
ZAPISNIK
15. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

Sjednica je održana 25. svibnja 2015. godine (ponedjeljak) 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, Edi Luketa, Jelena Cukrov,
Marija Alfirev, Roko Ivanda, Šime Bilan, Ivica Ledenko i Krešimir Boršić.

Odsutni vijećnik gospodin Mirko Sladoljev.

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, gđa Vesna Franin-
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, g. Hrvoje Perica
pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode i g. Marko Lugović-pročelnik Upravnog odjela
za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, te čelnica ustanove u vlasništvu Grada
Vodica: Gđa Gordana Birin ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta ( nazočna od 8. do 11. točke
dnevnog reda)

Predsjednik je otvorio 15. 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.

Na zapisnik s prošle sjednice bila je jedna ispravka:

Gđa Marija Alfirev tražila je ispravku u zapisniku gdje je  navedeno da je g. Ivica Ledenko bio i
prisutan i odsutan.

Zapisnik se smatra usvojenim sukladno članku 81. Poslovnika s ispravkom da je g. Ivica
Ledenko bio odsutan s 14. sjednice.

Sukladno članku 56. stavka 3. Poslovnika, te s dopunom dnevnog reda- točkom 17. ( Donošenje
Odluke o prihvaćanju projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Vodica), utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED :

1. Donošenje Prve izmjene Plana proračuna za 2015. godinu,
2. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. Godini,
3. Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22.

Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini,
4. Donošenje Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2015. godinu,
5. Donošenje Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi na području Grada Vodica

za 2015. godinu,
6. Donošenje Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za

2015. godinu,
7. Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Vodica za razdoblje od 12. travnja 2014. godine do 12.

travnja 2015. godine,
8. Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica od 01. 01. do 30. 04. 2015.

godine,
9. Izvješće o radu Udruga na području Grada Vodica za 2014. godinu,



10. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta za 2014. godinu,
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu,
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grobljima,
13. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u

vlasništvu Grada Vodica,
14. Donošenje Operativnog  programa aktivnosti Grada Vodica za ljetnu sezonu 2015. godine,
15. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u 2015. godini,
16. Donošenje Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vodica,
17. Donošenje Odluke o prihvaćanju projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Vodica.

Dnevni red sa 15. sjednice Gradskog vijeća je usvojen jednoglasno.

AKTUALNI SAT

G. Ivica Ledenko postavio je pitanje u kojoj je fazi info projekt u Račicama.

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je za Centar za posjetitelje arhitekt g. Nikola Bašić izradio
idejno rješenje, te je projekt prezentiran u Ministarstvu turizma. Navela je da se trenutno čeka odgovor
Ministarstva turizma i Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova koji bi trebali dati uputu u
kojem smjeru ići kako bi projekt bio prihvatljiv za financiranje iz EU fondova, a što se tiče Grada
Vodica navela je da su u tijeku izrade izmjene i dopune prostornog plana kako bi se na toj lokaciji
precizirao jedan takav projekt. Gđa Gradonačelnica je dodala da predstoji razgovor u Ministarstvu
regionalnog razvoja koje će preporučiti treba li preferirati objekt u kojem će biti njegovana
nematerijalna baština ili da li će se prioritet dati onim objektima koji su materijalna baština, odnosno
laički rečeno da li prioritet dati onim površinama gdje će se moći čuti i vidjeti ojkalica i kolo ili gdje
će se u malom prikazati Šibensku katedralu, Kninsku tvrđavu ili  nacionalne parkove.

Gđa Marija Alfirev je postavila pitanje koliko je projekata Grada Vodica u posljednih tri
godine Vlada podržala.

Gđa Gradonačelnica je navela da se Grad Vodice kandidirao na sve natječaje, od manjih za
udruge do onih velikih. Za dva najveća projekta, izgradnju kanalizacijskog sustava i gradnju
zaobilaznice, Vlada je iznijela stav da je Grad Vodice jedan od najspremnijih i ima najspremnije
projekte za financiranje iz EU fondova. Gđa Gradonačelnica je dodala da je teško nabrojiti sve manje
projekata, budući ih je dosta financirano iz državnog proračuna. Navela je da su podržani projekti
Grada Vodica, koji su bili dobro pripremljeni.

G. Roko Ivanda je pitao koja će biti namjena prostora „Parking placa“.

Gđa Gradonačelnica je rekla da je parkiralište iza hotela „Kristina“ bilo u vlasništvu „Jadranske
banke“, te je navedena površina prodana i sad je u vlasništvu trgovačkog društva „Sarađen“ koje je
prišlo uređenju svojih površina.  Gđa Gradonačelnica je navela da bi se prema nekim neslužbenim
informacijama mogao sklopiti ugovor s Gradskim poduzećem, ali se u svakom slučaju namjena te
površine neće promijeniti.

G. Šime Bilan je postavio dva pitanja. Prvo je vezano za poskupljenje mjesečne karte za
umirovljenike  od strane ATP-a, te što Grad može napraviti kako bi se umirovljenicima pomoglo u
tom pravcu.

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je Grad Vodice dobio informaciju da je znatno poskupila
cijena autobusne karte i to upravo za umirovljenike. Navela je da Grad smatra da su umirovljenici
Grada Vodica jako zakinuti, jer je došlo do povećanja samo u toj kategoriji i na našoj relaciji. Također,
gđa Gradonačelnica je dodala da je cijena karata umirovljenika Grada Vodica izjednačena s cijenom
umirovljenika iz Primoštena, te da je to nerealno s obzirom na kilometražu. Rekla je da je Tajnica
Grada, gđa Zdenka Šimić uputila upit upravi Autotransporta, ali da još nije dobiven odgovor, te da se



nada da će oni preispitati svoju odluku. Navela je da je, kad se dobije konačna cijena, Grad spreman
povećati iznos kojim participira u cijeni karata umirovljenika, ali se najprije mora imati točna
informaciju koji je iznos na koji oni mogu spustiti kartu.

Gđa Zdenka Šimić je dodala da je pravna služba Grada nakon poziva navedenima zatražila i
pismeni trag o tome da li je točno da, iako je udaljenost između Primoštena i Šibenika odnosno Vodica
i Šibenika različita odnosno za Primošten daleko veća, a radi se o istoj cijeni. Ako ATP ostane pri
svojoj odluci o povećanju onda će se vjerojatno pristupiti izmijeni Odluke, u smislu da se poveća
participacija od strane Grada.

Drugo pitanje g. Šime Bilana je bilo vezano za priopćenje Turističke zajednice o broju
posjetitelja i noćenja u Gradu Vodicama, odnosno da li je gđa Gradonačelnica kao predsjednica TZ
zadovoljna i što se može očekivati od turističke sezone, te što ako se ponove  rezultati od prošle
godine.

Gđa Gradonačelnica je rekla da je sa svakim povećanjem zadovoljnija nego da je u pitanju pad,
ali da Grad Vodice ne može biti zadovoljan s tim brojkama posebno ako se zna da su  hotel „Punta“ i
hotel „Imperijal“ bili zatvoreni u prvom dijelu godine i nisu imali aktivnosti koje je primjereno da
imaju hotelske kuće. Rekla je da se toj brojci najviše može zahvaliti smještajem gostiju u hotelski
kapacitetima, a radi se isključivo o hotelu „Olympia“. Nešto bolji rezultati su i u privatnom smještaju,
ali Grad Vodice može daleko više i bolje. Gđa Gradonačelnica je dodala da se s neizvjesnošću i
strahom ulazi u ovu turističku sezonu s obzirom na situaciju u dvije preostale velike hotelske kuće
koje se ni u ovom dijelu godine nisu bavile prodajom smještajnih kapaciteta i kvalitetnom
promidžbom već svojim financijskim problemima, stečajem i predstečajem.

G. Šime Bilan rekao je da nije zadovoljan brojkama. Pitao je što se uradilo po pitanju Projekta
365 i zašto nema rezultata.

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da se napravilo jako puno, ali na nivou Hrvatske to je tek
početak. Rekla je da se ušlo u Projekt 365, osmišljavanjem programa, te promidžbom kampanje koju
promovira čitava Hrvatska. Sve se radi zajedno s Gradom Šibenikom. Napomenula je da se  jako puno
privatnih iznajmljivača koji ispunjavaju uvjete uključilo u kampanju.  Navela je da su se Grad i
Turistička zajednica priključili brojnim  manifestacijama i promidžbi  naših kulturnih projekata i
kulturne baštine, te se nastoji proširiti ta događanja na 5., 9., 10., 11. mjesec. Gđa Gradonačelnica je
dodala da se u svakom mjesecu organizira nešto posebno kako bi gosti koji dolaze u Vodice u
mjesecima u kojima se ne mogu kupati ili sunčati mogli nešto pogledati.

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA

Točka 1.

Donošenje Prve izmjene Plana proračuna za 2015. godinu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Ivica Ledenko, g. Hrvoje Perica, gđa Marija Alfirev i
gđa Gradonačelnica.
PRIJEDLOG: G. Ivica Ledenko zamolio je g. Hrvoja Pericu da mu u pismenoj formi dostavi koliko
se izdvaja za plaće djelatnika Ustanova.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ prihvatilo Prvu izmjenu Plana
proračuna za 2015. godinu koja se prilaže uz točku 1. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.



Točka 2.

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

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ prihvatilo Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini koji se prilaže uz točku 2. ovog zapisnika i
čini njegov sastavni dio.

Točka 3.

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

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ prihvatilo Izmjenu Programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2015. godini koji se prilaže uz točku 3. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.

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

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK : Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ prihvatilo Izmjenu Programa javnih potreba
u kulturi Grada Vodica za 2015. godinu koji se prilaže uz točku 4. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Točka 5.

Donošenje Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi na području Grada Vodica
za 2015. godinu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ prihvatilo Izmjenu Programa javnih potreba
socijalne i druge skrbi na području Grada Vodica za 2015. godinu koji se prilaže uz točku 5. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.

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

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, gđa Marija Alfirev i gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ prihvatilo Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2015. godinu koji se prilaže uz točku
6. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.



Točka 7.

Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Vodica za razdoblje od 12. travnja 2014. godine do 12.
travnja 2015. godine

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Gradonačelnica, g. Šime Bilan, g. Ivica Ledenko, gđa Vesna Franin,
gđa Marija Alfirev i g. Roko Ivanda.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 3 „ suzdržana“ prihvatilo Izvješće o radu
Gradonačelnice Grada Vodica za razdoblje od 12. travnja 2014. godine do 12. travnja 2015. godine
koje se prilaže uz točku 7. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 8.

Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica od 01. 01. do 30. 04. 2015.
godine

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Danijel Lasan Zorobabel, gđa Gradonačelnica, g. Ivica Ledenko i gđa
Marija Alfirev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ prihvatilo Izvješće o trošenju
sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica od 01. 01. do 30. 04. 2015. godine koje se prilaže uz
točku 8. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 9.

Izvješće o radu Udruga na području Grada Vodica za 2014. godinu

Izvjestitelj akta bio je g. Toni Mateša.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Danijel Lasan Zorobabel, g. Ivica Ledenko, g. Toni
Mateša i gđa Marija Alfirev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ prihvatilo Izvješće o radu
Udruga na području Grada Vodica za 2014. godinu koje se prilaže uz točku 9. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 10.

Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta za 2014. godinu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gordana Birin.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Ivica Ledenko, gđa Marija Alfirev i g. Roko Ivanda
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Pučkog otvorenog učilišta za 2014. godinu koje se prilaže uz točku 10. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 11.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, gđa Gradonačelnica, g. Ivica Ledenko, g. Roko Ivanda i
gđa Vesna Franin.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ prihvatilo Odluku o izmjeni Odluke o
komunalnom redu koja se prilaže uz točku 11. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.



Točka 12.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grobljima

Izvjestitelj akta bila je Gradonačelnica.
Sjednicu su  napustili g. Ivica Ledenko i g. Krešimir Boršić.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“ prihvatilo Odluke o izmjeni Odluke o
grobljima koja se prilaže uz točku 12. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 13.

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Vodica

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“ prihvatilo Odluku o dopuni Odluke o
davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica koja se prilaže uz 13.
točku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 14.

Donošenje Operativnog  programa aktivnosti Grada Vodica za ljetnu sezonu 2015. godine

Izvjestitelj akta bio je g. Luka Lipić.
Sa sjednice su izašli g. Roko Ivanda i gđa Marija Alfirev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 10 glasova „za“ prihvatilo Operativni program aktivnosti
Grada Vodica za ljetnu sezonu 2015. godine koji se prilaže uz 14. točku ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Točka 15.

Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u 2015. godini

Izvjestitelj akta bio je g. Luka Lipić.
Sjednicu je napustio g. Edi Luketa.
Na sjednicu su se vratili gđa Marija Alfirev i g. Roko Ivanda.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 11 glasova „za“ prihvatilo Plan aktivnog uključenja svih
subjekata zaštite od požara u 2015. godini koji se prilaže uz 15. točku ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Točka 16.

Donošenje Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vodica

Izvjestitelj akta bila je gđa Zdenka Šimić.
ZAKLJUČAK: Sukladno rezultatima glasovanja putem glasačkih listića, Vijeće je većinom s 10
glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ donijelo Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Grada Vodica koje se prilaže uz 16. točku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 17.

Donošenje Odluke o prihvaćanju projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Vodica

Izvjestitelj akta bio je g. Toni Mateša.



ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 11 glasova „za“ prihvatilo Odluku o prihvaćanju projekta
„Dječje gradsko vijeće“ Grada Vodica koja se prilaže uz točku 17. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 12 .20 sati.

ZAPISNIK PRIPREMIO PREDSJEDNIK
Marselo Mitrović- Matić, dipl. iur. Danijel Lasan Zorobabel



ZAPISNIK
15. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

Sjednica je održana 25. svibnja 2015. godine (ponedjeljak) 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, Edi Luketa, Jelena Cukrov,
Marija Alfirev, Roko Ivanda, Šime Bilan, Ivica Ledenko i Krešimir Boršić.

Odsutni vijećnik gospodin Mirko Sladoljev.

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, gđa Vesna Franin-
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, g. Hrvoje Perica
pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode i g. Marko Lugović-pročelnik Upravnog odjela
za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, te čelnica ustanove u vlasništvu Grada
Vodica: Gđa Gordana Birin ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta ( nazočna od 8. do 11. točke
dnevnog reda)

Predsjednik je otvorio 15. 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.

Na zapisnik s prošle sjednice bila je jedna ispravka:

Gđa Marija Alfirev tražila je ispravku u zapisniku gdje je  navedeno da je g. Ivica Ledenko bio i
prisutan i odsutan.

Zapisnik se smatra usvojenim sukladno članku 81. Poslovnika s ispravkom da je g. Ivica
Ledenko bio odsutan s 14. sjednice.

Sukladno članku 56. stavka 3. Poslovnika, te s dopunom dnevnog reda- točkom 17. ( Donošenje
Odluke o prihvaćanju projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Vodica), utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED :

1. Donošenje Prve izmjene Plana proračuna za 2015. godinu,
2. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. Godini,
3. Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22.

Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini,
4. Donošenje Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2015. godinu,
5. Donošenje Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi na području Grada Vodica

za 2015. godinu,
6. Donošenje Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za

2015. godinu,
7. Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Vodica za razdoblje od 12. travnja 2014. godine do 12.

travnja 2015. godine,
8. Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica od 01. 01. do 30. 04. 2015.

godine,



9. Izvješće o radu Udruga na području Grada Vodica za 2014. godinu,
10. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta za 2014. godinu,
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu,
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grobljima,
13. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u

vlasništvu Grada Vodica,
14. Donošenje Operativnog  programa aktivnosti Grada Vodica za ljetnu sezonu 2015. godine,
15. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u 2015. godini,
16. Donošenje Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vodica,
17. Donošenje Odluke o prihvaćanju projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Vodica.

Dnevni red sa 15. sjednice Gradskog vijeća je usvojen jednoglasno.

AKTUALNI SAT

G. Ivica Ledenko postavio je pitanje u kojoj je fazi info projekt u Račicama.

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je za Centar za posjetitelje arhitekt g. Nikola Bašić izradio
idejno rješenje, te je projekt prezentiran u Ministarstvu turizma. Navela je da se trenutno čeka odgovor
Ministarstva turizma i Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova koji bi trebali dati uputu u
kojem smjeru ići kako bi projekt bio prihvatljiv za financiranje iz EU fondova, a što se tiče Grada
Vodica navela je da su u tijeku izrade izmjene i dopune prostornog plana kako bi se na toj lokaciji
precizirao jedan takav projekt. Gđa Gradonačelnica je dodala da predstoji razgovor u Ministarstvu
regionalnog razvoja koje će preporučiti treba li preferirati objekt u kojem će biti njegovana
nematerijalna baština ili da li će se prioritet dati onim objektima koji su materijalna baština, odnosno
laički rečeno da li prioritet dati onim površinama gdje će se moći čuti i vidjeti ojkalica i kolo ili gdje
će se u malom prikazati Šibensku katedralu, Kninsku tvrđavu ili  nacionalne parkove.

Gđa Marija Alfirev je postavila pitanje koliko je projekata Grada Vodica u posljednih tri
godine Vlada podržala.

Gđa Gradonačelnica je navela da se Grad Vodice kandidirao na sve natječaje, od manjih za
udruge do onih velikih. Za dva najveća projekta, izgradnju kanalizacijskog sustava i gradnju
zaobilaznice, Vlada je iznijela stav da je Grad Vodice jedan od najspremnijih i ima najspremnije
projekte za financiranje iz EU fondova. Gđa Gradonačelnica je dodala da je teško nabrojiti sve manje
projekata, budući ih je dosta financirano iz državnog proračuna. Navela je da su podržani projekti
Grada Vodica, koji su bili dobro pripremljeni.

G. Roko Ivanda je pitao koja će biti namjena prostora „Parking placa“.

Gđa Gradonačelnica je rekla da je parkiralište iza hotela „Kristina“ bilo u vlasništvu „Jadranske
banke“, te je navedena površina prodana i sad je u vlasništvu trgovačkog društva „Sarađen“ koje je
prišlo uređenju svojih površina.  Gđa Gradonačelnica je navela da bi se prema nekim neslužbenim
informacijama mogao sklopiti ugovor s Gradskim poduzećem, ali se u svakom slučaju namjena te
površine neće promijeniti.

G. Šime Bilan je postavio dva pitanja. Prvo je vezano za poskupljenje mjesečne karte za
umirovljenike  od strane ATP-a, te što Grad može napraviti kako bi se umirovljenicima pomoglo u
tom pravcu.

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je Grad Vodice dobio informaciju da je znatno poskupila
cijena autobusne karte i to upravo za umirovljenike. Navela je da Grad smatra da su umirovljenici
Grada Vodica jako zakinuti, jer je došlo do povećanja samo u toj kategoriji i na našoj relaciji. Također,
gđa Gradonačelnica je dodala da je cijena karata umirovljenika Grada Vodica izjednačena s cijenom
umirovljenika iz Primoštena, te da je to nerealno s obzirom na kilometražu. Rekla je da je Tajnica



Grada, gđa Zdenka Šimić uputila upit upravi Autotransporta, ali da još nije dobiven odgovor, te da se
nada da će oni preispitati svoju odluku. Navela je da je, kad se dobije konačna cijena, Grad spreman
povećati iznos kojim participira u cijeni karata umirovljenika, ali se najprije mora imati točna
informaciju koji je iznos na koji oni mogu spustiti kartu.

Gđa Zdenka Šimić je dodala da je pravna služba Grada nakon poziva navedenima zatražila i
pismeni trag o tome da li je točno da, iako je udaljenost između Primoštena i Šibenika odnosno Vodica
i Šibenika različita odnosno za Primošten daleko veća, a radi se o istoj cijeni. Ako ATP ostane pri
svojoj odluci o povećanju onda će se vjerojatno pristupiti izmijeni Odluke, u smislu da se poveća
participacija od strane Grada.

Drugo pitanje g. Šime Bilana je bilo vezano za priopćenje Turističke zajednice o broju
posjetitelja i noćenja u Gradu Vodicama, odnosno da li je gđa Gradonačelnica kao predsjednica TZ
zadovoljna i što se može očekivati od turističke sezone, te što ako se ponove  rezultati od prošle
godine.

Gđa Gradonačelnica je rekla da je sa svakim povećanjem zadovoljnija nego da je u pitanju pad,
ali da Grad Vodice ne može biti zadovoljan s tim brojkama posebno ako se zna da su  hotel „Punta“ i
hotel „Imperijal“ bili zatvoreni u prvom dijelu godine i nisu imali aktivnosti koje je primjereno da
imaju hotelske kuće. Rekla je da se toj brojci najviše može zahvaliti smještajem gostiju u hotelski
kapacitetima, a radi se isključivo o hotelu „Olympia“. Nešto bolji rezultati su i u privatnom smještaju,
ali Grad Vodice može daleko više i bolje. Gđa Gradonačelnica je dodala da se s neizvjesnošću i
strahom ulazi u ovu turističku sezonu s obzirom na situaciju u dvije preostale velike hotelske kuće
koje se ni u ovom dijelu godine nisu bavile prodajom smještajnih kapaciteta i kvalitetnom
promidžbom već svojim financijskim problemima, stečajem i predstečajem.

G. Šime Bilan rekao je da nije zadovoljan brojkama. Pitao je što se uradilo po pitanju Projekta
365 i zašto nema rezultata.

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da se napravilo jako puno, ali na nivou Hrvatske to je tek
početak. Rekla je da se ušlo u Projekt 365, osmišljavanjem programa, te promidžbom kampanje koju
promovira čitava Hrvatska. Sve se radi zajedno s Gradom Šibenikom. Napomenula je da se  jako puno
privatnih iznajmljivača koji ispunjavaju uvjete uključilo u kampanju.  Navela je da su se Grad i
Turistička zajednica priključili brojnim  manifestacijama i promidžbi  naših kulturnih projekata i
kulturne baštine, te se nastoji proširiti ta događanja na 5., 9., 10., 11. mjesec. Gđa Gradonačelnica je
dodala da se u svakom mjesecu organizira nešto posebno kako bi gosti koji dolaze u Vodice u
mjesecima u kojima se ne mogu kupati ili sunčati mogli nešto pogledati.

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA

Točka 1.

Donošenje Prve izmjene Plana proračuna za 2015. godinu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Ivica Ledenko, g. Hrvoje Perica, gđa Marija Alfirev  i
gđa Gradonačelnica.
PRIJEDLOG: G. Ivica Ledenko zamolio je g. Hrvoja Pericu da mu u pismenoj formi dostavi koliko
se izdvaja za plaće djelatnika Ustanova.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ prihvatilo Prvu izmjenu Plana
proračuna za 2015. godinu koja se prilaže uz točku 1. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.



Točka 2.

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

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ prihvatilo Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini koji se prilaže uz točku 2. ovog zapisnika i
čini njegov sastavni dio.

Točka 3.

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

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ prihvatilo Izmjenu Programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2015. godini koji se prilaže uz točku 3. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.

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

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK : Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ prihvatilo Izmjenu Programa javnih potreba
u kulturi Grada Vodica za 2015. godinu koji se prilaže uz točku 4. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Točka 5.

Donošenje Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi na području Grada Vodica
za 2015. godinu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“  prihvatilo Izmjenu Programa javnih potreba
socijalne i druge skrbi na području Grada Vodica za 2015. godinu koji se prilaže uz točku 5. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.

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

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, gđa Marija Alfirev i gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ prihvatilo Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2015. godinu koji se prilaže uz točku
6. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.



Točka 7.

Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Vodica za razdoblje od 12. travnja 2014. godine do 12.
travnja 2015. godine

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Gradonačelnica, g. Šime Bilan, g. Ivica Ledenko, gđa Vesna Franin,
gđa Marija Alfirev i g. Roko Ivanda.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 3 „ suzdržana“ prihvatilo Izvješće o radu
Gradonačelnice Grada Vodica za razdoblje od 12. travnja 2014. godine do 12. travnja 2015. godine
koje se prilaže uz točku 7. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 8.

Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica od 01. 01. do 30. 04. 2015.
godine

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Danijel Lasan Zorobabel, gđa Gradonačelnica, g. Ivica Ledenko i gđa
Marija Alfirev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ prihvatilo Izvješće o trošenju
sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica od 01. 01. do 30. 04. 2015. godine koje se prilaže uz
točku 8. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 9.

Izvješće o radu Udruga na području Grada Vodica za 2014. godinu

Izvjestitelj akta bio je g. Toni Mateša.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Danijel Lasan Zorobabel, g. Ivica Ledenko, g. Toni
Mateša i gđa Marija Alfirev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ prihvatilo Izvješće o radu
Udruga na području Grada Vodica za 2014. godinu koje se prilaže uz točku 9. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 10.

Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta za 2014. godinu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gordana Birin.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Ivica Ledenko, gđa Marija Alfirev i g. Roko Ivanda
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Pučkog otvorenog učilišta za 2014. godinu koje se prilaže uz točku 10. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 11.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, gđa Gradonačelnica, g. Ivica Ledenko, g. Roko Ivanda i
gđa Vesna Franin.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ prihvatilo Odluku o izmjeni Odluke o
komunalnom redu koja se prilaže uz točku 11. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.



Točka 12.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grobljima

Izvjestitelj akta bila je Gradonačelnica.
Sjednicu su  napustili g. Ivica Ledenko i g. Krešimir Boršić.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“ prihvatilo Odluke o izmjeni Odluke o
grobljima koja se prilaže uz točku 12. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 13.

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Vodica

Izvjestitelj akta  bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“ prihvatilo Odluku o dopuni Odluke o
davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica koja se prilaže uz 13.
točku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 14.

Donošenje Operativnog  programa aktivnosti Grada Vodica za ljetnu sezonu 2015. godine

Izvjestitelj akta bio je g. Luka Lipić.
Sa sjednice su izašli g. Roko Ivanda i gđa Marija Alfirev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 10 glasova „za“ prihvatilo Operativni program aktivnosti
Grada Vodica za ljetnu sezonu 2015. godine koji se prilaže uz 14. točku ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Točka 15.

Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u 2015. godini

Izvjestitelj akta bio je g. Luka Lipić.
Sjednicu je napustio g. Edi Luketa.
Na sjednicu su se vratili gđa Marija Alfirev i g. Roko Ivanda.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 11 glasova „za“ prihvatilo Plan aktivnog uključenja svih
subjekata zaštite od požara u 2015. godini koji se prilaže uz 15. točku ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Točka 16.

Donošenje Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vodica

Izvjestitelj akta bila je gđa Zdenka Šimić.
ZAKLJUČAK: Sukladno rezultatima glasovanja putem glasačkih listića, Vijeće je većinom s 10
glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ donijelo Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Grada Vodica koje se prilaže uz 16. točku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 17.

Donošenje Odluke o prihvaćanju projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Vodica

Izvjestitelj akta bio je g. Toni Mateša.



ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 11 glasova „za“ prihvatilo Odluku o prihvaćanju projekta
„Dječje gradsko vijeće“ Grada Vodica koja se prilaže uz točku 17. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 12 .20 sati.

ZAPISNIK PRIPREMIO PREDSJEDNIK
Marselo Mitrović- Matić, dipl. iur., v.r. Danijel Lasan Zorobabel, v. r.


