
ZAPISNIK
19. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

Sjednica je održana 22. prosinca 2015. godine (utorak) u vijećnici u Vodicama, s početkom u
1000 sati.

Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici, gospoda: Danijel Lasan Zorobabel, Antonio
Skočić, Marija Ferara, Lucija Toprek, Ante Pešić, Gordan Tabula, Edi Luketa, Jelena Blatančić, Roko
Ivanda, Mirko Sladoljev (nazočan od 1. točke Dnevnog reda, napustio sjednicu nakon 8. točke), Šime
Bilan i Ivica Ledenko.

Odsutni vijećnici, gospoda: Marin Mikšić, Marija Alfirev 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, 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. Toni Mateša, tajnik Zajednice sportova
Grada Vodica.

Predsjednik je otvorio 19. sjednicu Gradskog vijeća na kojoj je bilo nazočno 11 vijećnika, stoga
je konstatirao kako postoji kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje sukladno članku 65.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada.

Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća je usvojen sukladno članku 81. Poslovnika bez
primjedbi.

Sukladno članku 56. Poslovnika dopunama, točkom 12. i 13., utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED :

1. Donošenje Proračuna za 2016. godinu i Projekcije za 2017.-2018.,
2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu,
3. Donošenje Plana razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018.,
4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica,
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o autotaxi prijevozu,
6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini,
7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o

komunalnom gospodarstvu u 2016. godini,
8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2016. godinu,
9. Donošenje Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2016.

godinu,
10. Donošenje Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2016. godinu,
11. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2016. godinu
12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u

vlasništvu Grada Vodica,
13. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica.

Dnevni red sa 19. sjednice Gradskog vijeća je usvojen jednoglasno.



AKTUALNI SAT

G. Ivica Ledenko je postavio pitanja vezano za zaobilaznicu Vodice i Centar za posjetitelje u
Račicama.

Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je zaobilaznica projekt koji se u cijelosti financira
sredstvima iz EU fondova i Hrvatskih cesta, te shodno tome u Proračunu za 2016. godinu nisu
predviđena sredstva za tu namjenu. Dana 17. prosinca zatvoren je natječaj za nadzor nad izvođenjem
građevinskih radova, dok je 18. prosinca zatvoren natječaj za izvođenje građevinskih radova. Grad
Vodice ima neslužbenu informaciju od Ministarstva prometa da se na predmetni natječaj javilo šest
ponuditelja, čije ponude se kreću  u rasponu od 39-52 milijuna kuna. Sada slijedi odabir najpovoljnije
ponude s obzirom da treba pregledati svu projektnu dokumentaciju. Realizacija projekta s ishođenjem
uporabne dozvole se planira za prosinac 2016. godine.

Što se tiče Centra za posjetitelje u Račicama, gđa Gradonačelnica je odgovorila da je isti
županijski projekt čije je Idejno rješenje izradio poznati arhitekt Nikola Bašić. Nedavno je otvoren
Europski fond koji će financirati upravo projekte za zaštitu kulturne baštine, u koje, dakle, spada
Centar. Isti projekt vodi Regionalna razvojna agencija, Županijski ured za gospodarstvo i Turistička
zajednica Šibensko-kninske županije. Grad Vodice je glede realizacije projekta učinio sve što je bilo
potrebno. Naime, na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća usvojene su III. (ciljane) izmjene Prostornog
plana kojima se omogućava izgradnja upravo tog objekta, te se može pristupiti predaji zahtjeva za
Lokacijsku dozvolu za Centar za posjetitelje.

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA

Točka 1.

Donošenje Proračuna za 2016. godinu i Projekcije za 2017. - 2018.

Izvjestitelj akta je bila gđa Gradonačelnica.
AMANDMAN:
G. Šime Bilan je podnio amandman na Prijedlog Proračuna Grada Vodica za 2016. godinu, a kojim se
predlaže da se iz proračunske pozicije: Razdjel 004, Glava 01, Aktivnost A100005- Ostale
nespomenute usluge, 0490- Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani, iz viška prihoda iz
prethodne godine, iznos od 100.000,00 kuna usmjeri na obnovu i uređenje spomenika i obilježja II
svjetskog rata.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila da su sredstva za uređenja fasade spomenika na Obali Vladimira
Nazora već predviđena u 2015. godini. Što se tiče inače ulaganja u spomenike, u Proračunu Grada
Vodica za 2016. godinu nalazi se stavka pod nazivom: „Ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i
uređaje“, za koju je izdvojeno 450.000,00 kuna, a koja stavka se prvenstveno odnosi na manje
intervencije, te će se ista „razbijati“ Planom nabave sukladno tekućim potrebama. Naime, nije moguće
prihvatiti amandman na predloženi način, budući je stavka koju je g. Bilan predložio strogo
namjenska, a radi se o izradi različite projektne dokumentacije kad je u pitanju zaštita voda, mora,
obale i slično.
ZAKLJUČAK (o amandamanu): Budući je g. Šime Bilan bio zadovoljan odgovorom gđe
Gradonačelnice, nije tražio glasanje o istom, te se isti amandman ne smatra usvojenim u obliku u
kojem je podnesen, već će se tekuće potrebe sanacije spomenika realizirati putem gore navedene
zbirne stavke u Proračunu Grada Vodica za 2016. godinu.
Na sjednicu stigao g. Mirko Sladoljev.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Šime Bilan, gđa Gradonačelnica i g. Hrvoje Perica
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donijelo Proračun za 2016.
godinu i Projekcije za 2017.-2018., koji se prilaže uz točku 1. ovog zapisnika i čini njegov sastavni
dio.



Točka 2.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu

Izvjestitelj akta bio je g. Hrvoje Perica.
Sa sjednice izašao g. Ivica Ledenko.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Odluku o izvršavanju
Proračuna za 2016. godinu, koja se prilaže uz točku 2. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 3.

Donošenje Plana razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018.

Izvjestitelj akta bio je g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Hrvoje Perica, g. Marko Lugović, gđa Gradonačelnica i
g. Roko Ivanda.
Na sjednicu se vratio g. Ivica Ledenko.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donijelo Plan razvojnih programa
za razdoblje 2016.-2018., koji se prilaže uz točku 3. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.

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

Izvjestitelj akta bio je g. Marko Lugović.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“ donijelo Odluku o dopuni Odluke o
reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 4. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Točka 5.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o autotaxi prijevozu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o autotaxi
prijevozu, koja se prilaže uz točku 5. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Marko Lugović, g. Šime Bilan i g. Mirko Sladoljev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“, 1 „protiv“ i 2 „suzdržana“ donijelo Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini, koji se prilažu uz točku 6. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 7.

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2016. godini

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
Sa sjednice izašao g. Mirko Sladoljev.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko 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 2016. godini,
koji se prilaže uz točku 7. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 8.

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2016. godinu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
Na sjednicu se vratio g. Mirko Sladoljev.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Program javnih potreba
u kulturi Grada Vodica za 2016. godinu, koji se prilaže uz točku 8. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Točka 9.

Donošenje Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2016.
godinu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
Sa sjednice otišao g. Mirko Sladoljev.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i g. Toni Mateša.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Programa javnih potreba
za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2016. godinu, koji se prilaže uz točku 9. ovog
zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 10.

Donošenje Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2016. godinu

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ donijelo Program socijalne i
druge skrbi Grada Vodica za 2016. godinu, koji se prilaže uz točku 10. ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Točka 11.

Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2016. godinu

Izvjestitelj akta bio je g. Toni Mateša.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan i g. Toni Mateša.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo Program javnih potreba
u sportu na području Grada Vodica za 2016. godinu, koji se prilaže uz točku 11. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Točka 12.

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 većinom s 10 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ donijelo Odluku o dopuni
Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica, koja se prilaže
uz točku 12. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.



Točka 13.

Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica

Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo Odluku o izradi IV. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 13. ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 1110 sati.

ZAPISNIK PRIPREMILA PREDSJEDNIK
Franka Arambaša Danijel Lasan Zorobabel


