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ZAPISNIK 

2. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica 

 

 

          Sjednica je odrţana 11. kolovoza 2017. godine (petak) u vijećnici unutar zgrade Gradske uprave 

u Vodicama s početkom u 10
00 

 sati. 

 

          Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici, gospoda: Predsjednik Gradskog vijeća Marin 

Mikšić, potpredsjednik Gradskog vijeća Gordan Frţop, Kristina Mijat, Marija Ferara, Igor Lozančić, 

Ante Pešić, Boris Latin, Branimir Marić, Ivica Slavica, Šime Bilan, Danijel Lasan Zorobabel, Ante 

Juričev Grgić, Ante Strikoman, Sunčica Grubelić i Marko Udovičić. 

 

          Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić je vodio sjednicu, a g. Toni Mateša, 

Administrativni referent za društvene djelatnosti bio je zaduţen za zapisnik uz tonsko snimanje. 

 

          Na sjednici su bili nazočni Gradonačelnica Grada Vodica gĎa Nelka Tomić, zamjenik 

Gradonačelnice g. Stipe Bosotin, djelatnici Grada: Tajnica Grada gĎa Zdenka Šimić; pročelnik 

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

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

 

        Predsjednik je otvorio 2. sjednicu na kojoj je bilo nazočno svih 15 vijećnika, stoga je konstatirao 

kako postoji kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje sukladno članku 65. Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Vodica. 

 

 Predsjednik je obavijestio članove Vijeća o osnivanju Kluba vijećnika HDZ-HSS s 

predsjednikom Branimirom Marićem i Kluba vijećnika Kandidacijske grupe birača s predsjednikom 

Danijelom Lasanom Zorobabelom, te je obavijestio da je vijećnik Ivica Ledenko podnio zahtjev za 

stavljanje svog mandata u mirovanje. 

 

 Predsjednik Mandatno-imunitetnog Povjerenstva Branimir Marić je izvijestio da je Povjerenstvo 

na svojoj sjednici odrţanoj 10. kolovoza 2017. godine, utvrdilo da je temeljem zahtjeva mandat, g. 

Ivice Ledenka u mirovanju, a politička stranka MOST je za zamjenskog vijećnika odredila g. Šimu 

Bilana. 

 

 G. Šime Bilan je prisegnuo na duţnost vijećnika. 

 

Zapisnik s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća je usvojen bez primjedbi, sukladno članku 

81. Poslovnika. 

 

G. Danijel Lasan Zorobabel je zatraţio da se vijećnicima dostavi Zapisnik sa neuspjele 

konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća predloţio je da se iz Dnevnog reda izostave sljedeće točke 1. i 2. iz 

razloga što predstavnici oporbe nisu još predloţili svoje predstavnike u Mandatno-imunitetnom 

povjerenstvu i Odboru za izbor i imenovanja i upravne poslove. Ujedno je i predloţio da se izostave 

točke 14. i 15. i zamolio pročelnika Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo g. Marka Lugovića da objasni prijedlog skidanja ovih točaka. 

 

 G. Marko Lugović je izvijestio da su sredstva koje je ministarstvo namijenilo već potrošena a 

novi natječaj će biti raspisan do kraja godine, pa predlaţe da se ove dvije točke izostave kako bi se 

kvalitetnije pripremilo. 

 

 Sa 8 glasova „za“ i 7 „suzdrţanih“ usvojen je slijedeći: 
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DNEVNI RED 

 

1. Rješenje o izboru Odbora za statut, poslovnik i propise; 

2. Rješenje o osnivanju i izboru Odbora za Priznanja; 

3. Rješenje o osnivanju i izboru Odbora za naziv ulica i trgova; 

4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica u 2016. godini; 

5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica u 

2016.godini; 

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica u 2016. godini; 

7. Izvješće o izvršenju Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica u 2016. godini; 

8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Vodica za 2016. godinu; 

9. Financijsko izvješće Trgovačkog društva „Vodički šport“ j.d.o.o. za 2016. godinu; 

10. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka 

vrijednosti i otpisa potraţivanja Grada Vodice; 

11. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave;  
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti; 

13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“; 

14. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Vodice;  

15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica; 

16. Donošenje Odluke o rasporeĎivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Vodica za razdoblje od srpnja do prosinca 2017. godine 

17. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu 

18. Rješenje o izmjeni Rješenja za davanje koncesijskih odobrenja; 

19. Izvješće o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.01. do 

07.06.2017. godine; 

20. Izvješće o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada Vodica za period od 08.06. do 

30.06.2017. godine; 

 

  

VIJEĆNIĈKA PITANJA  

 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić sukladno članku 45. Poslovnika pozvao je 

vijećnike na postavljanje pitanja. 

GĎa. Kristina Mijat  postavila je vijećničko pitanje koje se odnosi na stanje na novoureĎenoj 

plaţi „Vruje“. 

GĎa Gradonačelnica je odgovorila da koncesije za leţaljke na plaţi donosi Vijeće za koncesije a 

najveći problem na novoureĎenoj plaţi su imovinsko-pravni odnosi.  

G. Lugović je naveo kako na plaţi dolazi do sporova jer gosti koji iznajme leţaljke od gradskih 

koncesionara često ih odvlače na privatni posjed.  

 

G. Branimir Marić prijavio je vijećničko pitanje koje se odnosi na projekt izgradnje zajedničkog 

objekta Hitne sluţbe i Javne vatrogasne postrojbe u Račicama. 

 G. Marko Lugović je odgovorio da iako je postojala ideja da se do kraja godine dobije 

lokacijska dozvola, u prvoj polovici sljedeće graĎevinska, a do konca 2018. projekt završi, nastao je 

problem zbog susjednog objekta, Centra za posjetitelje koji je u nadleţnosti Ţupanije. Prostor na koji 

bi se trebao proširiti objekt za sluţbe Hitne pomoći već je rezerviran za Centar za posjetitelje. Prema 

obavljenim razgovorima trenutno nije moguće izdvajanje potrebnih 200-tinjak kvadrata. Predstoji 

samo čekanje te očitovanje prema kojem će se utvrditi u koju izgradnju objekta će se krenuti, a još 

uvijek nije isključena mogućnost gradnje oba. 

GĎa. Gradonačelnica je odgovorila da je s obzirom na projekt izgradnje Hitne pomoći i Centra 

za posjetitelje odvijalo u prethodnom mandatu, Ţupaniji je poslan dopis u kojem je zatraţeno 

očitovanje o detaljnim informacijama faze projekta. Ovisno o tome razgovarat će se o mogućnostima i 

ţeljama Grada. 
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G. Gordan Frţop postavio je pitanje u vezi postavljanja ograde izmeĎu Osnovne škole u 

Vodicama i natkrivenog igrališta pored nje. 

Zamjenik gradonačelnika g. Stipe Bosotin je odgovorio da iako ova problematika nije u 

nadleţnosti Grada već Ţupanije, upoznat je detaljno s njom. Osobno je otišao provjeriti o čemu se 

radi, a ravnatelj škole g. Grgo Friganović je kazao kako se zbog zaštite i sigurnosti djece, postavlja 

ograda na udaljenosti od 6 metara od natkrivenog igrališta. Mišljenja je da će se dogoditi veliki 

problem već prvog dana škole, a posebno kad padne kiša. Stotine djece u školu voze roditelji kojima je 

sada uvelike ograničen prostor za parkiranje i okretanje. Roditelji će morati parkirati automobile na 

udaljenosti od nekoliko stotina metara od škole i djecu voditi do škole. 

 

G. Igor Lozančić je postavio pitanje Gradonačelnici kako je zadovoljna dosadašnjim tijekom 

turističke sezone. 

Gradonačelnica je odgovorila da brojke o dosadašnjem noćenju govore o tome da će ova sezona 

biti jako uspješna, a brojnim manifestacijama u posezoni će se nastojati sezona produţiti. 

 

G. Danijel Lasan Zorobabel je postavio pitanje hoće li Grad Vodice zatraţiti koncesiju na 

upravljanje plaţe temeljem ulaganja od 8.700.000,00 kuna. S novim Zakonom o koncesijama ta plaţa 

moţe pripasti privatniku za 1 kunu koji potom moţe slobodno uvesti naplatu korištenja plaţe. Zatraţio 

je i da mu se dostavi ekološka studija. 

G. Marko Lugović je rekao da se Ministarstvo pozitivno očitovalo o ovom elaboratu, temeljem 

čega se ishodovala lokacijska i graĎevinska dozvola. Što se tiče koncesija za opću uporabu, ona Gradu 

nije potrebna. Kao primjer naveo je nedavno otvorenu plaţu u Brodarici kojom upravlja Grad Šibenik 

a objekti su temeljem zakona dati u koncesiju. Slična ideja zamišljena je i na plaţi Vruje. U drugoj fazi 

izgradnje bit će izgraĎen mali lukobran koji će se nasloniti na postojeći lukobran Lučke uprave te na 

vrhu kojeg će biti izgraĎen ugostiteljski objekt, koji će Grad Vodice temeljem Zakona dati u natječaj. 

Njega moţe izgraditi Grad ili koncesionar na temelju izraĎene projektne dokumentacije s 

graĎevinskom dozvolom te upravljati njime na odreĎeni rok. Nema straha da će itko dobiti plaţni 

prostor za upravljanje bez da Grad i Gradsko vijeće daju suglasnost za to, a pogotovo za zatvaranje 

plaţe. 

G. Danijel Lasan Zorobabel nije bio zadovoljan odgovorom i rekao je da inzistira da se Grad 

ogradi od investicije koja je od planiranih 5.500.000,00 kuna skočila na 8.700.000,00 kuna. Uloţilo se 

u nju gradskih sredstava bez da se išlo na reviziju projektanta koji je izračunao prvi iznos. Zahtjeva da 

Gradsko vijeće odlučuje o koncesijama na dugoročno upravljanje. 

 

G. Ante Strikoman je izrazio nezadovoljstvo smjerom u koji ide vodički turizam te predloţio 

raspisivanje referenduma na kojem bi graĎani izravno trebali odlučiti koji tip turizma ţele, 

partijanerski, obiteljski ili neki treći. A na temelju tog referenduma treba izraditi strategiju razvoja 

turizma. Smatra kako zbog nedefiniranog smjera razvoja turizma u Vodicama postoji veliki problem 

prekomjerne buke na koji se ţali sve više graĎana i turista koji ţele miran odmor.  

Predsjednik vijeća je rekao kako se o smjeru razvoja turizma u Vodicama priprema tematska 

sjednica Gradskog vijeća na temelju dogovora s meĎustranačkog kolegija. O ovoj vaţnoj temi treba 

provesti široku raspravu i u nju uključiti sve aktere: Turističku zajednicu, Obrtničku komoru, ACI 

marinu, ugostitelje, iznajmljivače, hotelijere, policiju i druge. Na temelju takve jedne rasprave trebamo 

odlučiti što dalje. Referendum u Vodicama u 27 godina nikad nije odrţan. Najprije trebamo provesti 

široku raspravu i putem ankete ispitati mišljenje graĎana i na temelju toga donositi odluke. 

GĎa. Gradonačelnica se s sloţila s Predsjednikom i rekla da se zbog problema buke graĎani 

svakodnevno ţale. 

 

G. Ante Juričev Grgić je postavio pitanje u vezi kiša i poplava koje uzrokuju izlijevanje fekalija 

iz septičkih jama. Uskoro kreće kišni period uz potencijalnu opasnost od poplava. U ulici Blata postoji 

kanal fekalija koji se izlijeva direktno na Plavoj plaţi gdje se vijori Bijela zastava. GraĎani su 

neodgovorni što zbog obijesti, što zbog lošeg financijskog stanja jer je redovno praţnjenje jama 

preskupo. Stoga predlaţe da „Leć“ d.o.o. pod ingerencijom Grada nabavi cisterne za praţnjenje 

septičkih jama čime bi se graĎanima subvencioniralo praţnjenje. 
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G. Marko Lugović je istaknuo da se na cijelom tom kompleksu problema radi. Do kraja godine 

Grad će ponovo aplicirati na povlačenje sredstava iz EU za dovršavanje sustava pročišćavanja 

otpadnih voda. Uspješnim apliciranjem sredstva bi pristigla do početka 2019. godine, a time bi se 

riješio veliki dio problema s oborinskim vodama i slijevanjem fekalija u more. TakoĎer od Hrvatskih 

voda zatraţeno je 3.000.000,00 kuna da se riješe udarne točke unutar stare gradske jezgre, ali naţalost 

još nema odgovora pa se u sanaciju krenulo s vlastitim sredstvima. PreureĎenjem plaţe definirane su i 

obrane od poplave, a Grad se još i aplicirao na program prekogranične suradnje sa Talijanima prema 

kojem se od EU traţi pomoć za rješavanje kompletne obalne crte.  

G. Ante Juričev Grgić nije bio zadovoljan odgovorom. Smatra da se 2023. Godine neće problem 

riješiti. Napravio se bazen u Herfordskoj ulici, a iz njega se šire neugodni mirisi čak i sada kada su 

suše. Smatra da Grad nije spreman ni sada ni za 6 slijedećih godina. Sve ovako prolazi dok se ne 

dogodi slučaj teškog oboljenja ili čak smrti.  

 

G. Ante Juričev Grgić je predloţio smanjivanje naknade vijećnicima i članovima odbora, i da se 

ta sredstva preusmjere za kupovanje udţbenika učenicima. 

 

G. Ante Strikoman je pitao zašto je postavljen lanac izmeĎu ograde hotela „Imperijal“ i ulice 

Vatroslava Lisinskog, koji sprječava neometan prolazak pješaka koji tamo ionako nemaju nogostup. 

G. Marko Lugović je rekao da je lanac postavljen kako bi se spriječilo parkiranje vozila zbog 

kojih pješaci nemaju nimalo slobodnog prostora, uz suglasnost Ţupanijske uprave za ceste, prema 

zahtjevu Odbora za promet i javne površine. Odmaknut je pola metra od ruba kolnika čime je 

spriječena višegodišnja praksa parkiranja automobila, a samim time i povećana sigurnost pješaka koji 

tek sad mogu neometano prolaziti. Ako bi sada postavili nogostup, za godinu dana bi ga morali 

podizati jer već postoji projekt njegova podizanja koji će ići paralelno sa realizacijom projekta 

kanalizacijske mreţe. 

  

G. Šime Bilan smatra da na plaţama i glavnim trgovima vlada opći nered. Smatra da smo 

postali Grad plaţnog asortimana, palačinki i kukuruza. Predivnoj destinaciji s cvjetnim priznanjima, 

danas turističke patrole daju negativne ocjene. Mediji pišu o tekućim tehničkim problemima Grada 

Vodica i smrtnim slučajevima na zaobilaznici. Lijepo je čuti porast turističkih postotaka ali smatra da 

smo na mrtvoj točki i da ovako ne moţemo uspjeti. Predlaţe kao što je predlagao i u prošlom sazivu 

Gradskog vijeća da svi zajedno prošetaju i zajedno pogledaju na što to sliči ili barem da komunalni 

redari fotografiraju sve to čemu dajemo koncesiju. Tvrdi da na zemlji stoje friţideri a borovi su 

okićeni elektroinstalacijama. Brine se što bi se dogodilo da doĎe do poţara. 

GĎa. Gradonačelnica je rekla da je svjesna tog problema. Ima tu i socijalne problematike te se 

ne moţe riješiti preko noći. Često prolazi tim područjem i zna o čemu se radi. No sve ima dvije strane 

medalje. Kao humanist po profesiji ima empatije prema ljudima koji se u ovom razdoblju trude 

zaraditi novac za preţivljavanje. O ovom problemu se dosta razgovara uz mnogo volje za njegovo 

rješavanje.  

G. Šime Bilan smatra da je bitan kompromis kako nitko ne bi ostao bez „kruha“. Slaţe se da 

treba napraviti tematsku sjednicu na kojoj bi sudjelovale sve političke opcije, turistička zajednica, 

udruţenje obrtnika i ugostitelja te svi koncesionari, ali i svi ljudi dobre volje. 

Nadalje smatra da na obiljeţavanje gradskih i drţavnih praznika dolazi premalo ljudi a posebno 

mu smeta što od vijećnika gotovo nitko ne dolazi. TakoĎer mu smeta što prilikom polaganja vijenaca 

na Trgu hrvatskih mučenika je sve loše i neukusno organizirano. 

 

G. Ivica Slavica se zanima za rad ovoga Grada i pita hoće li se realizirati programi koje je naveo 

HDZ u svojoj predizbornoj kampanji, te ih ţeli dobiti na uvid kako bi ih kao gradski vijećnik mogao 

pratiti. 

TakoĎer pita kako će se organizirati prijevoz učenika sa Srime s obzirom da školska godina 

počinje za mjesec dana.  

GĎa. Sunčica Grubelić ima isto ovo pitanje, te je zanima hoće li Grad subvencionirati u 

cjelokupnom iznosu prijevoz učenika sa Srime. 

GĎa. Gradonačelnica je odgovorila kako se vrše sve pripreme kako bi se to moglo dogoditi do 

početka školske godine. 
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G. Marko Udovičić je pitao koja je ekomonska vizija Grada Vodica. 

GĎa. Gradonačelnica smatra da se to ne moţe u kratkim crtama izreći i da će to biti dostavljeno 

u pismenom obliku do slijedeće sjednice. 

 

 

RASPRAVA I ODLUĈIVANJE PO TOĈKAMA DNEVNOG REDA 

 

 

Toĉka 1. 

Rješenje o izboru Odbora za statut, poslovnik i propise 

 

Izvjestitelj akta bio je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja i upravne poslove, Ante Pešić. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 7 „suzdrţanih“ prihvatilo Rješenje o izboru 

Odbora za statut, poslovnik i propise. 

 

Toĉka 2. 

Rješenje o osnivanju i izboru Odbora za Priznanja 

 

Izvjestitelj akta bio je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja i upravne poslove, Ante Pešić. 

Sa sjednice je izašao g. Ivica Slavica. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 6 „suzdrţanih“ prihvatilo Rješenje o osnivanju 

i izboru Odbora za Priznanja. 

Toĉka 3. 

Rješenje o osnivanju i izboru Odbora za naziv ulica i trgova 

 

Izvjestitelj akta bio je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja i upravne poslove, Ante Pešić. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 6 „suzdrţanih“ prihvatilo Rješenje o osnivanju 

i izboru Odbora za naziv ulica i trgova. 

 

Toĉka 4. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica u 2016. godini 

 

Izvjestitelj akta bio je administrativni referent za društvene djelatnosti, Toni Mateša.  

Na sjednicu se vratio g. Ivica Slavica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ante Juričev Grgić, g. Šime Bilan, g. Ivica Slavica, gĎa 

Gradonačelnica i g. Marko Udovičić. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je većinom sa 10 glasova „za“ i 5 „suzdrţanih“ prihvatilo Izvješće o izvršenju 

Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica u 2016. godini. 

 

Toĉka 5. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada 

Vodica u 2016. godini 

 

Izvjestitelj akta bio je administrativni referent za društvene djelatnosti, Toni Mateša. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Danijel Lasan Zorobabel, g. Ivica Slavica i g. Marko Udovičić. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 7 „suzdrţanih“ prihvatilo Izvješće o izvršenju 

Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica u 2016.godini. 

Toĉka 6. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica u 2016. godini 

 

Izvjestitelj akta bio je tajnik Zajednice sportova Grada Vodica, Toni Mateša. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ante Juričev Grgić, g. Ante Strikoman, g. Danijel Lasan Zorobabel, 

gĎa. Gradonačelnica, g. Ivica Slavica i g. Marko Udovičić. 
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ZAKLJUĈAK: Vijeće je većinom sa 10 glasova „za“ i 5 „suzdrţanih“ prihvatilo Izvješće o izvršenju 

Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica u 2016.godini. 

Toĉka 7. 

Izvješće o izvršenju Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica u 2016. Godini 

 

Izvjestitelj akta bio je administrativni referent za društvene djelatnosti, Toni Mateša. 

Sa sjednice je izašao g. Ivica Slavica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ante Juričev Grgić, gĎa. Gradonačelnica, g. Ante Strikoman, g. 

Hrvoje Perica, g. Danijel Lasan Zorobabel, i g. Šime Bilan. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 6 „suzdrţanih“ prihvatilo Izvješće o izvršenju 

Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica u 2016. godini. 

Toĉka 8. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Vodica za 2016. Godinu 

 

Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo g. Marko Lugović. 

Sjednicu je napustila gĎa. Sunčica Grubelić. 

Na sjednicu se vratio g. Ivica Slavica.  

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ante Juričev Grgić, g. Ante Strikoman, i g. Danijel Lasan Zorobabel. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je većinom sa 10 glasova „za“ i 4 „suzdrţanih“ prihvatilo Izvješće o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom Grada Vodica za 2016. godinu. 

 

Toĉka 9. 

Financijsko izvješće Trgovaĉkog društva „Vodiĉki šport“ j.d.o.o. za 2016. Godinu 

 

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

Sa sjednice je izašao predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić a predsjedavanje je preuzeo 

zamjenik predsjednika Gradskog vijeća g. Gordan Frţop. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ante Juričev Grgić, gĎa Gradonačelnica, g. Ante Strikoman, g. 

Danijel Lasan Zorobabel, g. Šime Bilan,  i g. Marko Udovičić.  

Na sjednicu se vratio predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“ i 6 „suzdrţanih“ prihvatilo Financijsko izvješće 

Trgovačkog društva „Vodički šport“ j.d.o.o. za 2016. godinu. 

 
 

Toĉka 10. 

Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka 

vrijednosti i otpisa potraživanja Grada Vodice 

 

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

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ante Strikoman, g. Danijel Lasan Zorobabel, g. Šime Bilan, G. Ante 

Juričev Grgić, g. Ivica Slavica, g. Marko Lugović  i g. Marko Udovičić.  

PRIJEDLOG: g. Danijel Lasan Zorobabel je predloţio da se vijećnicima u godišnjem izvješću 

vijećnicima dostavi popis svih osoba i pravnih subjekata koji ma su se otpisala potraţivanja. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je većinom sa 11 glasova „za“, 2 „suzdrţanim“ i 1 glas „protiv“ donijelo 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisa 

potraţivanja Grada Vodice. 

Toĉka 11. 

Donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 

 

Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo g. Marko Lugović. 
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SUDIONICI RASPRAVE: G. Ante Juričev Grgić, g. Ante Strikoman, g. Danijel Lasan Zorobabel i 

g. Ivica Slavica.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je većinom sa 8 glasova „za“, 3 „suzdrţana“ i 3 glasa „protiv“ donijelo 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.  

 

Toĉka 12. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

 

Izvjestitelj akta bila je gĎa Gradonačelnica.  

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ante Juričev Grgić, gĎa. Zdenka Šimić, g. Ante Strikoman, g. Danijel 

Lasan Zorobabel, g. Ivica Slavica i g. Marko Udovičić. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 9 glasova „za“ i 5 „suzdrţanih“ donijelo Odluku o izmjeni 

Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti. 

 

Toĉka 13. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“ 

 

Izvjestitelj akta bio je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja i upravne poslove, Ante Pešić. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 14 glasova „za“ prihvatilo Odluku o izmjeni Odluke o 

suosnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“. 
 

Toĉka 14. 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Vodice 

 

Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo g. Marko Lugović. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ante Juričev Grgić, g. Ante Strikoman, g. Danijel Lasan Zorobabel, g. 

Šime Bilan, g. i g. Marko Udovičić.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je većinom sa 9 glasova „za“ i 5 „suzdrţanih“ donijelo Odluku o dopuni 

Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Vodice. 

 

Toĉka 15. 

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

 

Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo g. Marko Lugović. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ante Juričev Grgić i g. Ivica Slavica. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 14 glasova „za“ donijelo Odluku o reguliranju prometa u 

dijelu Grada Vodica. 

 

Toĉka 16. 

Donošenje Odluke o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Vodica za razdoblje od srpnja do prosinca 2017. godine 

 

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

Sa sjednice je izašao g. Danijel Lasan Zorobabel. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ante Strikoman, g. Šime Bilan, g. Ivica Slavica i g. Marko Udovičić. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 13 glasova donijelo Odluku o rasporeĎivanju sredstava za 

rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za razdoblje od srpnja do 

prosinca 2017. godine. 
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Toĉka 17. 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu 

 

Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo g. Marko Lugović. 

Na sjednicu se vratio g. Danijel Lasan Zorobabel. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ante Juričev Grrgić, g. Ante Strikoman, g. Danijel Lasan Zorobabel i 

g. Marko Udovičić. 

PRIJEDLOG: G. Ante Juričev Grgić je predloţio da u odluku uvrsti i Trg kneza Branimira. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 13 glasova „za“ i 1 „suzdrţanim“ glasom donijelo Odluku o dopuni 

Odluke o komunalnom redu. 

Toĉka 18. 

Rješenje o izmjeni Rješenja za davanje koncesijskih odobrenja 

 

Izvjestitelj akta bila je tajnica Grada, gĎa. Zdenka Šimić 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ante Juričev Grgić, g. Ante Strikoman, g. Gordan Frţop, g. Šime 

Bilan i g. Ivica Slavica 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ i 6 „suzdrţanih“ donijelo Rješenje o izmjeni 

Rješenja za davanje koncesijskih odobrenja. 

 

Toĉka 19. 

Izvješće o trošenju sredstava proraĉunske priĉuve Grada Vodica za period od 01.01. do 

07.06.2017. godine 

 

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

SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 14 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o trošenju sredstava 

proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.01. do 07.06.2017. godine 

 

Toĉka 20. 

Izvješće o trošenju sredstava proraĉunske priĉuve Grada Vodica za period od 08.06. do 

30.06.2017. godine 

 

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

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 14 glasova „za“ prihvatilo Izvješće o trošenju sredstava 

proračunske pričuve Grada Vodica za period od 08.06. do 30.06.2017. godine. 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Marin Mikšić i tajnica Grada gĎa. Zdenka Šimić su izvijestili 

vijećnike da će se s Udrugom gradova u RH dogovoriti tijekom jeseni organiziranje jednodnevne 

obuke vijećnika.  

 

G. Ante Strikoman je predloţio da se ubuduće sjednice vijeća odrţavaju u popodnevnim satima.  

 

Nakon što su odraĎene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 13
50

 sati. 

 

 

 

ZAPISNIK PRIPREMIO PREDSJEDNIK 

Toni Mateša Marin Mikšić 

 

 

 

 


