ZAPISNIK
24. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
Sjednica je odrţana 30. studenoga 2016. godine (srijeda) u vijećnici unutar zgrade Gradske
uprave u Vodicama s početkom u 1000 sati.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici, gospoda: Predsjednik Gradskog vijeća Danijel
Lasan Zorobabel, Potpredsjednik Gradskog vijeća Marin Mikšić, Antonio Skočić, Marija Ferara,
Lucija Toprek, Ante Pešić, Gordan Tabula, Branimir Marić, Edi Luketa, , Šime Bilan, Marija Alfirev,
Roko Ivanda, Mirko Sladoljev, Ivica Ledenko i Krešimir Boršić.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Danijel Lasan Zorobabel je vodio sjednicu, a g. Marselo
Mitrović- Matić, Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove bio je zaduţen za
zapisnik uz tonsko snimanje.
Na sjednici su bili nazočni Gradonačelnica Grada Vodica gđa Branka Juričev-Martinčev,
zamjenik Gradonačelnice g. Luka Lipić, djelatnici Grada: Tajnica Grada gđa 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 gđa Vesna Franin.
Predsjednik je otvorio 24. sjednicu na kojoj je bilo nazočno 15 vijećnika, stoga je konstatirao
kako postoji kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje sukladno članku 65. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vodica.
Zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća je usvojen sukladno članku 81. Poslovnika.
Sukladno članku 54. Poslovnika, utvrđen je sljedeći:
DNEVNI RED
1. Donošenje II. Izmjene Plana proračuna Grada Vodica za 2016. godinu;
2. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2016. godini;
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini;
4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica
za 2016. godinu;
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2016.
godinu;
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o podjeli imovine, prava i obveza između
Grada Vodica i Općine Tribunj;
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama;
8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica;
9. Donošenje Zaključka o dopuni Zaključka o prihvaćanju Strateškog plana ukupnog razvoja –
Strategija razvoja Grada Vodica (KLASA: 302-02/06-01/2, URBROJ: 2182/04-03/03-06-2 od
21. prosinca 2006. godine);
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Prijedloga ugovora o kupoprodaji nekretninaneizgrađenog građevinskog zemljišta na (planiranom) Gradskom groblju Vodice;
11. Donošenje Rješenja o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova prigodnog ukrašavanja
Grada elektro obrtu „Rasvjeta“ iz Vodica;
12. Donošenje Prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Ţupanijskog suda u
Šibeniku;
13. Donošenje Prijedloga za imenovanje člana Uprave-direktora TD-a „Gradsko poduzeće“ d.o.o..

AKTUALNI SAT
Predsjednik Gradskog vijeća g. Danijel Lasan Zorobabel sukladno članku 45. Poslovnika
otvorio je Aktualni sat vijećničkih pitanja.
G. Šime Bilan je prijavio sljedeće vijećničko pitanje: kada će se cjelovito riješiti pitanje
prometa i javnih površina u Gradu Vodice, te kada se moţe očekivati novi Plan korištenja javnih
površina i bolja prometna situacija u Gradu.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila da se Plan korištenja javnih gradskih površina uobičajeno
donosi početkom godine ili pred kraj godine, te će se u dogledno vrijeme sastati Odbor za promet i
javne površine i dati prijedlog budući je ono tijelo koje najčešće daje prijedloge ukoliko nema
inicijative od građana. Gradonačelnica je g. Bilana, člana Odbora i upravne odjele Grada zaduţila da
prijedlog bude upućen na vrijeme i da nađu kvalitetno rješenje vezano za sve primjedbe na dosadašnji
izgled javnih površina.
G. Bilan je naveo kako je Odbor izgubio svaki kredibilitet obzirom da je u srpnju odrţana
izvanredna sjednica na kojoj nije bilo kvoruma, a donijete su odluke s 3 glasa „za“ iako Odbor ima 9
članova, te kako članovi g. Stanko Birin, direktor Leć d.o.o. i g. Ivica Slavica, direktor Gradskog
poduzeća d.o.o. ne sudjeluju više u radu. Naveo je da je prije mjesec dana zatraţio da mu predsjednica
Odbora (gđa Sanja Karin) dostavi pisani odgovor zašto je odrţana ta sjednica no nije dobio odgovor.
Postavio je pitanje kako se mogla odrţati sjednica bez utvrđenog kvoruma.
G. Bilan je predloţio da se raspusti Odbor za promet i javne površine.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je upoznata s problemom prometa u ulici Hrvatskih
boraca vezano za koju je Odbor donio odluku o zabrani parkiranja te je ista proslijeđena sluţbama na
daljnje postupanje, ali nakon toga je uslijedila reakcija stanara ulice koji su traţili sastanak na kojem je
bila nazočna kao i pročelnik g. Lugović. Taj sastanak bio je neuspješan budući je došla samo jedna
stanarka. Nakon istog obratili su se predsjedniku Gradskog vijeća te je odrţan drugi sastanak na kojem
nije bila nazočna, ali je obaviještena da je Odbor prihvatio primjedbu da se primjena Odluke odgodi za
2017. godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća naveo je kako su stanari prihvatili da premjeste svoja vozila, ali
očekuju da Grad tu ulicu uredi i da se postavi nogostup s obe strane. Stoga su donijeli zaključak da se
ta odluka primjenjuje od 2017. godine s obvezom da se krene s uređivanjem uţe jezgre grada, kako
Dulcina tako i ulice Hrvatskih boraca.
G. Bilan je pohvalio tu ideju te postavio pitanje da li su stupići postavljeni da se ne bi tamo
parkiralo. Naveo je kako tom ulicom nije mogla proći ţena s kolicima.
Predsjednik Gradskog vijeća je odgovorio kako treba vremena da bi se takvi problemi riješili.
Drugo vijećničko pitanje g. Bilana odnosi se na vrijeme završetka radova na plaţama, Trgu
Hrvatskih mučenika, javnoj površini ispred Pošte, te što radi Povjerenstvo za nadzor investicija i
stručne sluţbe Grada po tim pitanjima.
Gđa Gradonačelnica je izrazila svoje nezadovoljstvo budući nema investicije koja nije premašila
planirane rokove. Navela je kako Zakon o javnoj nabavi propisuje da se odabere najpovoljniji izvođač
što je često dovelo do problema s kašnjenjem radova. Zbog navedenog će se Planom proračuna velik
iznos sredstava za radove prenijeti u 2017. godinu. Navodi kako su u tijeku i radovi koji su financirani
iz europskih fondova i sredstava Ministarstva za koja je zbog proteka rokova također upitno kako će se
i kada iskoristiti. Navodi da su razlozi kašnjenja radova različiti, pa tako za radove u Herfordskoj ulici
ističe problem s instalacijama, problem priključaka koje su radili sami vlasnici objekata a koje nisu
prijavili, te problem s oborinskom odvodnjom. Za uređenje plaţe Punta-Blata-Bristak navodi da je
projektant početno u ţelji da uštedi predloţio kulir no kako je naknadno uvidio da to neće biti
dovoljno kvalitetan materijal predloţio je postaviti kamen zbog čega je došlo do izmjene projekta. Na
Plavoj plaţi istovremeno postoji i problem s kanalizacijom gdje Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik
trebaju izvršiti svoj dio posla, ali kako su i oni preopterećeni brojnim radovima ne mogu to odraditi u
rokovima koji Gradu odgovaraju. Iz istih razloga imamo i kašnjenja na gradilištu u Prvić Luci.
G. Roko Ivanda postavio je vijećničko pitanje koje se odnosi na turizam, te naveo kako Vodice
nisu bile ni nominirane za godišnju hrvatsku turističku nagradu Hrvatske turističke zajednice po niti
jednoj kategoriji. Postavio je pitanje moţe li se nešto poduzeti, uvesti promjene u samoj komunikaciji
između velikih privrednika, lokalnih proizvođača, obrtnika i drugih građana, da zajedno pronađu neki

novi smjer. Navodi primjer Malog Lošinja koji je imao slične startne pozicije kao Vodice, a sada je
trendovsko mjesto s bogatim gostima. Smatra da je sve manje građana uključeno u ljetni biznis i da na
tom području ima puno prostora kroz poljoprivredu i slične djelatnosti.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila kako je sam sistem nagrađivanja drugačiji nego prije, a uz to
pojedina lokacija određenu godinu dobije medijsku paţnju i na značaju npr. ove godine na Malom
Lošinju je otvoren novi muzej „Apoksiomena“ koji je imao spektakularno otvorenje. Podsjetila je
kako je Grad Vodice dobio nagradu za mali europski muzej kada je otvoren Memorijalni centar Faust
Vrančić. Zatim je navela kako je Mali Lošinj jedan od rijetkih koji imaju Bijelu zastavu za svoje
podmorje, te će i Grad slijediti njihov primjer i vjerojatno će se u Proračunu za 2017. godinu nalaziti
stavka za to. Navela je kako svaku godinu Grad nastoji napraviti nekakav iskorak, napravljena je
Strategija turističkog razvoja Grada Vodica i po toj strategiji se rade projekti, a daje se prioritet onima
koji se odvijaju u 5., 6., 9. i 10. mjesecu, nastojalo se uključiti i ugostitelje sa danima o' šalše, tjednima
pašticade, pidoća i sl., zatim Grad više ulaţe u arheološka istraţivanja, puteve, biciklističke staze.
Zamolila je vijećnike da predloţe konkretan prijedlog što bi Grad trebao i mogao napraviti
obzirom da je Plan proračuna za 2017. godinu u izradi.
Napominje kako bez obzira što svaku godinu Grad biljeţi veći broj dolazaka, veći broj noćenja,
potrebno je poraditi na kvaliteti, produţenju turističke sezone, razvoju selektivnog turizma, a što
pojedini poduzetnici na području Grada Vodica i omogućavaju (npr. Dental centar Dubravica zdravstveni turizam itd.).
G. Ivica Ledenko je predloţio da se ubuduće zaduţi jedna osoba za zaprimanje i određivanje
redoslijeda dostavljenih papirića „prijava za raspravu“ i „prijava za vijećnička pitanja“.
Postavio je vijećničko pitanje vezano za „događanje naroda u Blatama“.
Naveo je kako ga je grupa građana sa područja Blata upozorila da su izdane građevinske
dozvole i da su investitori odustali, a sve na području koje je unutar zaštićene zone od 100 metara
proglašeno građevinskom zonom. Isti su odustali zbog pozivanja policije od strane nezadovoljnih
građana. Smatra da ukoliko se bude mijenjao Urbanistički plan treba nadoknaditi štetu onima koji na
tom području imaju građevinsku dozvolu. Ističe da se stavljajući to područje u građevinsku zonu
odreklo spajanja valjanom prometnicom hotela „Punte“ i svega onoga što je na poluotoku. Navodi da
ta prometnica završava kruţnim tokom koji je nezgodan za autobuse.
Postavlja pitanje Gradonačelnici koliko je upoznata s tom situacijom i što se namjerava
poduzeti da se zaista to „događanje naroda“ ne dogodi, napominjući da se isto već događa u manjim
pojedinačnim slučajevima.
Gđa Gradonačelnica odgovara kako nije upoznata s tim te moli pročelnicu Upravnog odjela za
gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, gđu Vesnu Franin da odgovori.
Gđa Vesna Franin odgovara da su zakonito izdane građevinske dozvole od nadleţnog tijela po
vaţećem provedbenom planu. Sukladno zakonu Urbanistički plan je dan na javni uvid i nadleţna tijela
Grada su skupa s izrađivačem Plana zaključila da ipak ne bi bilo mjesta za planiranje prometnice te
napominje kako se u proceduri donošenja Plana sve radi u dogovoru s izrađivačem. Za donošenje i
sadrţaj Plana je uvijek odgovoran izrađivač Plana dok je nositelj plana, Grad Vodice, odgovoran samo
za proceduru.
G. Ledenko postavlja pitanje da li je naručitelj Plana zatraţio od izrađivača da se osmisli
prometno rješenje sa poluotokom kako u sezoni ne bi dolazilo do provlačenja autobusa u suprotnom
smjeru, dakle da li se to stavilo kao projektni zadatak.
Gđa Franin je odgovorila da se to moţe postaviti kao projektni zadatak prilikom budućih
izmjena i dopuna Plana, ali potrebno je pripremiti idejno rješenje kako bi se trebalo to područje
prometno riješiti.
G. Ledenko je naveo kako su odrţani sastanci, kontaktiran je g. Stipe Lakoš, stručnjak za
pomorsko dobro, udruţenje obrtnika je također dostavilo dopis gđi Franin na koji se ona očitovala, te
je zaključio da je bila svjesna da će to biti građevinsko područje.
Postavio je pitanje da li je Grad spreman zaštiti dio obalnog prostora, te postoji li mogućnost
spajanja „hotelskog“ poluotoka.
Gđa Franin predlaţe g. Ledenku da inicira ili pokrene Gradsko vijeće da se donesu izmjene i
dopune Urbanističkog plana.

G. Ledenko postavio je drugo vijećničko pitanje Gradonačelnici da li je upoznata o odrţanoj
skupštini TD „Gradsko poduzeće“ d.o.o. i dnevnom redu koji je promijenjen na samoj skupštini iz
točke „Razno“ u točku „Opoziv“.
Gđa Gradonačelnica navodi kako je upoznata s istim obzirom da joj je naknadno dostavljen
zapisnik. Navodi kako je sve upućeno odvjetnici budući se radi o osjetljivom pitanju, te je zamolila
gđu Franin da dopuni odgovor.
G. Ledenko odgovorio je da ga ne zanima pravni aspekt budući je Gradonačelnica odgovorna
osoba ili sedam članova skupštine koje je odredila. Ponovio je pitanje o dnevnom redom koji je
promijenjen na samoj sjednici.
Gđa Franin odgovorila je da je u Pozivu za skupštinu 5. točka bila „Rasprava i donošenje odluke
i prijedloga novog Ugovora o reguliranju plaće direktora“. Navodi da se moglo raditi i o opozivu ali i
o raskidu Ugovora.
Gđa Gradonačelnica je navela da je reguliranje novog Ugovora moglo značiti smanjenje plaće,
ne prihvaćanje plaće ili sporazumni raskid Ugovora. Zaključila je da je i točka i skupština mogla ići u
više smjerova.
G. Ledenko je postavio pitanje zašto se pod točkom 5. nije sve donijelo, nego su se donijele još
dvije dodatne točke.
Gđa Franin odgovorila je kako je došlo do male nespretnosti, ali članovi skupštine su za sve
glasovali i za sve su odlučivali većinom glasova.
G. Krešimir Boršić nadovezao se na pitanje g. Ivande u vezi turizma. Naveo je kako je počeo
advent ali se to ne osjeti u Vodicama budući nema rasvjete ni ukrašavanja Grada. Postavio je pitanje
što Turistička zajednica Grada Vodica namjerava napraviti da se produţi sezona za vrijeme adventa
budući bi se mogla napraviti dobra turistička ponuda.
Gđa Gradonačelnica je odgovorila da je prva svjećica na adventskom vijencu upaljena, a do
kraja tjedna će se upaliti čitava rasvjeta. Navela je da je točka ove sjednice donošenje Rješenja o
povjeravanju obavljanja komunalnih poslova prigodnog ukrašavanja Grada elektro obrtu „Rasvjeta“ iz
Vodica stoga se tek sada moţe ugovoriti to ukrašavanje, iako koncesionar već radi na tome. Što se tiče
odrţavanja adventa u Vodicama, to će i ovu godinu odraditi humanitarna udruga „Daj 5 od srca“.
Navodi da su nabavljene nove kućice koje će biti postavljene u parku i biti će organiziran zabavni
program. Što se tiče samog dočeka na otvorenom, iz dugogodišnjeg iskustva je razvidno da Grad
Vodice ne konkurira, ni zvučnim imenom, a ni iznosom koji se izdvaja za doček Nove Godine, Gradu
Šibeniku. Iznijela je mišljenje da to nije ni potrebno obzirom da odaziv ne bude velik, a gosti koji u to
vrijeme dolaze u Vodice se uglavnom organiziraju po hotelima ili u privatnom aranţmanu na kućnim
zabavama. Stoga je odlučeno da za ovu godinu ne bude organiziran doček na otvorenom, ali će se
uloţiti u kvalitetniji boţićni program.
Gđa Marija Alfirev postavila je pitanje vezano za neugodan miris ljeti u Ulici Ante Poljička koji
se stvara zbog izlijevanja iz cisterni, da li će problem postojati i u ljeto 2017. godine.
G. Lugović je odgovorio da će se neugodan miris osjećati još jedno ljeto obzirom da se u
narednih 15 mjeseci očekuje izgradnja uređaja za pročišćavanje gdje će se te cisterne izlijevati
kontrolirano, stoga moli za strpljenje jer se nakon toga isto više ne bi smjelo događati.
Gđa Alfirev je postavila pitanje da li cisterne ispuštaju uz dozvolu Grada.
G. Lugović navodi kako je u Ugovoru sa svim koncesionarima točno definirana točka izljeva.
Taj izljev je posebno izveden na način da se u njemu prelijeva masa na način da samo tekući dio odlazi
u kanalizaciju, a ostatak se uklanja, čisti i odvozi na deponij.
G. Mirko Sladoljev je predloţio da se promijeni Poslovnik Gradskog vijeća u dijelu koji se
odnosi na trajanje „aktualnog sata“.
Postavio je vijećničko pitanje vezano za prilaz dvorani – balonu. Naveo je kako ispred ulaza u
Balon postoji zid – plato visok oko 60 cm koji ulazi u prometnicu, te je postavio pitanje moţe li se taj
plato skratiti kako bi se omogućilo da se dva vozila u tom dijelu mogu normalno mimoići.
G. Lugović je odgovorio da je plato izveden prema lokacijskoj dozvoli, te da koncepcija
dvorane nije napravljena za tu vrstu prometa već je to nuţni ulaz i izlaz za sportaše. Naveo je da nije
predviđen dvosmjerni promet toga kapaciteta, te da je postojeće stanje napravljeno u skladu s
lokacijskom dozvolom ali je moguće mijenjati koncepciju lokacijske dozvole uz određenu proceduru.

G. Sladoljev je naveo da u se tom slučaju ne mora mijenjati plato već da se na drugi način
osigura adekvatan pristup školi.
G. Marin Mikšić postavlja vijećničko pitanje u kojoj je fazi izgradnja novog dječjeg vrtića u
Vodicama te se osvrnuo na trenutnu situaciju u kojoj Grad plaća visoke zakupnine, a mogao bi
umjesto toga otplaćivati kredit za novi vrtić.
Gđa Gradonačelnica je navela kako je nesporno da postoji potreba za novim dječjim vrtićem, te
da je Grad pripremio svu potrebnu dokumentaciju, ishodovanje građevinske dozvole i sl., a za
konkretne radove određeni iznos će biti predviđen u Planu proračuna za 2017. godinu što do sada nije
bilo moguće jer nije bila kompletirana sva dokumentacija.
Gradonačelnica je zaključila kako će u Planu proračuna za 2017. godinu sigurno biti nova
stavka – Izgradnja novog vrtića na području Dočina.
RASPRAVA I ODLUČIVANJE PO TOČKAMA DNEVNOG REDA
Odbor za Statut, Poslovnik i propise na sjednici odrţanoj 24. studenoga 2016. godine prihvatio je
jednoglasno bez primjedbi točke 7. i 8. dnevnog reda 24. sjednice Gradskog vijeća.
Točka 1.
Donošenje II. Izmjene Plana proračuna Grada Vodica za 2016. godinu
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Roko Ivanda, g. Šime Bilan, g. Mirko Sladoljev, gđa
Gradonačelnica, gđa Vesna Franin, g. Hrvoje Perica i g. Marko Lugović.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“ i 7 „suzdrţanih“ donijelo II. Izmjenu Plana
proračuna Grada Vodica za 2016. godinu
Točka 2.
Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne
infrastrukture u 2016. godini
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
Sa sjednice je izašao g. Roko Ivanda.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Šime Bilan, g. Mirko Sladoljev, g. Krešimir Boršić,
gđa Gradonačelnica i g. Marko Lugović.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“, 1 „protiv“ i 5 „suzdrţanih“ donijelo Program o
izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.
Točka 3.
Donošenje Programa o izmjenama Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“ i 6 „suzdrţanih“ donijelo Program o izmjenama
Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2016. godini.
Točka 4.
Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica
za 2016. godinu
Izvjestitelj akta bio je g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Krešimir Boršić i g. Hrvoje Perica.

ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“ i 6 „suzdrţana“ donijelo Program o izmjeni
Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2016. godinu
Točka 5.
Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2016.
godinu
Izvjestitelj akta bio je g. Hrvoje Perica.
Na sjednicu se vratio g. Roko Ivanda.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“ i 7 „suzdrţana“ donijelo Programa o izmjeni
Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2016. godinu.
Točka 6.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o podjeli imovine, prava i obveza izmeĎu Grada
Vodica i Općine Tribunj
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
Sa sjednice su izašli gđa Lucija Toprek i g. Krešimir Boršić.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, gđa Gradonačelnica i g. Hrvoje Perica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 13 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Sporazuma
o podjeli imovine, prava i obveza između Grada Vodica i Općine Tribunj.
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
Na sjednicu su se vratili g. Krešimir Boršić i gđa Lucija Toprek.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Šime Bilan, gđa Marija Alfirev, g. Marko Lugović i
gđa Vesna Franin.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 12 glasova „za“ i 3 „suzdrţana“ donijelo Odluku o izmjeni
Odluke o nerazvrstanim cestama.
Točka 8.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica
Izvjestitelj akta bila je gđa Vesna Franin.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Šime Bilan i gđa Vesna Franin.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 9 glasova „za“ i 6 „suzdrţanih“ donijelo Odluku o dopuni
Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica.
Točka 9.
Donošenje Zaključka o dopuni Zaključka o prihvaćanju Strateškog plana ukupnog razvoja –
Strategija razvoja Grada Vodica (KLASA: 302-02/06-01/2, URBROJ: 2182/04-03/03-06-2 od 21.
prosinca 2006. godine)
Izvjestitelj akta bila je gđa Vesna Franin.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, gđa Vesna Franin i gđa Gradonačelnica.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 10 glasova „za“ i 5 „suzdrţanih“ donijelo Zaključak o dopuni
Zaključka o prihvaćanju Strateškog plana ukupnog razvoja – Strategija razvoja Grada Vodica
(KLASA: 302-02/06-01/2, URBROJ: 2182/04-03/03-06-2 od 21. prosinca 2006. godine).
Točka 10.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Prijedloga ugovora o kupoprodaji nekretnina-neizgraĎenog
graĎevinskog zemljišta na (planiranom) Gradskom groblju Vodice
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Šime Bilan, g. Krešimir Boršić, gđa Gradonačelnica
i gđa Vesna Franin.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 11 glasova „za“ i 4 „suzdrţana“ donijelo Zaključak o
prihvaćanju Prijedloga ugovora o kupoprodaji nekretnina-neizgrađenog građevinskog zemljišta na
(planiranom) Gradskom groblju Vodice.
Točka 11.
Donošenje Rješenja o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova prigodnog ukrašavanja
Grada elektro obrtu „Rasvjeta“ iz Vodica
Izvjestitelj akta bila je gđa Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Šime Bilan i gđa Vesna Franin.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 15 glasova „za“ donijelo Rješenje o povjeravanju obavljanja
komunalnih poslova prigodnog ukrašavanja Grada elektro obrtu „Rasvjeta“ iz Vodica.
Točka 12.
Donošenje Prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Ţupanijskog suda u
Šibeniku
Izvjestitelj akta bila je gđa Zdenka Šimić.
Predsjednik Gradskog vijeća je odredio stanku kako bi članovi Odbora za izbor i imenovanja i upravne
poslove glasovali i predloţili kandidate za imenovanje sudaca porotnika Ţupanijskog suda u Šibeniku.
Odbor je jednoglasno predloţio da se za suce porotnike u Ţupanijski sud u Šibenika imenuju sljedeći
kandidati: Ivana Mrvica, Maţurica 21, Šibenik, 098 958 6345, VSS; Predrag Dobrijević, Pulska 6,
Šibenik, 091 194 8437, VSS; Petra Kranjac, Ljudevita Gaja 57, Vodice, 099 212 6076, VSS i Katica
Franin, Ljudevita Gaja 37, Vodice, 091 576 3491, VŠS.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Mirko Sladoljev, g. Marin Mikšić i gđa Zdenka
Šimić.
ZAKLJUČAK: Vijeće je jednoglasno s 15 glasova „za“ donijelo Prijedlog kandidata za imenovanje
sudaca porotnika Ţupanijskog suda u Šibeniku.
Točka 13.
Donošenje Prijedloga za imenovanje člana Uprave-direktora TD-a „Gradsko poduzeće“
d.o.o.
Za vrijeme stanke članovi Odbora za izbor i imenovanja i upravne poslove glasovali su i predloţili za
člana Uprave-direktora TD-a „Gradsko poduzeće“ d.o.o. imenovati: 1. Ivicu Slavicu, Josipa Šprljana
Akabe 59 D, Vodice i 2. Mariju Bakmaz, Benjamina Udovičića 4, Vodice, a o čemu je izvjestila gđa
Zdenka Šimić.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Ledenko, g. Šime Bilan, g. Krešimir Boršić, g. Roko Ivanda, gđa
Marija Alfirev, g. Mirko Sladoljev, g. Danijel Lasan Zorobabel.
PRIJEDLOG:
G. Šime Bilan je predloţio da se o Prijedlogu glasuje tajno.
Navedeni prijedlog o tajnom glasovanju nije usvojen budući je od 15 prisutnih vijećnika njih 7
glasovalo „za“.
Predsjednik je zaključio raspravu i dao Prijedlog na glasovanje.
U tom trenutku, g. Ledenko je s pitanjem „Kako točno glasi prijedlog?“ prekinuo samo glasovanje, te
zatraţio da se glasuje odvojeno za svaku od osoba koje su navedene u prijedlogu, na što mu je Tajnica
rekla da isto nije moguće budući se radi o jednom prijedlogu Odbora.
G. Ledenko je u ime Kluba vijećnika HSP-a, Nezavisnog vijećnika i Loza Nezavisna lista zatraţio 5minutnu stanku koja mu nije odobrena, a potom se ustao i nastavio negodovati i raspravljati s
Predsjednikom uz upozorenje da će o istom obavijestiti Ministarstvo uprave. Predsjednik je nastavio
glasovanje te utvrdio da ima 8 glasova „za“ i zaključio sjednicu.
Nakon kraće rasprave g. Ledenku su se na izlasku iz vijećnice pridruţili gđa Marija Alfirev, g. Šime
Bilan, g. Krešimir Boršić, g. Roko Ivanda, g. Marin Mikšić i g. Mirko Sladoljev. U tom trenutku dok
su vijećnici bili na izlasku Predsjednik je odobrio stanku.

Nakon 10 - minutne stanke, Predsjednik je nastavio sjednicu, te navedenu točku ponovno stavio na
glasovanje. Nastavku sjednice nakon stanke nisu prisustvovali sljedeći vijećnici: gđa Marija Alfirev, g.
Šime Bilan, g. Krešimir Boršić, g. Roko Ivanda, g. Ivica Ledenko, g. Marin Mikšić i g. Mirko
Sladoljev.
ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 7 glasova „za“ i 1 „suzdrţan“ donijelo Prijedlog za imenovanje
člana Uprave-direktora TD-a „Gradsko poduzeće“ d.o.o.
Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 1222 sati.

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

