izvjestitelj akta je bio g. Toni Mateša.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i g. Toni Mateša.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Program javnih potreba
u kulturi Grada Vodica za 2015. godinu koji se prilaže uz točku 15. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Točka 16.

Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2015. godinu

Izvjestitelj akta je bio g. Toni Mateša.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Toni Mateša, g. Marin Mikšić i g. Marko Lugović.
Na sjednicu se vratio g. Roko Ivanda.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Program javnih potreba
u sportu na području Grada Vodica za 2015. godinu koji se prilaže uz točku 16. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 17.

Donošenje Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2015. godinu

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev, gđa Gradonačelnica i g. Danijel Lasan Zorobabel.
Sjednicu je napustio g. Krešimir Boršić.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Program socijalne i
druge skrbi Grada Vodica za 2015. godinu koji se prilaže uz točku 17. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Točka 18.

Donošenje Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2015.
godinu

Izvjestitelj akta je bio g. Toni Mateša.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Program javnih potreba
za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2015. godinu koji se prilaže uz točku 18. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 19.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Mirko Sladoljev i g. Marko Lugović.
Sa sjednice je izašla gđa Marija Alfirev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o
komunalnoj naknadi koja se prilaže uz  točku 19. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.



Točka 20.

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o pravima iz službe službenika i namještenika Gradske
uprave Grada Vodica

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Odluku o dopuni
Odluke o pravima iz službe službenika i namještenika Gradske uprave Grada Vodica koja se prilaže uz
točku 20. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 21.

Donošenje Odluke o potpisivanju pisma namjere o suradnji na provedbi projekta „Sustav
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima (I. faza)“

(Projekt VTS)

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ donijelo Odluku o potpisivanju
pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima (I faza)“ (Projekt VTS) koja se prilaže uz točku 21. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 22.

Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima (I. faza)“

(Projekt VTS)

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ donijelo Odluku o potpisivanju
Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije
Vodice-Tribunj-Srima (I. faza)“ (Projekt VTS) koja se prilaže uz točku 22. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 23.

Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima (I. faza)“

(Projekt VTS)

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
Na sjednicu se vratila gđa Marija Alfirev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Odluku o potpisivanju
Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije
Vodice-Tribunj-Srima (I. faza)“ (Projekt VTS) koja se prilaže uz točku 23. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 24.

Donošenje Odluke o pripajanju Društva „Odvodnja Vodice“ d.o.o. iz Vodica Društvu „Vodovod
i odvodnja“ d.o.o. iz Šibenika

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Odluku o pripajanju
Društva „Odvodnja Vodice“ d.o.o. iz Vodica Društvu „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. iz Šibenika koja se
prilaže uz točku 24. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.



Točka 25.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i
javne odvodnje na području Grada Vodica

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ donijelo Odluku o izmjeni
Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada
Vodica koja se prilaže uz točku 25. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 26.

Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vodica u 2014. godini i
smjernice za 2015. godinu

Izvjestitelj akta je bio g, Luka Lipić.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev , g. Luka Lipić i gđa Zdenka Šimić.
Sa sjednice izišli gospoda Roko Ivanda i Mirko Sladoljev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ donijelo Analizu stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Grada Vodica u 2014. godini i smjernice za 2015. godinu koja se
prilaže uz točku 26. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 27.

Donošenje Operativnog plana mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima
na području Grada Vodica za 2014./2015. godinu

Izvjestitelj akta je bio g. Luka Lipić.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev i g. Luka Lipić.
Na sjednicu se vratili gospoda Roko Ivanda i Mirko Sladoljev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Operativni plan mjera
zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima na području Grada Vodica za 2014./2015.
godinu koji se prilaže uz točku 27. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 28.

Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2015. godinu

Izvjestitelj akta je bila gđa Zdenka Šimić.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i gđa Zdenka Šimić.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Program rada Gradskog
vijeća Grada Vodica za 2015. godinu koji se prilaže uz točku 28. ovog zapisnika i čini njegov sastavni
dio.

Točka 29.

Donošenje Odluke o odabiru koncesionara za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja
komunalnog otpada s područja Grada Vodica

Izvjestitelji akta su bili gđa Vesna Franin i g. Marko Lugović.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o odabiru koncesionara za
obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada s područja Grada Vodica koja se
prilaže uz točku 29. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.



Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 12 40 sati.
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Marselo Mitrović-Matić, dipl. iur., v.r.                                               Danijel Lasan Zorobabel, v.r.


