
 

ZAPISNIK 

22. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica 
 

 

          Sjednica je održana 10. kolovoza 2016. godine (srijeda) u vijećnici u Vodicama s početkom u 

9
30 

 sati. 

 

          Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici, gospoda: Predsjednik Gradskog vijeća g. Danijel 

Lasan Zorobabel, Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić, g. Antonio Skočić, gĎa Marija 

Ferara, gĎa Lucija Toprek, g. Ante Pešić, g. Gordan Tabula, g. Branimir Marić, g. Edi Luketa, gĎa 

Marija Alfirev (nazočna do točke 13.), g. Roko Ivanda, g. Šime Bilan, g. Krešimir Boršić. 

   Odsutni vijećnici: g. Ivica Ledenko i g. Mirko Sladoljev. 

 

          Predsjednik Gradskog vijeća Danijel Lasan Zorobabel je vodio sjednicu, a osoba na stručnom 

osposobljavanju Ivana Juraga, mag.iur. bila je zadužena za zapisnik uz tonsko snimanje. 

 

          Na sjednici su bili nazočni Gradonačelnica Grada Vodica gĎa Branka Juričev-Martinčev, 

zamjenik Gradonačelnice g. Luka Lipić, djelatnici Grada: Tajnica Grada gĎa Zdenka Šimić; pročelnik 

Upravnog odjela za financije i javne prihode g. Hrvoje Perica; pročelnik Upravnog odjela za 

komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo g. Marko Lugović i pročelnica Upravnog 

odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje gĎa Vesna Franin. 

  

 Na sjednici je bila nazočna, izvjestiteljica akta, gĎa Ivana Bojić, dipl. ing. arh. (Geoprojekt d.d.). 

 

        Predsjednik je otvorio 22. sjednicu i izvijestio  Gradsko vijeće da je vijećnica gĎa Jelena 

Blatančić podnijela zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje, a stranka HDZ odredila njenog 

zamjenika. Pozvao je članove Mandatno-imunitetnog povjerenstva, g. Antonia Skočića, g. Gordana 

Tabulu i g. Krešimira Boršića da nakon utvrĎivanja činjenica daju izvješće. Nakon što je Mandatno-

imunitetno povjerenstvo podnijelo Izvješće o mirovanju mandata vijećnice Jelene Blatančić i 

odreĎivanju zamjenika Branimira Marića, a koji je dao prisegu i potpisao tekst prisege. 

 

 Predsjednik je utvrdio da je nazočno 13 vijećnika, stoga je konstatirao kako postoji kvorum za 

pravovaljano raspravljanje i odlučivanje sukladno članku 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Vodica. 

 

 Sukladno članku 56. Poslovnika s dopunom, točkama 1. i 2., Rješenje o izmjeni Rješenja o 

izboru Odbora za izbor i imenovanja i upravne poslove i Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora 

za statut, poslovnik i propise, utvrĎen je slijedeći: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanja i upravne poslove; 

2. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za statut, poslovnik i propise;  

3. Financijsko izvješće „Vodički šport“ za 2015. godinu; 

4. Donošenje Odluke o tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme; 

5. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Vodica; 

6. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana ureĎenja stambene zone na dijelu 

čest.zem. 417/1 k.o. Čista; 

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu privremenog/povremenog korištenja 

prostora u zgradama u vlasništvu Grada Vodica; 

8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Vodica; 

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada 

Vodica; 



10. Donošenje Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Vodica; 

11. Donošenje Zaključka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Vodica i Plana civilne 

zaštite Grada Vodica; 

12. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor investicija Grada Vodica; 

13. Donošenje Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica od 01.04. do 

30.06.2016. godine. 

 

Dnevni red sa 22. sjednice Gradskog vijeća je usvojen jednoglasno. 

 

 

AKTUALNI SAT 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Danijel Lasan Zorobabel sukladno članku 45. Poslovnika 

otvorio je Aktualni sat vijećničkih pitanja. 

 

G. Šime Bilan je prijavio sljedeća vijećnička pitanja: Dan Zahvalnosti i Dom umirovljenika. 

Izrazio je mišljenje kako je obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih 

branitelja bilo nedovoljno dostojno obzirom na slab odaziv graĎana i ne praćenje protokola. TakoĎer 

je predložio da se odrede osobe koje će polagati vijenac. 

G. Marin Mikšić je predložio da se odredi jedna osoba za organizaciju obilježavanja državnih 

praznika, blagdana. 

GĎa Gradonačelnica je odgovorila da postoji protokol te da njen zamjenik g. Luka Lipić brine o 

istom i prenosi informacije administratorima web stranica, udrugama i drugima. 

G. Luka Lipić je izjavio kako je obavijestio o obilježavanju Dana pobjede i domovinske 

zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. 

Pročelnica gĎa Vesna Franin, vezano za Dom umirovljenika, odgovorila je kako je Grad uputio 

HEP-u pismo namjere o otkupu HEP-ove nekretnine u Dulcinu, u Vodicama no HEP ne želi odustati 

od svoje nekretnine. 

 

G. Marin Mikšić je imao vijećničko pitanje: problemi u turizmu - buka i ispijanje alkohola na 

javnim površinama. 

GĎa Gradonačelnica je odgovorila kako su komunalni redari u suradnji s policijom proveli 

zajedničke akcije. Vezano za buku navela je kako je Grad donio Rješenje o smanjenju radnog vremena 

za objekt pod nazivom „OPERA“, a raniji završetak radnog vremena iz Rješenja odreĎuje se za period 

od 30 dana počevši od dana izvršnosti tog Rješenja. TakoĎer je navela kako je Institut za turizam 

proveo analizu i izvijestio da Grad Vodice ima najveći kapacitet u smještaju u domaćinstvima tj. u 

privatnom smještaju. Navodi da je usvojena Strategija razvoja turizma te se primjenjuje.  

G. Marin Mikšić je postavio pitanje Gradonačelnici do koliko sati rade komunalni redari. 

GĎa Gradonačelnica je odgovorila da komunalni redari rade do 24:00 sata i navela primjer da su 

za potrebe mjerenja buke radili do 4:00 sati. 

G. Marin Mikšić  je predložio da u subotu od 2:00 do 6:00 vijećnici i ostali prisutni zajedno 

prošetaju Vodicama,  Plavom plažom i Srimom. 

GĎa Gradonačelnica je navela da je prije donošenja Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti bila 

javna rasprava koja je dala mogućnost uvida i očitovanja, no zaprimljene su samo 3 pisane primjedbe. 

TakoĎer je navela da je u Kulturnom centru bila organizirana tribina o Strategiji razvoja turizma no 

bio je mali odaziv graĎana. Zatim je Gradonačelnica zamolila nezadovoljne graĎane da se obrate 

Gradu. 

G. Šime Bilan je predložio da Grad ljeti zaposli pet komunalnih redara. 

GĎa Marija Alfirev je navela da se Gradu obraćao g. Vinko Grgurev i podržala prijedlog g. 

Mikšića da se vijećnici naĎu subotom u noćnim satima. 

GĎa Gradonačelnica je navela da su zaprimljene primjedbe g. Grgureva te napomenula kako 

gospodin nije stanovnik ni gost Grada Vodica. 

 



G. Marin Mikšić je prijavio kao vijećničko pitanje temu dvorane – balona te pitao da li je točno 

da je propao krov balona. 

GĎa Gradonačelnica je zamolila  pročelnik g. Marko Lugović da odgovori na navedeno pitanja. 

G. Lugović je odgovorio da nema informaciju o navedenom problemu. 

G. Marin Mikšić je zatražio da mu se pismeno dostave troškovi, dugovanja vezano za sportsku 

dvoranu takozvani „balon“. 

 

GĎa Marija Alfirev je prijavila kao vijećničko pitanje temu vrtić te postavila pitanje 

Gradonačelnici o gradnji vrtića. 

GĎa Gradonačelnica je odgovorila da 11. kolovoza 2016. u 9:00h ravnateljica vrtića i projektant 

dolaze u Gradsku upravu kako bi projektant predao glavni projekt. Navodi kako je više puta apelirala 

na Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. TakoĎer je gĎa Ivana Maletić, 

zastupnica u Europskom parlamentu, pomogla svojim savjetima, no nažalost Grad nije u mogućnosti 

izgradnju financirati iz takvog programa obzirom da su korisnici naselja do 5000 stanovnika. Navodi 

kako je ministar g. Tomislav Tolušić izjavio da su u pripremi izmjene koje bi omogućile financiranje 

izgradnje vrtića i škola iz EU fondova. Ukoliko izmjene ne budu donesene, a Grad prikupi svu 

potrebnu dokumentaciju u narednoj godini, Grad će morati sam financirati navedeno što će vremenski 

duže trajati. 

Gradonačelnica je navela je izgradnja vrtića jedan od prioriteta uz izgradnju kanalizacije i 

zaobilaznice. 

 

 

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je zatražio stanku kako bi članovi Odbora za izbor i imenovanja i 

upravne poslove razmotrili sljedeće prijedloge akata: Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za 

izbor i imenovanja i upravne poslove, Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za statut, 

poslovnik i propise i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nadzor investicija Grada Vodica. 

 

 Odbor za Statut, Poslovnik i propise na sjednici održanoj 04. kolovoza 2016. godine prihvatio je 

jednoglasno bez primjedbi točke 4., 5., 6., 7., 8. i 9. dnevnog reda. 

Točka 1. 

Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanja i upravne poslove 

 

Izvjestitelj akta bila je Tajnica Grada gĎa Zdenka Šimić. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Krešimir Boršić, g. Marin Mikšić i gĎa Marija Alfirev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru 

Odbora za izbor i imenovanja i upravne poslove koja se prilaže uz točku 1. ovog zapisnika i čini 

njegov sastavni dio. 

 

Točka 2. 

Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za statut, poslovnik i propise 

 

Izvjestitelj akta bila je Tajnica Grada gĎa Zdenka Šimić. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Krešimir Boršić, g. Marin Mikšić i gĎa Marija Alfirev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru 

Odbora za statut, poslovnik i propise koja se prilaže uz točku 2. ovog zapisnika i čini njegov sastavni 

dio. 

 

Točka 3. 

Financijsko izvješće „Vodički šport“ za 2015. godinu 

 

Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode g. Hrvoje Perica. 



SUDIONICI RASPRAVE: GĎa Gradonačelnica, g. Šime Bilan, g. Krešimir Boršić, g. Marin Mikšić 

i gĎa Marija Alfirev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ prihvatilo Financijsko izvješće 

„Vodički šport“ za 2015. godinu, koje se prilaže uz točku 3. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme 

 

Izvjestitelj akta bila je Tajnica Grada gĎa Zdenka Šimić. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Krešimir Boršić, g. Marin Mikšić i gĎa Marija Alfirev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o tekstu, napjevu i uporabi 

svečane pjesme i propise koja se prilaže uz točku 4. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 5. 

Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta bila je Tajnica Grada gĎa Zdenka Šimić. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Krešimir Boršić, g. Marin Mikšić i gĎa Marija Alfirev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Statutarnu odluku o izmjenama 

Statuta Grada Vodica koja se prilaže uz točku 5. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana ureĎenja stambene zone na dijelu čest.zem. 

417/1 k.o. Čista 

 

Izvjestitelj akta bile su gĎa Gradonačelnica, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i 

prostorno planiranje gĎa Vesna Franin i gĎa Ivana bojić, dipl. ing. arh. (Geoprojekt d.d.). 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Krešimir Boršić, g. Marin Mikšić i gĎa Marija Alfirev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana donijelo Odluku o donošenju 

Urbanističkog plana ureĎenja stambene zone na dijelu čest.zem. 417/1 k.o. Čista koja se prilaže uz 

točku 6. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu privremenog/povremenog korištenja 

prostora u zgradama u vlasništvu Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: GĎa Gradonačelnica, gĎa Vesna Franin, g. Šime Bilan, g. Krešimir 

Boršić, g. Marin Mikšić i gĎa Marija Alfirev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ prihvatilo Odluku o izmjeni 

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

Grada Vodica, koje se prilaže uz točku 7. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Krešimir Boršić, g. Marin Mikšić i gĎa Marija Alfirev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ prihvatilo Odluku o dopuni 

Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica, koje se prilaže 

uz točku 8. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 



Točka 9. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada 

Vodica 

 

Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica. 

SUDIONICI RASPRAVE: GĎa Gradonačelnica, gĎa Vesna Franin, g. Šime Bilan, g. Krešimir 

Boršić, g. Marin Mikšić i gĎa Marija Alfirev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica koja se prilaže uz točku 9. ovog zapisnika i čini 

njegov sastavni dio. 

 

Točka 10. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta bio je zamjenik Gradonačelnice g. Luka Lipić. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Krešimir Boršić i gĎa Marija Alfirev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Zaključak o usvajanju Procjene 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 

područje Grada Vodica koja se prilaže uz točku 10. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 11. 

Donošenje Zaključka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Vodica i Plana civilne zaštite 

Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta bio je zamjenik Gradonačelnice g. Luka Lipić. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, g. Krešimir Boršić i gĎa Marija Alfirev. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Zaključak o donošenju Plana zaštite 

i spašavanja Grada Vodica i Plana civilne zaštite Grada Vodica koja se prilaže uz točku 11. ovog 

zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 12. 

Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor investicija Grada Vodica 

 

Izvjestitelj akta bio je Predsjednik Gradskog vijeća g. Danijel Lasan Zorobabel. 

Predsjednik Gradskog vijeća je zatražio stanku kako bi članovi Odbora za izbor i imenovanja i 

upravne poslove glasovali i predložili članove.  

Odbor je većinom glasova predložio sljedeće članove Povjerenstva: Danijel Lasan Zorobabel za 

predsjednika, Branimir Marić za člana, Marija Ferara za člana, za vanjske članove: Ante Marinčić, 

Barbara Juričev, Frane Sladoljev, Giordana Radin Mačukat i Sanja Vrančić. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Danijel Lasan Zorobabel, gĎa Zdenka Šimić, g. Roko Ivanda, g. Šime 

Bilan, g. Marin Mikšić i gĎa Marija Alfirev. 

PRIJEDLOG: G. Šime Bilan je predložio da od ukupno tri člana Povjerenstva, dva člana budu 

članovi oporbe te da oporba predloži tri vanjska člana. TakoĎer predlaže odgodu glasovanja za t. 12.  

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“ i 5 „protiv“ prihvatilo Odluku o dopuni Odluke o 

davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica, koje se prilaže uz točku 

12. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 13. 

Donošenje Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica od 01.04. do 

30.06.2016. godine 

 

Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode g. Hrvoje Perica. 

Sjednicu je napustila gĎa Marija Alfirev. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan  



ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 12 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o trošenju sredstava 

Proračunske pričuve Grada Vodica od 01.04. do 30.06.2016. godine  koja se prilaže uz točku 11. ovog 

zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Nakon što su odraĎene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 11
30

 sati. 

 

 

 

ZAPISNIK PRIPREMILA PREDSJEDNIK 

Ivana Juraga, mag. iur. Danijel Lasan Zorobabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


