
ZAPISNIK
16. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

Sjednica je održana 21. srpnja 2015. godine (utorak) 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
Blatančić, Marija Alfirev (nazočna od 6. točke dnevnog reda), Roko Ivanda, Šime Bilan, Ivica
Ledenko (otišao sa sjednice na 7. točki dnevnog reda) 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, g. Marko Lugović-pročelnik Upravnog odjela
za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo i g. Blagodar Španja-komunalni redar Grada
Vodica, predstavnici „ARHEO-a“ d.o.o. gospoda Aron Varga i Patrik Filaković (nazočni na 1. točki
dnevnog reda), direktori trgovačkih društava u vlasništvu Grada Vodica, i to: g. Stanko Birin-„Leć“
d.o.o., g. Ivica Slavica-„Gradsko poduzeće“ d.o.o. i g. Branko Josipović-„Odvodnja Vodice“ (nazočni
od 2. do 5. točke dnevnog reda), te g. Darko Sladoljev (građanin, nazočan na aktualnom satu).

Predsjednik je otvorio 16. sjednicu Gradskog vijeća na kojoj je bilo nazočno 13 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 Jelena Blatančić tražila je ispravku svog prezimena u zapisniku u dijelu u kojem je
navedeno da je sjednici bila nazočna Jelena Cukrov.

Zapisnik se smatra usvojenim sukladno članku 81. Poslovnika s ispravkom da je na 15. sjednici
Gradskog vijeća bila prisutna gđa Jelena Blatančić.

Sukladno članku 56. stavka 3. Poslovnika, te s amandmanom na točku 1., utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED :

1. Donošenje Odluke o donošenju prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja
Vodice i Srima,

2. Financijska izvješće komunalnog društva „LEĆ“ za 2014. godinu,
3. Financijsko izvješće „Gradskog poduzeća“ d.o.o. Vodice za 2014. godinu,
4. Financijsko izvješće „Odvodnje Vodice“ d.o.o. za 2014. godinu (s izvješćem neovisnog

revizora),
5. Financijsko izvješće „Vodički šport“ za 2014. godinu,
6. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja i ispravku vrijednosti,
7. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja u

dječjim vrtićima drugih osnivača,
8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica,



9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika,

10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi,
11. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu privremenog/povremenog korištenja prostora u

zgradama u vlasništvu Grada Vodica,
12. Donošenje Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu,
13. Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.05. do 30. 06.

2015.

Dnevni red s 16. sjednice Gradskog vijeća je usvojen jednoglasno.

AKTUALNI SAT

G. Danijel Lasan Zorobabel je rekao da je g. Darko Sladoljev, nazočan građanin na aktualnom
satu, uputio pismo vezano za problem buke u Dulcinu, te je zamolio odgovor stručne službe Grada
Vodica.

G. Blagodar Španja, komunalni redar Grada Vodica, je naveo da su 2013. godine donesene
Izmjene i dopune Zakona o zaštiti od buke među kojima je u članku 16. dodan stavak 3. u kojem se
navodi da se dio ovlasti prenosi na jedinice lokalne samouprave, odnosno njihovo komunalno
redarstvo. Grad Vodice je, sukladno navedenim izmjenama, u članku 6. stavku 2. i 10. propisao do
kada se smije koristiti uporaba akustičnih uređaja na javnim površinama, te iznimke za posebna
područja Grada Vodica. Također je zatražen Naputak Ministarstva zdravlja u kojem će biti taksativno
navedene ovlasti komunalnog redarstva sukladno izmjenama i dopunama gore navedenog Zakona. U
dobivenom odgovoru navedeno je da su ovlasti komunalnog redara da prilikom nadzora zatraži uvid u
Rješenje sanitarne inspekcije o udovoljavanju uvjeta za zaštitu od buke, te u slučaju da objekt ne
posjeduje takvo Rješenje, odnosno ako posjeduje druge izvore buke od onih navedenih u Rješenju,
može postupiti u skladu s dobivenim ovlastima.

G. Blagodar Španja je dodao da je nadzor u objektu „Makina“ obavljen dana 12.06.2015. godine
u 00:30 sati prilikom kojeg je utvrđeno da objekt posjeduje gore navedeno Rješenje, te da ne postoje
drugi izvori buke koji nisu navedeni u istom, pa je sukladno navedenom zaključeno da nema
elemenata za počinjenje prekršaja. Budući se nastavilo zaprimanje pritužba na buku navedenog
objekta od strane stanara predjela Dulcin, upućen je zahtjev Sanitarnoj inspekciji, te na znanje
Ministarstvu zdravlja, kako bi nadležno tijelo provelo postupak utvrđivanja da li objekt postupa po
Rješenju, budući je mjerenje buke u ingerenciji jedino sanitarne inspekcije.

Također, g. Blagodar Španja je naveo da budući se objekt „Makina“ ne smatra javnom
površinom, već dijelom zatvorenog prostora ima pravo „puštanja“ glazbe do kraja radnog vremena,
odnosno do 02:00 sata, sukladno Zakonu o zaštiti od buke, te predmetnom Rješenju.

Gđa Zdenka Šimić je na istu temu navela da g. Ivica Juričev-Martinčev dostavio primjedbu u
kojoj je naveo da akti Grada nisu usklađeni sa zakonskim i podzakonskim propisima. Nadležna služba
je uputila odgovor da su akti usklađeni, te budući je nezadovoljan može predložiti izmjene u aktima
Grada. Na sam dan sjednice zaprimljena je elektronička pošta imenovanog u kojoj predlaže da se u
članak 5.a doda da se akustični uređaji mogu u zatvorenim prostorijama, kao i na javnim površinama,
koristi do 01:30 sati.

Gđa Zdenka Šimić je dodala da je na sjednici Vijeća za komunalnu prevenciju, a kojoj sjednici
su nazočili i predstavnici policije, dogovoreno da za svaku pritužbu građana na koju policija izlazi na
„lice mjesta“ o istom dostavlja izvješće Gradu. Do sada je zaprimljeno šest izvješća s primjedbama na
objekt „Makina“, ali izvidom je utvrđeno da nema elemenata prekršaja.

G. Blagodar Španja je dodao da je da se akti Grada moraju temeljiti na zakonskim propisima, te
sukladno Zakonu o zaštiti od buke, korištenje akustičnih uređaja u zatvorenim prostorima se ne može
ograničiti do 01.30 sati, budući se navedeno odnosi samo na javne površine.



G. Ivica Ledenko je postavio pitanje g. Marku Lugoviću vezano za rampu za invalide u Srimi.

G. Marko Lugović je odgovorio da se Grad Vodice aplicirao za sredstva Ministarstvu turizma,
te do sada na žalost nije dobiven odgovor, jer je navodno poništen navedeni natječaj i raspisan je novi.

Također je naveo da budući u tekućoj godini nisu dobivena sredstva, Grad Vodice se nada da će
se isto realizirati u narednoj.

Drugo pitanje g. Ivice Ledenka je bilo vezano za fazu u kojoj se nalazi pripajanje „Odvodnje
Vodice“ d.o.o. „Vodovodu i odvodnji“ d.o.o. iz Šibenika.

Gđa Vesna Franin je odgovorila da se radi o provedbi Zakona o trgovačkim društvima, prema
kojem trgovačko društvo „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. iz Šibenika mora najprije donijeti Odluku o
povećanju temeljnog kapitala društva. Navedena je trenutno na Registracijskom sudu, te će na
slijedećoj Skupštini tog trgovačkog društva upravo biti integracija.

G. Šime Bilan je postavio pitanje vezano za bespravnu gradnju spomenika koji je postavljen u
marini.

Gđa Vesna Franin je odgovorila da se čekalo usvajanje I. Izmjena i dopuna UPU-a naselja
Vodice i Srima u smislu da će se ishoditi dozvola sukladno svim predmetnim aktima Gradskog vijeća
Grada Vodica, koji je i donio Odluku o izgradnji spomenika, s sve prema projektu koji je dobio
najbolju ocjenu.

G. Marin Mikšić je uputio pitanje vezano za rasvjetu na ulazu za Vodice iz pravca Šibenika i
Zadra.

G. Marko Lugović je odgovorio da prema sporazumu Grada i Hrvatskih cesta želja Grada nije
ostvarena, na način da se osim Račica osvijetli i dio do ulaza u Vodice, s obzirom da prema njihovom
Pravilniku stoji da su Hrvatske ceste obvezne osvijetliti samo čvorove na državnoj cesti, što su oni i
ispoštovali. Dio javnih površina koji Grad ima ovlast osvijetliti izvršit će se preko godišnjeg Ugovora
za rasvjetu, koji će se sklopiti nakon izrade projektne dokumentacije čija izrada je pri kraju.

G. Marko Lugović je dodao da što se tiče rasvjete ostatka dijela magistrale, predan je zahtjev za
lokacijsku dozvolu kako bi se postavila nova rasvjeta i novi nogostupi, rekonstrukcija kolnika, te
rekonstrukcija tri čvora na magistrali (čiji preduvjet je izgradnja zaobilaznice).

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA

Točka 1.

Donošenje Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja
Vodice i Srima

Izvjestitelj akta bili su predstavnici trgovačkog društva Arheo d.o.o., gospoda Aron Varga i Patrik
Filaković.
Gradonačelnica je podnijela Amandman na Odluku o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja naselja Vodice i Srima.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 1 „protiv“, uz amandman koji je postao
sastavni dio akta, donijelo Odluku o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Vodice i Srima, koja se prilaže uz točku 1. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Sjednicu su napustili predstavnici trgovačkog društva Arheo d.o.o., gospoda Aron Varga i Patrik
Filaković.



Točka 2.

Financijsko izvješće komunalnog društva „LEĆ“ d.o.o. za 2014. godinu

Izvjestitelj akta bio je g. Stanko Birin, direktor komunalnog društva.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i g. Stanko Birin.

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Financijsko izvješće
komunalnog društva „LEĆ“ d.o.o. za 2014. godinu, koje se prilaže uz točku 2. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 3.

Financijsko izvješće „Gradskog poduzeća“ d.o.o. Vodice za 2014. godinu

Izvjestitelj akta bio je g. Ivica Slavica, direktor trgovačkog društva.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Šime Bilan i g. Ivica Slavica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Financijsko
izvješće trgovačkog društva „Gradsko poduzeće“ d.o.o. Vodice za 2014. godinu, koje se prilaže uz
točku 3. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.

Financijsko izvješće „Odvodnje Vodice“ d.o.o. za 2014. godinu
(s izvješćem neovisnog revizora)

Izvjestitelj akta bio je g. Branko Josipović, direktor trgovačkog društva.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, gđa Gradonačelnica i g. Marko Lugović.
ZAKLJUČAK : Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ prihvatilo Financijsko izvješće
trgovačkog društva „Odvodnja Vodice“ d.o.o. za 2014. godinu (s izvješćem neovisnog revizora), koje
se prilaže uz točku 4. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 5.

Financijsko izvješće „Vodički šport“ za 2014. godinu

Izvjestitelj akta bio je g. Hrvoje Perica, direktor društva.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i g. Hrvoje Perica.
Sa sjednice je izašla gđa Lucija Toprek.
Sjednicu su napustili direktori trgovačkih društava u vlasništvu Grada Vodica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ prihvatilo Financijsko izvješće
trgovačkog društva „Vodički šport“ za 2014. godinu, koje se prilaže uz točku 5. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 6.

Donošenje Odluke o otpisu potraživanja i ispravku vrijednosti

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Hrvoje Perica, g. Edi Luketa i gđa Gradonačelnica.
Na sjednicu se vratila gđa Lucija Toprek.
Na sjednicu je došla gđa Marija Alfirev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Odluku o otpisu
potraživanja i ispravku vrijednosti, koja se prilaže uz točku 6. ovog zapisnika i čini njegov sastavni
dio.



Točka 7.

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja u
dječjim vrtićima drugih osnivača

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
Sa sjednice je otišao g. Ivica Ledenko.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o uvjetima i načinu
sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača, koja se prilaže
uz točku 7. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 8.

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o reguliranju prometu u dijelu Grada Vodica

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o dopuni Odluke o
reguliranju prometu u dijelu Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 8. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Točka 9.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjenama Odluke o plaći
i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, koja se prilaže uz točku 9. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 10.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa Marija Alfirev, g. Šime Bilan, g. Hrvoje Perica i gđa
Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o
socijalnoj skrbi, koja se prilaže uz točku 10. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 11.

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu privremenog/povremenog korištenja prostora u
zgradama u vlasništvu Grada Vodica

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o uvjetima i načinu
privremenog/povremenog korištenja prostora u zgradama u vlasništvu Grada Vodica, koja se prilaže
uz točku 11. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.



Točka 12.

Donošenje Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu

Izvjestitelj akta bila je Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Izmjenu Programa korištenja
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu, koja se
prilaže uz točku 12. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 13.

Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.05. do
30.06.2015. godine

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o trošenju sredstava
Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.05. do 30.06.2015. godine, koje se prilaže uz 13.
točku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 11,30 sati.

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


