ZAPISNIK
7. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica (tematska sjednica)
Sjednica je održana 16. travnja 2018. godine (ponedjeljak) u vijećnici Gradske uprave u
Vodicama s početkom u 1100 sati.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici: Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić,
potpredsjednik Gradskog vijeća g. Gordan Fržop, gđa. Marija Ferara, gđa. Kristina Mijat, g. Ante
Pešić, g. Igor Lozančić, g. Boris Latin, g. Ivica Slavica, g. Šime Bilan, g. Danijel Lasan Zorobabel, g.
Ante Juričev Grgić, gđa. Rafaela Sladoljev Bastić i g. Marko Udovičić.
Sa sjednice su odsutni sljedeći vijećnici: g. Branimir Marić i g. Ante Strikoman.
Na sjednici su bili nazočni Gradonačelnica Grada Vodica gđa. Nelka Tomić, zamjenik
gradonačelnika g. Stipe Bosotin i djelatnici Grada: 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, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo imovinu i prostorno
planiranje gđa. Tina Bosotin, voditelj Odsjeka komunalnog redarstva g. Blagodar Španja i Viši stručni
suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove g. Marselo Mitrović-Matić.
Osim vijećnika na ovoj sjednici prisustvovali su važni sudionici i nositelji vodičkog turizma
direktorica Turističke zajednice grada Vodica Anita Franin Pečarica, direktor hotela Olympia Darko
Bastić, direktor hotela Punta Damir Varošanec, direktorica hotela Imperijal Nataša Ban, direktor ACIja Vodice Stanko Skočić, direktorica Gradskog parkinga d.o.o. Marija Bakmaz, direktor komunalne
gradske tvrtke Leć d.o.o. Stanko Birin, Destina d.o.o. Ante Cukrov, zamjenik načelnika Policijske
postaje Vodica Duje Troskot, predsjednik Udruženja obrtnika Vodice i Tribunj Zrinski Ivas,
predsjednik Ceha ugostitelja Ivica Zanze te predstavnik privatnih iznajmljivača Vodica Alen Mateša.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić je vodio sjednicu, a gđa. Anđela Bolanča,
Administrativni referent – arhivar bila je zadužena za zapisnik uz tonsko snimanje.
Na ovoj održanoj 7. sjednici prisegnula je nova gradska vijećnica koalicije SDP-HNS Rafaela
Sladoljev Bastić budući je dosadašnja vijećnica Sunčica Grubelić svoj vijećnički mandat stavila u
mirovanje.
Predsjednik je otvorio 7. sjednicu na kojoj je bilo nazočno 13 vijećnika.
Dnevni red je usvojen sa 13 glasova „za“ te je sukladno članku 58. Poslovnika, utvrđen
sljedeći:
DNEVNI RED:
1.

Analiza protekle turističke sezone i razvoja turizma u Vodicama.

Predsjednik je dao riječ Gradonačelnici.
Gradonačelnica je pozdravila sve prisutne vijećnike i goste današnje sjednice. Istaknula je turizam
kao glavnu privrednu djelatnost Grada Vodica te je upravo zbog tog razloga sazvana ova 7. sjednica
posvećena turizmu kako bi zajedno s većinom relevantnih turističkih djelatnika koji su pozvani danas
u goste analizirali proteklu turističku sezonu, odredili ciljeve i strategiju razvoja turizma te markirali
greške kako se ne bi ponovile u budućnosti. Naglasila je kako je protekla turistička sezona bila
najbolja do sada te da su ostvareni najbolji rezultati u županiji. Kazala je kako smatra da se uvijek
može bolje i više te da se to jedino može ostvariti ovakvim konstruktivnim sjednicama na kojima će se
iznijeti svi prijedlozi i kritike vezane za kvalitetniji i bolji razvoj turizma u Vodicama.

VIJEĆNIĈKA PITANJA
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić je temeljem članka 45. stavak 2. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vodica otvorio aktualni sat.
Vijećnika g. Juričev Grgića zanima da li su se sredstva u plažu Vrulje mogla racionalnije
iskoristiti budući će se u istu uložiti preko 20 milijuna kuna. Kazao je kad se podijeli 20 milijuna kuna
s kvadraturom plaže od 1000 m2, ispada da je kvadrat došao 3000 eura, što je po njegovom mišljenju
previše. Istaknuo je kako je o toj temi razgovarao sa određenim građevinarima koji su mu kazali da se
u spomenutu plažu moglo uložiti puno manje financijskih sredstava.
Na postavljeno pitanje dogradonačelnik g. Bosotin je naglasio kako je prva faza radova išla po
troškovniku radova i svim propisima, dok je u drugoj fazi procjena radova bila 5 milijuna kuna, no
međutim naglašava kako je zbog neodgovarajućih referenci jeftinijeg izvođača, natječaj poništen.
Pročelnik g. Lugović je kazao da je natječaj otvoren za drugu fazu radova te je ovim putem
zamolio da se na isti jave svi oni građevinari koji misle da bi se radovi na plaži Vrulje mogli realizirati
za puno manje novca. Pročelnik g. Lugović je zamolio da se ne iznose neistinite činjenice, te da se
prije iznošenja istih upoznaju s projektom, tržištem i projektantom. Istaknuo je kako je Hrvatska iz
dana u dan jedno veliko gradilište gdje izvođači itekako vrednuju svoj rad budući ih ima sve manje na
tržištu.
Vijećnik g. Juričev Grgić je izrazio želju da se upozna s navedenim troškovnikom projekta
kako bi svi građani Grada Vodica bili upoznati s istim.
Vijećnik g. Slavica je postavio pitanje Gradonačelnici koje su osnovne smjernice
destinacijskog menadžmenta i kako operativno taj sustav funkcionira.
Gradonačelnica je odgovorila kako marketinška promocija Grada Vodica obuhvaća sve od
dijeljenja promotivnih brošura i letaka do održavanja raznih sajmova i predstavljanja Grada Vodica od
strane Turističke zajednice. Kazala je kako će na ostala pitanja koja se odnose na destinacijski
menadžment odgovoriti direktorica Turističke zajednice kroz svoju prezentaciju.
Vijećnika g. Lasana Zorobabel zanima zašto Gradu Vodicama prihodi od koncesije za ACI
Marinu Vodice iznose godišnje 51 tisuću kuna uvećano za 2,5 % od ukupnog prometa, dok Općina
Tribunj od svoje marine dobiva godišnje 628 tisuća kuna uvećano za 6% na ukupan promet te Grad
Skradin koji dobiva godišnje 139 tisuća kuna uvećano za 10% na ukupan promet. Vijećnik smatra da
je takav ugovor štetan za Grad Vodice i građane.
Direktor ACI Marine Vodica g. Stanko Skočić je kazao kako će vijećnik g. Lasan Zorobabel
dobiti pismeno očitovanje na postavljeno pitanje.
Vijećnik g. Udovičić je postavio pitanje koje se odnosilo na sustav odvodnje i biopročistač.
Kazao je kako se kolektor radi na najatraktivnijoj poziciji u Vodicama te kako bi taj pročistač kao
nusprodukt mogao imati jako neugodan miris, što bi bio veliki problem u budućnosti za turizam u
Vodicama. Vijećnika zanima je li Grad Vodice riješio pitanje zbrinjavanja mulja iz kolektora.
Dogradonačelnik g. Bosotin je kazao vezano za radove na kanalizacijskoj mreži kako se
očekuje početak radova na projektu sekundarne mreže do kraja ove godine. Što se tiče neugodnih
mirisa, kazao je kako je struka utvrdila da istih neće biti.
Pročelnik g. Lugović je naglasio kako je prošle godine Ministarstvo zaštite okoliša donijelo
strategiju zbrinjava otpadnog mulja, tako da se kroz sljedeću godinu očekuju bitni pomaci kako i na
koji način taj mulj iskoristiti i kvalitetno ga zbrinuti.

Vijećnik je kazao kako nije zadovoljan sa odgovorom te je istaknuo kako je Grad Vodice
krenuo u jako vrijedan projekt, a prije toga nije riješeno pitanje osnovnog nusprodukta kolektora.
Mišljenja je da se prvo treba riješiti pitanje infrastrukture da bi se uopće moglo kvalitetno pričati o
budućnosti razvoja turizma.
Vijećnik g. Bilan je upitao gdje gosti mogu privezati svoj brod kada s istim dođu ljetovati u
Vodice.
Dogradonačelnik g. Bosotin je na postavljeno pitanje odgovorio kako se trenutno radi na tome
da se u luci Stražara omogući još dodatnih vezova za brodove te kako se kroz dogledno vrijeme u ACI
Marini planiraju izgraditi još dva potrebna gata za pristanište brodova.
Vijećnik g. Juričev Grgić je postavio pitanje vezano za izgradnju novog dječjeg vrtića odnosno
koliko će se Grad Vodice financijski zadužiti za izgradnju istog. Drugo pitanje postavljeno od strane
vijećnika se odnosilo na izgradnju sportske dvorane, lokaciju gdje se planira izgradnja te koliko će se
Grad Vodice financijski zadužiti za realizaciju iste.
Dogradonačelnik g. Bosotin je kazao kako se početak izgradnje novog dječjeg vrtića planira
na jesen 2018. godine te kako će se Grad Vodice za taj projekt kreditno zadužiti u cjelokupnom iznosu
u vrijednosti oko 20 milijuna kuna. Kazao je kako se izgradnja sportske dvorane planira na predjelu
Račica te da je financiranje projekta planirano realizirati kroz sljedeće tri proračunske godine kako se
Grad Vodice ne bi trebao kreditno zadužiti za realizaciju spomenutog projekta. Dogradonačelnik je
istaknuo kako se projekt izgradnje novog dječjeg vrtića planira realizirati kroz sredstva kreditnog
zaduženja iz razloga kako se kroz dogledno vrijeme gradski proračun ne bi dodatno opteretio budući
se paralelno uz gradnju novog dječjeg vrtića planiraju i realizirati ostali projekti kao što je izgradnja
sportske dvorane, nastavak izgradnje uređenja plaže te ostali projekti koji se odnose na izgradnju
objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Vijećnik g. Lasan Zorobabel je vezano za plažu Vrulje mišljenja kako je po zakonu ponuđeni
projektantski izračun u vrijednosti od 8 milijuna kuna trebao ići na reviziju budući je prva procjena
projekta iznosila 5 i pol milijuna kuna. Vijećnik je predložio da se pod hitno napravi pješački
nadvožnjak na cesti prema Okitu kako bi biciklisti i pješaci mogli nesmetano prijeći preko
zaobilaznice i tim putem mogli doći do Nacionalnog parka Krka.
Pročelnik g. Lugović je kazao kako u Zatonskoj ulici već postoji podvožnjak odnosno prolaz
za pješake i bicikliste.
Vijećnika g. Slavicu zanima zašto službe odnosno komunalno redarstvo Grada Vodica ne
može vršiti nadzor nad plažom Vrulje u čiju će investiciju u konačnici biti uloženo preko 20 milijuna
kuna.
Pročelnik g. Lugović je kazao kako komunalno redarstvo Grada Vodica isključivo vodi brigu
o nadzoru te obavlja poslove vezane za održavanje mira i reda na spomenutoj plaži.
Voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo g. Španja je kazao kako Grad Vodice u suradnji sa
Lučkom kapetanijom Šibenik obavlja i provodi nadzor na plaži Vrulje.
Vijećnik g. Slavica je mišljenja kako će Grad Vodice iz gradskog proračuna uložiti veliki
iznos financijskih sredstava u projekt plaže za koji nije opće izrađena analiza studije isplativosti te u
kojem Grad Vodice nema pravo čistog nadzora nad poslovima na istoj. Vezano za navedenu
investiciju od 20 milijuna kuna, mišljenja je kako se s tim sredstvima iz gradskog proračuna moglo
urediti 5 plaža poput nedavno uređene plaže na Srimi.

RASPRAVA PO TOĈKAMA DNEVNOG REDA
Toĉka 1.
Analiza protekle turistiĉke sezone i razvoja turizma u Vodicama

Direktorica Turističke zajednice Grada Vodica Anita Franin Pečarica je održala izlaganje na temu
Analize protekle turističke sezone i razvoja turizma u Vodicama.
PRIJEDLOZI I KRITIKE:
Prijedlog od strane vijećnika g. Slavice se odnosio na povećanje turističke ponude u vidu Izmjene
prostornog plana uređenja Grada Vodica koja bi omogućila realizaciju kamp turizma. Vijećnik je
vezano za rješavanje razine buke iznio prijedlog da se tijekom ljetnih mjeseci poveća broj gradskih
komunalnih redara i zaštitarskih službi koji bi mogli kontrolirati navedeni problem, po uzoru na Grad
Novalju.
Vijećnik g. Udovičić je vezano za strategiju razvoja turizma u Gradu Vodice zaključio kako bi svi
trebali zajedničkim aktivnostima djelovati na način da se riječi pretvore u djela te tako ostvare
planirani ciljevi koji će utjecati na što kvalitetniji razvoj turizma u Vodicama.
Vijećnik g. Juričev Grgić je tijekom sjednice pročitao pismo g. Branimira Sladoljeva koje se odnosi na
propuste i nedostatke vezane za razvoja turizma u Vodicama. U pismu g. Branimir navodi kako
turizam u Vodicama spada u kategoriju turizma koju naziva „masovno-apartmanski-zabavni turizam“
odnosno kako takva vrsta turizma ne zahtjeva i ne potiče razvoj lokalnog gospodarstva u poljoprivredi
i industriji. G. Sladoljev je u pismu naveo još niz nedostataka a koji se odnose na nepostojanje
nijednog brenda u Vodicama, nepostojanje javnog WC-a u centru grada, ne poštivanje razine buke i
radnog vremena u kafićima i noćnim klubovima, nedostatak tuševa na plažama, nedostatak događanja
van sezone a koji su uvršteni u plan Turističke zajednice itd. Vijećnik g. Juričev Grgić je iznio svoje
mišljenje vezano za problem regulacije razine buke te je dao konkretan prijedlog u vidu izmjene
Odluke o radnom vremenu ugostiteljstva od strane Gradskog vijeća Grada Vodica.
Vijećnik g. Bilan je kazao vezano za današnju tematsku sjednicu kako se ista trebala održati u ranijem
vremenskom periodu budući zahtjeva temeljitu i stručnu pripremu koja će utjecati na još kvalitetniji
razvoj turizma i Vodicama.
Gradonačelnica je istaknula kako namjerava osnovati dva nova radna tijela od strane Gradonačelnika u
vidu Odbora za turizam i Odbora za manifestacije i događanja.
Vijećnik g. Pešić je napustio sjednicu.u 1325 sati.
Prijedlozi od strane vijećnika g. Lasana Zorobabela su se odnosili na uređenje uže gradske jezgre,
razvoja turističke ponude u vidu spoja vjersko-povijesnog turizma te prijedlozi u sklopu razvoja
sportsko-rekreacijskog turizma budući bi takvi oblici turizma istovremeno produljili samu turističku
sezonu.
Vijećnik g. Fržop je napustio sjednicu.u 1345 sati.
Vijećnica gđa. Ferara je napustila sjednicu u 1350 sati.
Prijedlozi direktora hotela „Punta“ g. Damira Varošanca za poboljšanje turističke ponude su se
odnosili na postavljanje reklama na svim graničnim prijelazima u vidu jumbo plakata ili billboarda sa
slikom Grada Vodica te da se prilikom sklapanja ugovora za sezonske poslove uvjetuje da se isti
moraju sklopiti na duži period kako bi sa privukli turiste u pred ili posezoni. Prva kritika g. Damira
vezana za rad hotela „Punta“ se odnosila na pad napona struje u ljetnim mjesecima, te je ovim putem
zamolio pomoć od strane stručnih službi Grada vezano za rješavanje navedenog problema, dok se
duga kritika odnosila na hendikep prometne izoliranosti prema samom hotelu.
Direktor ACI-a g. Stanko Skočić je vezano za održavanje tematskih sjednica na temu razvoja turizma
kazao kako se iste trebaju održavati nakon sezone kako bi svi imali dovoljno vremena za što
kvalitetniju pripremu za nadolazeću turističku sezonu. G. Stanko je pročitao pisma u kojem su gosti

iznijeli pritužbe koje se događaju tijekom ljetnih mjeseci a koje se odnose na nesnosnu buku u
restoranima i kafićima koja remeti noćni mir te na problem nedostatka policijskih službenika i
komunalnih redara koji su dužni kontrolirati i po potrebi reagirati na neprimjereno ponašanje vidno
alkoholiziranih turista.
Predsjednik Ceha ugostitelja Ivica Zanze je vezano za problem buke predložio da se isti problem što
prije riješi na način da se razina buke svede na jedan dozvoljen i umjeren nivo.
Zamjenik načelnika Policijske postaje Vodica Duje Troskot je kazao kako policija prema Zakonu o
zaštiti od buke nije ovlaštena za postupanje i nadzor već je za takvu vrstu inspekcijskih poslova
nadležna Sanitarna inspekcija. Naglasio je problem koji se odnosi na manjak policijskih službenika
tijekom ljetnih mjeseci odnosno kako samo jedna do dvije policijske patrole vrše nadzor od područja
Vodica do Murtera. Također je istaknuo kako se predstavnik Sanitarne inspekcije nikad nije odazvao
pozivu za sjednicu Vijeća za prevenciju kriminaliteta na temu buke ni od strane policije niti od Grada
Vodica.
Vijećnik g. Bilan je mišljenja kako Gradsko vijeće Grada Vodica te službe Grada Vodica svojim
prijedlozima trebaju rješavati pitanje problema oko regulacije razine buke.
Direktor hotela Olympia g. Darko Bastić je mišljenja kako se svi okupljeni na današnjoj tematskoj
sjednici trebaju što češće nalaziti kako bi zajedno mogli provoditi program destinacijskog
menadžmenta na način da svi koji su uključeni u razvoj turističke destinacije kroz konstruktivne
prijedloge i kritike odrede prioritetne ciljeve kako bi se što kvalitetnije ostvarili željeni rezultati.
Direktorica hotela „Imperijal gđa. Nataša Ban je mišljenja kako se problem oko buke mora što prije
riješiti. Kazala je kako se prije svega mora odrediti koju vrstu i oblik turizma Grad Vodice želi nuditi.
G. Ante Cukrov se složio s činjenicom da bi se svi danas okupljeni na današnjoj sjednici trebali što
češće nalaziti a sve u svrhu unapređenja turističke ponude kako bi se osigurao što kvalitetniji i
sigurniji boravak gostiju na području Grada Vodica. Što se tiče problema oko regulacije razine buke u
kafićima i restoranima, mišljenja je kako po tom pitanju Zakon o zaštiti od buke nije dobro reguliran
odnosno Grad Vodice na iste ne može utjecati budući taj Zakon donosi i provodi država.
Predsjednik udruženja obrtnika Vodice i Tribunj g. Zrinski Ivas je kazao kako se problem oko
regulacije buke može riješiti na način da se uvjetuje bendu ili pjevaču kako svoje instrumente može
priključiti isključivo na razglas od kafića ili restorana. Osvrnuo se na problem oko konzumiranja
alkohola na javnim površinama koja prezentira lošu sliku Grada Vodica. G. Ivas navodi problem oko
buke uzrokovanom letenjem helikoptera i dronova. Mišljenja je kako svojim letenjem remete mir
tijekom ljetnih mjeseci te predstavljaju opasnost za građane i sve turiste u slučaju pada istih.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Ivica Slavica, g. Marko Udovičić, g. Ante Juričev Grgić, g. Šime
Bilan, Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić, g. Danijel Lasan Zorobabel, g. Ante Cukrov, g. Damir
Varošanec, g. Stanko Skočić, g. Ivica Zanze, g. Marko Lugović, g. Duje Troskot, g. Darko Bastić, gđa.
Nataša Ban, g. Alen Mateša, g. Stanko Birin, gđa. Anita Franin Pečarica, g. Ante Cukrov i g. Zrinski
Ivas.

Nakon što je odrađena točka dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 1500 sati.
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