
ZAPISNIK 

14. sjednice  Gradskog vijeća Grada Vodica 

 

 

Dana 16. travnja 2019. godine odrţana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica  u vijećnici 

Gradske uprave u Vodicama s početkom u 9:00 sati. 

 

Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici: Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Marin Mikšić, 

Potpredsjednik Gradskog vijeća gosp. Gordan Frţop, gosp. Branimir Marić, gđa. Marija Ferara, gđa. 

Kristina Mijat, gosp. Ante Pešić, gosp. Igor Lozančić, gosp. Boris Latin, gosp. Šime Bilan, gosp. Ivica 

Latin, gosp. Danijel Skočići gosp. Marko Udovičić. 

Sa sjednice su bili odsutni vijećnici:  gosp. Ante Juričev-Grgić, gosp. Ivica Slavica i gđa. Meri Bendl. 

Na sjednici su bili nazočni Gradonačelnica Grada Vodica gđa. Nelka Tomić, Zamjenik 

Gradonačelnice g. Stipe Bosotin i sluţbenici Grada: Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne 

prihode gosp. Hrvoje Perica; Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo gosp. Marko Lugović, Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno 

planiranje gđa.TinaBosotin i Tajnik Grada gosp. Marselo Mitrović-Matić. 

Na sjednici su bili nazočni sljedeći gosti: ravnateljica Dječjeg vrtića Tamaris Vodice gđa. Tina 

Valerija Storić, ravnateljica Gradske knjiţnice Vodice gđa. Sanja Radin-Mačukat, Ravnateljica 

Memorijalnog centra Faust Vrančić gđa. Ivana Skočić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Vodice 

gđa. Gordana Birin, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vodice gosp. Ivica Begić, direktor LEĆ 

d.o.o. gosp.StankoBirin, 

Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Marin Mikšić vodio je sjednicu. 

Gđa. Ana Bagić, Viši stručni suradnik-voditelj Projekta „Nove mogućnosti!“ bila je zaduţena za 

zapisnik uz tonsko snimanje. 

Sjednica je video snimana od predstavnika medija i ovlaštene osobe Grada. 

Predsjednik gosp. Marin Mikšić je otvorio 14. sjednicu na kojoj je bilo nazočno 12 vijećnika, stoga je 

konstatirao kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

Vijećnik gosp. Marko Udovičić iznio je primjedbu na Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća  

navodeći kako je: „Zapisnik sa prošle sjednice Gradskog vijeća površan nije napravljen kako treba 

poglavito što se tiče mog dijela izlaganja. “  

Tajnik Grada gosp. Marselo Mitrović- Matić je naveo kako ukoliko ima primjedbi na neki dio 

zapisnika i da ukoliko se ne slaţe sa formulacijom da se ista moţe promijeniti.  

Vijećnik gosp. Marko Udovičić ističe kako kompletno njegovo izlaganje nije u skladu sa snimkom 

sjednice Gradskog vijeća. 

Tajnik Grada gosp. Marselo Mitrović- Matić zamolio je vijećnika gosp. Marka Udovičića  da pisanim 

putem navede na koji dio zapisnika ima primjedbu s čime se vijećnik sloţio. 

Predsjednik gosp. Marin Mikšić je naveo kako se on čuo sa Tajnikom Grada kako bi u zapisniku bilo 

citirano sve što je rečeno na tematskoj sjednici, jer je Zapisnik bitan za vremena koja će doći da se vidi 

tko je i kako reagirao.   

Predsjednik gosp. Marin Mikšić je pozvao vijećnike na utvrđivanje dnevnog reda te je napomenuo 

kako je dnevni red kao i dopuna dnevnog reda koja se odnosi na donošenje Odluke o davanju 

suglasnosti za provedbu projekata na području Grada Vodica dostavljen vijećnicima. Nadalje, 

sukladno članku 55. Poslovnika na dnevni red i na dopunu dnevnog reda nije podnesen pisani prigovor 

pa se smatra da je  predloţeni dnevni red usvojen. 

 Predsjednik gosp. Marin Mikšić predlaţe da se dopuna dnevnog reda koja se odnosi na Odluku o 

davanju suglasnosti za provedbu projekata na području Grada Vodica zbog vaţnosti iste stavi kao prva 

točka dnevnog reda.  

Predloţeni dnevni red je sa 8 glasova „za“ usvojen. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 

12 vijećnika.  

 

 

 

 

 



DNEVNI RED:  

 

1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekata na području Grad Vodica 

2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima 

4. Donošenje Dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada Vodica 
za razdoblje od 2017. - 2019. godine 

5. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za 2019. godinu 

6. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju ulica 

7.Donošenje Odluke o ispravci greške u Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vodica 

8. Donošenje Odluke o ispravci greške u Urbanističkom planu uređenja naselja Prvić Šepurine i Prvić 

Luka  

9. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Donja Srima  

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

11. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora 

12. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu čest. zem. 7192/3 
K.O. Vodice 

13. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu čest. zem. 7181/13 
K.O. Vodice 

14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2019. godinu 

15. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2018. godinu 

16. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog 
odgoja i naobrazbe Grada Vodica 

17. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice 

18. Donošenje Prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Tamaris Vodice 

19. Donošenje Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Tamaris Vodice 

20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2018. 

godinu 

21. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Gradske knjiţnice Vodice 

22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjiţnice 
Vodice za 2018. godinu  

23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Memorijalnog centra 

„Faust Vrančić“ za 2018. godinu  

24. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove u kulturi Memorijalni centar Faust 
Vrančić 

25. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Pučkog otvorenog 
učilišta Vodice za 2018. godinu 

26. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Vodica za 2018. godinu 

27. Donošenja Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od poţara i stanju Provedbenog plana 
unaprjeđenja zaštite od poţara na području Grada Vodica za 2018. godinu 

28. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva Leć d.o.o. kao davatelja 

javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 

29. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za naziv ulica i trgova 

30. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog 
odobrenja 

31. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada 
Vodica za razdoblje od 01.11. do 31.12.2018. 

 

 



VIJEĆNIĈKA PITANJA 

 

Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Marin Mikšić je pozvao vijećnike da postave vijećnička pitanja. 

 

Vijećnik gosp. Danijel Skočić postavio je pitanje vezano za dovršetak uređenja Hefordske ulice.  

Ističe kako ulica koja je u centru Vodica umjesto da izgleda reprezentativno, izgleda kao nedovršeno 

gradilište u kojem se odvija nekakav sajam. Nadalje pita planira li se nastavak rekonstrukcije ulice i 

hoće li se natjerati prodavače da proizvode koje prodaju drţe u vitrinama? 

 

Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić zahvaljuje na pitanju, te ističe kao grad o tome vodi računa i da će 

detaljan odgovor na postavljeno pitanje dati dogradonačelnik ili pročelnik gosp. Marko Lugović. 

 

Pročelnik Marko Lugović odgovara kako Grad Vodice  vodi računa o svemu navedenom i shodno 

tome predstoji zadnja faza uređenja Herfordske ulice koja bi riješila upravo probleme koji su navedeni 

i čim se osiguraju sredstva u proračunu kreće se u uređenje. 

 

Vijećnik gosp. Ivica Latin postavio je pitanje u vezi autobusnog kolodvora.  

Prvenstveno ističe kako se nikada nije bavio aktivno politikom te da se nada da mu je ovo kratka 

epizoda u ţivotu. Nadalje ističe da to ne znači da je apolitičan i da mu je u prvom redu cilj napredak 

Grada Vodica budući da Vodice stagniraju. Navodi kako već 30 godina radi u gradskoj tvrtki Leć i da 

tamo ima puno loših, krivih i nezakonitih stvari. Navodi kako su nakon zadnje sjednice izašli jako 

ruţni naslovi u novinama u vezi derutnog odmarališta „Lilet“. Nada se da će do početka ove sezone 

biti sređeno stanje u odmaralištu „Lilet“ i do sljedeće sezone uređeno područje od Plave plaţe do 

nudističke plaţe koje je u lošem stanju.   

Pita što je sa izgradnjom novog autobusnog kolodvora kojeg se obećalo izgraditi prilikom predizborne 

kampanje?   

 

Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić sloţila se da bi autobusni kolodvor trebao biti ljepši i 

reprezentativniji i da taj problem rješavaju sluţbe Grada, ali da postoji problem oko imovinsko 

pravnih odnosa s osobama koji su vlasnici autobusnog kolodvora.  

Predsjednik gosp. Marin Mikšić daje riječ Pročelnici gđa. Tini Bosotin kako bi ona detaljno pojasnila 

to pitanje.  

Pročelnica gđa. Tina Bosotin navodi kako je u tijeku sudski postupak sa privatnim osobama koje su u 

vlasništvu polovine zemljišta na kojem se nalazi autobusni kolodvor, te da je druga polovica zemljišta 

u vlasništvu Grada. Navodi kako zbog stanja u pravosuđu ovaj postupak traje duţe te da je presuda 

donesena, ali da je predmet sad u reviziji. Ističe kako se nije odustalo od traţenja lokacije za novi 

autobusni kolodvor međutim da gradnja i dislokacija novog kolodvora ovisi o drugoj unutar gradskoj 

infrastrukturi i gradskom prijevozu. Smatra da je najpristupačnije za građane i turiste  da autobusni 

kolodvor ostane u centru Grada gdje se i sad nalazi.   

 

Vijećnik gosp. Mario Udovičić postavio je pitanje vezano za osnivanje fonda za skupe lijekove. 

Predloţio je da se na području grada Vodica osnuje Fond za pomoć u liječenju pod nazivom „Fond 

Vodiške solidarnosti“ koji fond bi trebao sufinancirati skupa liječenja i participirati u kupnji lijekova 

koje ne sufinancira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Navodi kako smo svjedoci da građani 

javnim apelima mole za pomoć kao što je to bio apel za pomoć maloj Mili Rončević. Oni u SDP-u 

smatraju da bi ovaj problem trebalo riješiti sistemski, te zaštiti i pomoći naše sugrađane u nevolji. 

Građani Grada Vodica bi svoj zahtjev trebali poslati Odboru, a koji odbor bi trebao biti sastavljen od 

liječnika i ostalih kompetentnih osoba sa područja Grada Vodica. Nadalje Fond bi funkcionirao kao  

proračunska stavka, te je potrebno odrediti koliki gornji limit će imati odnosno hoće li uopće imati 

gornji limit. Odbor fonda bi trebao odrediti i uvjete korištenja. Predlaţe da se navedena stavka puni iz 

poreza na potrošnju, te bi po njegovoj procjeni trebalo odvajati oko 5-6% ukupnog iznosa poreza za tu 

namjenu. Toplo se nada da će njegov prvi prijedlog naići na odobravanje te da će i ostale jedinice 

lokalne i područne samouprave slijediti naš primjer, jer bi osnovali nešto jedinstveno i plemenito u 

Hrvatskoj. 

 



Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić odgovorila je da Fond za skupe lijekove već postoji pri 

Ministarstvu zdravstva koji je financiran iz drţavnog proračuna i da postoje točne bolesti i lijekovi 

koji se financiraju iz tog Fonda, a koji nisu na listi HZZO-a. Zdravstvene ustanove poput Općih 

bolnica imaju drugostupanjske komisije koje su sastavljene od stručnih članova koji na osnovu 

medicinske dokumentacije donose odluke za lijekove koje nisu na listi HZZO-a. Slaţe se da bi građani 

kao i jedinica lokalne samouprave trebali sudjelovati u akcijama za prikupljanje pomoći za nabavku 

skupih lijekova i financiranje liječenja. Nadalje, ističe kako ona iz svojih osobnih sredstava i kao 

Gradonačelnica iz Gradskih sredstava sudjeluje u akcijama prikupljanja donacija za pomoć u liječenju. 

Smatra da postoje zakonske procedure koje se trebaju poštivati i da ukoliko bi se osnivao Fond da bi 

isti trebao nositi naziv udruga ili zaklada. Posebno ističe da je već bila osnovana zaklada koja je 

sakupljala novac za pomoć jednoj djevojčici i da to nije dobro završilo.  Smatra da svatko od nas kao 

građanin treba pomoći i da nam nitko to ne brani. 

Vijećnik gosp. Mario Udovičić navodi kako se nisu razumjeli, jer da postoje situacije u liječenju kad 

ni Fond za skupe lijekove i Ministarstvo zdravstva ne mogu pomoći i vrlo često se rade humanitarne 

akcije. Smatra da 5 % poreza na potrošnju za Grad ne bi značilo ništa, a ljudi kad mole za pomoć u 

tako teškoj situaciji gube svoje dostojanstvo. Nadalje ne vidi razlog zašto ne bi imali u pričuvi 

mogućnost da svoje građane zaštitimo u takvim situacijama.  

Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić  je odgovorila da Grad ima u svom Pravilniku mogućnost da donira 

određeni iznos novca u humanitarne svrhe i da je to napravljeno i u ovom slučaju. Nadalje da u Gradu 

djeluje udruga koja se zove „Daj 5 od srca“, a koja pomaţe građanima upravo u takvim situacijama. 

Posebno ističe zadovoljstvo radom navedene udruge, te ih ovim putem pohvaljuje. 

 

Vijećnik gosp. Ivica Latin postavio je pitanje u vezi turizma kao jedine gospodarske grane.  

Ističe nezadovoljstvo turističkom sezonom, njenim trajanjem kao i nemogućnosti pronalaska radnika 

za kratkotrajnu turističku sezonu koja traje dva mjeseca. Navodi kako su prije postojale tvrtke 

„Trimont“ i „Vodičanka“ u  kojim su Vodičani radili cijelu godinu i da je veliki problem 

kratkotrajnost turističke sezone jer da preostalih deset mjeseci nema posla u Gradu, a od dva mjeseca 

rada u turizmu se ne moţe ţivjeti. Smatra da je debakl oslanjanje samo na turizam i da Grad treba 

poduzeti sve što je potrebno da privuče poduzetnike i investitore te time smanji iseljavanje mladih i 

obitelji. Osvrnuo se na izlaganje Predsjednika gosp. Mikšića u vezi dvorane Račice te ističe kako on 

smatra da Grad treba početi više štititi svoje interese, a ne interese Ţupanije. 

Postavlja pitanje što se radi da se spriječi iseljavanje naših mještana? 

Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić odgovara da je prostor u Račicama koji je ustupljen Ţupaniji za 

Centar za posjetitelje jednoglasno usvojen. Nadalje da je sam Ţupan bio nazočan na sjednici Gradskog 

vijeća kako bi mu vijećnici mogli postavljati pitanja. Navodi kako se maksimalno trudi da se izgradi 

sportski centar u Račicama. Što se tiče turizma sezona 2017./2018. godine bila je najbolja po pitanju 

dolazaka i noćenja koji su povećani za 6%. Istaknula je kako nije bilo ni prituţbi na buku te da je 

turistička sezona bila više usmjerena na obiteljski turizam. Što se tiče trajanja sezone istaknula je 

vaţnost kongresnog turizma koji produţuje sezonu. Na pitanje iseljavanja smatra da je potrebno 

pribaviti statističke podatke o iseljavanju naših stanovnika i da ona ne zna puno ljudi koji su odselili.  

Vijećnik gosp. Šime Bilan replicira na navod Gradonačelnice gđe. Nelke Tomić te navodi kako odluka 

o ustupanju prostora u Račicama Ţupaniji nije jednoglasno donesena, te da je on bio protiv.  

Predsjednik gosp. Miškić s obzirom da je on bio u tom sazivu navodi da je bilo 11 vijećnika u vijećnici 

te da on nije bio prisutan prilikom glasanja, te da je 8 vijećnika bilo „za“, 2 „protiv“ i 1 „suzdrţan“. 

 

Sjednicu Gradskog vijeća su napustili vijećnik gosp. Šime Bilan i vijećnik gosp. Ivica Latin. 

 

 

Toĉka 1.  

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekata na podruĉju Grad Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik gosp. Marko Lugović.  

SUDIONICI RASPRAVE: / 

 



Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa jednoglasno sa 10 glasova „za“  donijelo Odluku o davanju suglasnosti 

za provedbu projekata na području Grad Vodica 

Toĉka 2.  

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik gosp. Marko Lugović. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o 

komunalnom doprinosu 

 

Toĉka 3.  

Odluka o  izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik gosp. Marko Lugović. 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić, Pročelnik gosp. Marko Lugović 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o 

komunalnim djelatnostima 

 

Toĉka 4.  

Dopuna srednjoroĉnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na podruĉju Grada Vodica za 

razdoblje od 2017. - 2019. godine 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik gosp. Marko Lugović. 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan, gosp. Ivica Latin i gosp. 

Danijel Skočić. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 9 glasova „za“ donijelo Dopunu srednjoročnog 

(trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada Vodica za razdoblje od 2017. - 2019. godine 

 

Toĉka 5.  

Godišnji plan davanja koncesija za 2019. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik gosp. Marko Lugović. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan, gosp. Ivica Latin i gosp. 

Danijel Skočić, 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 9 glasova „za“  donijelo Godišnji plan davanja koncesija za 

2019. godinu 

 

Toĉka 6.  

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju ulica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik gosp. Marko Lugović. 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić, Tajnik Grada gosp. Marselo Mitrović-Matić  



Vijećnik gosp. Marko Udovičić moli da mu Tajništvo Grada pripremi odnosno dostavi u pisanom 

obliku sve nalaze i mišljenja inspekcije.  

Tajnik Grada gosp. Marselo Mitrović-Matić ističe da su traţeni dokumenti (ocjena zakonitosti UDU-a) 

već dostavljeni zajedno s materijalima za sjednicu na drop boxu. 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo Rješenje o izmjeni Rješenja o 

imenovanju ulica 

 

Toĉka 7.  

Odluka o ispravci greške u Odluci o donošenju Prostornog plana ureĊenja Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je Pročelnica gđa. Tina Bosotin. 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo Odluku o ispravci greške u 

Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vodica 

 

Toĉka 8.  

Odluka o ispravci greške u Urbanistiĉkom planu ureĊenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je Pročelnica gđa. Tina Bosotin. 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo Odluku o ispravci greške u 

Urbanističkom planu uređenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka 

 

Toĉka 9.  

Odluka o izradi Urbanistiĉkog plana ureĊenja ugostiteljsko-turistiĉke zone Donja Srima 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je Pročelnica gđa. Tina Bosotin. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo Odluku o izradi Urbanističkog 

plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Donja Srima 

 

Toĉka 10.  

Odluka o dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je Pročelnica gđa. Tina Bosotin. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 10 glasova „za“  donijelo Odluku o dopuni Odluke o 

reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica 

 

 



Toĉka 11.  

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je Pročelnica gđa. Tina Bosotin. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo Odluku o zakupu i kupoprodaji 

poslovnih prostora 

 

Toĉka 12.  

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu ĉest. zem. 7192/3 K.O. 

Vodice 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je pročelnica gđa. Tina Bosotin. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan, gosp. Ivica Latin i 

Predsjednik gosp. Marin Mikšić. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 9 glasova „za“  donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog 

dobra u općoj upotrebi na dijelu čest. zem. 7192/3 K.O. Vodice 

 

Toĉka 13.  

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu ĉest. zem. 7181/13 K.O. 

Vodice 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je pročelnica gđa. Tina Bosotin. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan, gosp. Ivica Latin i 

Predsjednik gosp. Marin Mikšić. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 9 glasova „za“  donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog 

dobra u općoj upotrebi na dijelu čest. zem. 7181/13 K.O. Vodice 

 

Toĉka 14.  

Odluka o rasporeĊivanju sredstava za financiranje politiĉkih stranaka i ĉlanova izabranih s liste 

grupe biraĉa zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2019. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik gosp. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan, gosp. Ivica Latin i 

Predsjednik gosp. Marin Mikšić. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 7 glasova „za“  i 2 „protiv“ donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava 

za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom 

vijeću Grada Vodica za 2019. godinu 

 

Toĉka 15.  

Odluka o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2018. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je gđa. Kristina Mijat 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić 



Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  

 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo Odluku o dodjeli priznanja Grada 

Vodica za 2018. godinu 

 

Toĉka 16.  

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i 

naobrazbe Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik gosp. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan, gosp. Ivica Latin i  gosp. 

Boris Latin.  

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

mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe Grada Vodica 

 

Toĉka 17.  

Odluka o naĉinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Djeĉji vrtić Tamaris Vodice 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić. 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo Odluku o načinu ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice 

 

Toĉka 18.  

Prethodna suglasnosti na prijedlog Statuta Djeĉjeg vrtića Tamaris Vodice 

 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je ravnateljica Dječjeg vrtića Tamartis Vodice gđa. Tina Valerija Storić 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo prethodnu suglasnosti na 

prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Tamaris Vodice 

Toĉka 19.  

Prethodna suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada Djeĉjeg 

vrtića Tamaris Vodice 

 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je ravnateljica Dječjeg vrtića Tamartis Vodice gđa. Tina Valerija Storić.  

SUDIONICI RASPRAVE: / 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo prethodnu suglasnosti na 

prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice 

 

Toĉka 20.  

    Zakljuĉak o prihvaćanju Financijskog izvješća Djeĉjeg vrtića Tamaris Vodice za 2018. godinu 



 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je ravnateljica Dječjeg vrtića Tamartis Vodice gđa. Tina Valerija Storić. 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić, Pročelnik gosp. Hrvoje Perica, Predsjednik gosp. 

Mikšić 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju 

Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2018. godinu 

 

Toĉka 21.  

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Vodice 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Tajnik Grada gosp. Marselo Mitrović-Matić. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo Odluku o izmjenama Odluke o 

osnivanju Gradske knjiţnice Vodice 

Toĉka 22.  

Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Vodice za 

2018. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je ravnateljica gđa.Sanja Radin-Mačukat. 

U pogledu dijela Izviješća ravnateljice koje se odnosi na dislociranu vatrodojavnu centralu budući da 

Gradska knjiţnica nema adekvatne vatrodojave, a istu bi trebala imati sukladno Zakonu o zaštiti na 

radu i Zakonu o zaštiti od poţara na zahtjev Predsjednika gosp. Marina Mikšića ovaj problem koji se 

odnosi na rad knjiţnice je naveden u zapisniku, a sve u svrhu upoznavanja za to nadleţnih sluţbi. 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić, Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

radu i financijskog izvješća Gradske knjiţnice Vodice za 2018. godinu 

 

Toĉka 23.  

Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Memorijalnog centra „Faust 

Vranĉić“ za 2018. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je ravnateljica Ivana Skočić 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić, Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić, ravnateljica 

Ivana Skočić 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća 

o radu i financijskog izvješća Memorijalnog centra „Faust Vrančić“ za 2018. godinu 

 

Toĉka 24.  

  Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove u kulturi Memorijalni centar Faust Vranĉić 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Tajnik Grada gosp. Marselo Mitrović-Matić. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  



ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo Odluku o izmjenama Odluke o 

osnivanju ustanove u kulturi Memorijalni centar Faust Vrančić 

 

Toĉka 25.  

Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Puĉkog otvorenog uĉilišta 

Vodice za 2018. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta VodiceGordana Birin. 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić, Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

radu i financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Vodice za 2018. godinu 

Toĉka 26.  

Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Vodica za 2018. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio jezapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vodice gosp. Ivica Begić. 

SUDIONICI RASPRAVE: Potpredsjednik gosp.Gordan Frţop, gosp. Marko Udovičić, Pročelnik 

gosp. Hrvoje Perica, Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić, Predsjednik gosp. Marin Mikšić 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

radu i Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za 2018. godinu 

Toĉka 27.  

Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju Provedbenog plana 

unaprjeĊenja zaštite od požara na podruĉju Grada Vodica za 2018. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vodice gosp. Ivica Begić. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

stanju zaštite od poţara i stanju Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od poţara na području Grada 

Vodica za 2018. godinu. 

 

Toĉka 28.  

Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu trgovaĉkog društva Leć d.o.o. kao davatelja javne 

usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio jedirektor LEĆ d.o.o. gosp. Stanko Birin, 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić, direktor LEĆ d.o.o. gosp. Stanko Birin, 

Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

radu trgovačkog društva Leć d.o.o. kao davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada. 

 

 



Toĉka 29.  

Rješenje o razrješenju i imenovanju ĉlana Odbora za naziv ulica i trgova 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je gosp. Ante Pešić 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo Rješenje o razrješenju i 

imenovanju člana Odbora za naziv ulica i trgova 

Toĉka 30.  

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju ĉlana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je gosp. Ante Pešić. 

SUDIONICI RASPRAVE: gosp. Marko Udovičić, Tajnik Grada gosp. Marselo Mitrović-Matić 

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici : gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin.  

ZAKLJUĈAK: Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo Rješenje o izmjeni Rješenja o 

imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 

 

Toĉka 31.  

Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proraĉunske priĉuve Grada Vodica za 

razdoblje od 01.11. do 31.12.2018. 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić. 

SUDIONICI RASPRAVE: Predsjednik gosp. Marin Mikšić 

AMANDMAN: Predsjednik gosp. Marin Mikšić je podnio usmeni amandman vezan za ispravku 

omaške u „Zaključku o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica 

za razdoblje od 01.11. do 31.12.2019.“ u kojem umjesto 31.12.2019. godine treba ispravno stajati 31. 

12. 2018. godine.  

Na sjednici u trenutku glasanja nisu bili prisutni vijećnici: gosp. Šime Bilan i gosp. Ivica Latin. 

ZAKLJUĈAK: Vijeće je jednoglasno sa 10 glasova „za“ prihvatilo usmeni amandman. 

Vijeće je sa 8 glasova „za“  i 2 „suzdrţan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trošenju 

sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za razdoblje od 01.11. do 31.12.2018. 

Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 11:59 sati. 
 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/06 

URBROJ: 2182/04-03/09-19-7 

Vodice, 16. travnja 2019. godine 

 

 

ZAPISNIK PRIPREMILA PREDSJEDNIK 

Ana Bagić Marin Mikšić 

 


