
ZAPISNIK
18. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

Sjednica je održana 09. prosinca 2015. godine (srijeda) u vijećnici u Vodicama, s početkom u
1000 sati.

Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici, gospoda: Danijel Lasan Zorobabel, Antonio
Skočić, Marija Ferara, Ante Pešić, Gordan Tabula, Edi Luketa, Jelena Blatančić, Marija Alfirev
(nazočna od Aktualnog sata), Roko Ivanda, Mirko Saldoljev (nazočan od Aktualnog sata, napustio
sjednicu nakon 11. točke) i Šime Bilan.

Odsutni vijećnici, gospoda: Marin Mikšić, Lucija Toprek, Ivica Ledenko i Krešimir Boršić.

Predsjednik, Danijel Lasan Zorobabel je vodio sjednicu, a Franka Arambaša, Viši referent za
javnu nabavu, imovinu, prostorno planiranje i gospodarstvo je bila zadužena 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.

Predsjednik je otvorio 18. sjednicu Gradskog vijeća na kojoj je bilo nazočno 9 vijećnika, stoga
je konstatirao kako postoji kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje sukladno članku 65.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada.

Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća je usvojen sukladno članku 81. Poslovnika bez
primjedbi.

Sukladno članku 56. Poslovnika s amandmanima na točku 9., utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED :

1. Donošenje Druge izmjene Plana proračuna za 2015. godinu,
2. Donošenje izmjene Plana razvojnih programa 2015.-2017. godina,
3. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o

komunalnom gospodarstvu u 2015. godini,
4. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini,
5. Donošenje izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2015.

godinu,
6. Donošenje izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu,
7. Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada

Vodica,
8. Donošenje Odluke o grbu i zastavi Grada Vodica,
9. Donošenje Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu,
10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
12. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada

Vodica,
13. Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Vodica u 2015. godini i Plan razvoja

sustava civilne zaštite za 2016. godinu, te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje,
14. Operativni plan mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima na području

Grada Vodica za 2016. godina,



15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa Savjeta mladih Grada Vodica za 2016. godinu,
16. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2016. godinu,
17. Donošenje Rješenja o povjeravanju poslova  prigodnog ukrašavanja Grada elektro obrtu

„Rasvjeta“ iz Vodica,
18. Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01. 09. do 31.

10. 2015. godine.

Dnevni red sa 18. sjednice Gradskog vijeća je usvojen jednoglasno.

AKTUALNI SAT

G. Roko Ivanda je postavio pitanje da li Grad Vodice ima u Prvić Šepurini nekretnine u svom
vlasništvu. Pitanje je postavljeno zbog toga što nekorištenje tih resursa predugo traje na štetu mještana
Prvića kao moralnih vlasnika, a nekretnine se ne koriste u svrhu revitalizacije otoka.

Gđa Vesna Franin je odgovorila da su u tijeku, odnosno pri kraju, sudski predmeti koje je Grad
Vodice naslijedio od pravnog prednika, bivše Mjesne zajednice Prvić Šepurine, te Grad namjerava,
Urbanističkim planom čije donošenje je u tijeku, raspolagati nekretninama u turističke svrhe.

G. Roko Ivanda je pitao koje su to nekretnine.

Gđa Vesna Franin je odgovorila da je to Zadružni dom koji se trenutno koristi kao ugostiteljski
objekt i pekara, objekt Stare škole, te nekoliko objekata u Prvić Luci. Naglasila je da su svi objekti u
postupku legalizacije.

Drugo pitanje g. Roke Ivande se odnosilo na naknadu štete uzrokovane nedavnim poplavama.

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je Grad Vodice popisao svu štetu, te je ista dostavljena
Županijskom povjerenstvu za procjenu štete. Zadatak Županije je procjene dostaviti Državnom
povjerenstvu za procjene štete, odnosno Vladi Republike Hrvatske, koja donosi odluku hoće li pomoći
biti isplaćene i u kojem iznosu. Navela je da za prošlogodišnje poplave pomoć nije isplaćena, s
obzirom da se Vlada negativno očitovala po podnesenim zahtjevima.
Dodala je da Grad Vodice očekuje da će nova Vlada bar u određenom postotku tu štetu nadoknaditi
građanima. Što se tiče samog Grada, za najhitnije sanacije je već izdvojeno 1.100.000,00 kuna i to za
sanaciju i uređenje poljskih i protupožarnih puteva.

G. Šime Bilan je pitao kad će se održati tematska sjednica Gradskog vijeća po pitanju stanja u
turizmu, o Strategiji i rezultatima turizma u Vodicama, te o korištenju javnih i privatnih površina za
obavljanje gospodarskih djelatnosti vezanih prvenstveno uz turizam i reguliranju prometa.

G. Danijel Lasan Zorobabel je odgovorio da su pozivi poslani, te će se sjednica međustranačkog
kolegija na temu izrađene Strategije razvoja turizma Grada Vodica održati u petak u 10,00 sati.

Gđa Gradonačelnica je dodala da, što se tiče Strategije ukupnog razvoja turizma naručitelj iste
je Turistička zajednica. Turističko vijeće ju je usvojilo i proslijedilo Skupštini Turističke zajednice, te
je ista usvojena i od strane Skupštine. Prije usvajanja na Gradskom vijeću bit će izložena javno u
Kulturnom centru 19. prosinca 2015. godine, te će ona biti jedna od glavnih tema i na predstojećem
međustranačkom kolegiju. Dodala je da su u njenom kreiranju sudjelovali razni subjekti i to privatni
iznajmljivači, ugostitelji, hotelijeri, gradska uprava, turističke agencije. Kao što je već navedeno, ista
je izložena Turističkom vijeću, koje tijelo je sastavljeno od predstavnika ugostitelja, iznajmljivača,
hotelijera, brodara, i ostalih subjekata, a Skupština Turističke zajednice je još jedno više i šire tijelo.

Drugo pitanje g. Šime Bilan je postavio vezano za "Gortanove apartmane" odnosno koliko će
još dugo Grad Vodice plaćati sudske troškove i obeštećenje, te koja je budućnost prostora Ex-
drvoplastike.



Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je činjenica da je Grad Vodice nedavno jednoj obitelji,
temeljem sudske presude u tom predmetu, platio iznos od nešto više 80.000,00 kuna.
Što se tiče stanja Ex-Drvoplastika ista nekretnina je konačno vraćena u vlasništvo Grada Vodica i već
je za sljedeću turističku sezonu planirano, da se onoliko koliko bude u mogućnosti, uredi lokacija za
jedno veliko parkiralište, a objekti koji se mogu sanirati i urediti da se iznajme na kraće vremensko
razdoblje, do konačnog privođenja svrsi i dok se ne promjeni prostorni plan koji bi omogućio neku
veću i značajniju investiciju.

Gđa Vesna Franin je navela da je Grad u ovom trenutku vlasnik četiri čestice koje ukupno imaju
vrijednost oko 10 milijuna kuna. Trenutno se vodi upravni postupak za naknadu bivšim vlasnicima, a
to su oni koji su bili vlasnici tog zemljišta prije 1953. godine, kad je nastao Autoremont, za čiju je
izgradnju od tadašnjih vlasnika bilo izvlašteno zemljište. Dodala je da smatra da Grad dobro „stoji“ u
navedenom upravnom postupku i da neće moći biti udovoljeno zahtjevu bivših vlasnika, jer su se u
međuvremenu pravnim sljedništvom i raznim pravnim poslovima izmjenjivali vlasnici. Što se tiče
isplata Grada Vodica, odnosno prijašnje Općine Vodice, Općina Vodice je naslijedila te dugove i
imala velike probleme u jednom periodu od 1993.-1997. godine. Zbog pretvorbi i privatizacije se u
jednom periodu od par godina nije znalo tko je pravni slijednik ondašnjeg „Gortana“, a Grad Vodice,
odnosno Općina Vodice je kao pravni slijednik bivšeg  OSIZ-a u stambenoj oblasti morala vraćati
dugove udružiteljima sredstava.

G. Mirko Sladoljev je postavio pitanje što se dobilo postavljanjem novog betonskog sloja na
rivi.

G. Marko Lugović je odgovorio da se postavila nova armatura, a razlog tome je što će se kroz
slijedećih pet godina postavljati nova kanalizacijska mreža u Vodicama i riva će biti glavni koridor
prometa. Dodao je, da ako se uzme u obzir da bageri takve vrste teže i po 20 tona, realno je očekivati
da se uruši riva i da se ugrozi sva infrastruktura ispod, a s obzirom da je i estetski bila narušena
spojeno je ugodno s korisnim.

G. Mirko Sladoljev je pitao da li se kanal dodatno „bužirao“.

G. Marko Lugović je odgovorio da je, pored tri postojeća, stavljen jedan za širokopojasni
Internet i uz fasade za rasvjetu.

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA

Točka 1.

Donošenje Druge izmjene Plana proračuna za 2015. godinu

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Roko Ivanda, g. Marko Lugović, g. Hrvoje Perica i gđa
Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Druge izmjene Plana
Proračuna za 2015. godinu, koje se prilažu uz točku 1. ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.

Točka 2.

Donošenje izmjene Plana razvojnih programa 2015.-2017. godina

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan  i gđa Gradonačelnica
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Izmjenu Plana razvojnih
programa 2015.-2017. godina, koja se prilaže uz točku 2. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.



Točka 3.

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

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda i g. Marko Lugović
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Program 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 Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Mirko Sladoljev i g. Marko Lugović
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini, koji se prilaže uz točku 4. ovog zapisnika i
čini njegov sastavni dio.

Točka 5.

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

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Izmjenu Programa javnih
potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2015. godinu, koja se prilaže uz točku 5. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.

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

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Izmjene Programa
korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu,
koje se prilažu uz točku 6. ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.

Točka 7.

Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica

Izvjestitelj akta bila gđa Vesna Franin.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, gđa Vesna Franin, gđa Gradonačelnica, gđa Marija
Alfirev, g. Marko Lugović i g. Roko Ivanda.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 1 „suzdržanim“ donijelo
Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica, koja se prilaže uz
točku 7. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.



Točka 8.

Donošenje Odluke o grbu i zastavi Grada Vodica

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda.
PRIJEDLOG: G. Roko Ivanda je predložio da svečana pjesma Grada Vodica bude „Voda je Gradu
podarila ime“ (autor teksta: g. Bastić, uglazbio: g. Jakovljević).
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo Odluku o grbu i zastavi Grada
Vodica, koja se prilaže uz točku 8. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 9.

Donošenje Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda, gđa Gradonačelnica, g. Marko Lugović, g. Šime Bilan,
g. Mirko Sladoljev, gđa Marija Alfirev
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 2 „suzdržana“, uz amandmane koji su postali
sastavni dio akta, donijelo Odluku o radnom vremenu u ugostiteljstvu, koja se prilaže uz točku 9. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 10.

Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
Sa sjednice je izašao g. Roko Ivanda.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog
dobra u općoj uporabi, koja se prilaže uz točku 10. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 11.

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnoj naknadi, koja se prilaže uz točku 11. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 12.

Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
Sa sjednice otišao g. Mirko Sladoljev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 9 glasova „za“ donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima
na području Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 12. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 13.

Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Vodica u 2015. godini i Plan razvoja sustava
civilne zaštite za 2016. godinu, te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje

Izvjestitelj akta bio g. Luka Lipić.



Na sjednicu se vratio g. Roko Ivanda.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Analizu sustava civilne
zaštite na području Grada Vodica u 2015. godini i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu,
te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje, koja se prilaže uz točku 13. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 14.

Operativni plan mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima na području
Grada Vodica za 2016. godina

Izvjestitelj akta bio g. Luka Lipić.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Danijel Lasan Zorobabel, g. Luka Lipić, g. Roko Ivanda, g. Šime
bilan, gđa Marija Alfirev i g. Marko Lugović.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Operativni plan mjera
zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima na području Grada Vodica za 2016. godina,
koji se prilaže uz točku 14. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 15.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vodica za 2016.
godinu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 10 glasova „za“ prihvatilo Program rada Savjeta mladih
Grada Vodica za 2016. godinu, koji se prilaže uz točku 15. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 16.

Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2016. godinu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 10 glasova „za“ prihvatilo Program rada Gradskog vijeća
Grada Vodica za 2016. godinu, koji se prilaže uz točku 16. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 17.

Donošenje Rješenja o povjeravanju poslova  prigodnog ukrašavanja Grada elektro obrtu
„Rasvjeta“ iz Vodica

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Roko Ivanda
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo Rješenje o povjeravanju poslova
prigodnog ukrašavanja Grada elektro obrtu „Rasvjeta“ iz Vodica, koje se prilaže uz točku 17. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 18.

Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01. 09. do 31. 10.
2015. godine

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.



ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 10 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o trošenju sredstava
Proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01. 09. do 31. 10. 2015. godine, koje se prilaže uz
točku 18. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 12,00 sati.

ZAPISNIK PRIPREMILA PREDSJEDNIK
Franka Arambaša Danijel Lasan Zorobabel


