ZAPISNIK
19. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
Dana 17. prosinca 2019. godine održana je 19. 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 g. Marin Mikšić,
Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Gordan Fržop, g. Branimir Marić, gĎa. Marija Ferara, gĎa. Kristina
Mijat, g. Ante Pešić, g. Igor Lozančić, g. Boris Latin, g. Ivica Slavica, g. Šime Bilan, gĎa. Meri Bandl
Valeš, g. Ante Juričev-Grgić, g. Ivica Latin, g. Danijel Skočić, g. Marko Udovičić.
Sa sjednice je bio odsutan vijećnik g. Ante Juričev-Grgić.
Na sjednici su bili nazočni Gradonačelnica Grada Vodica gĎa. Nelka Tomić, Dogradonačelnik
Grada Vodica g. Stipe Bosotin i službenici 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, Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno
planiranje gĎa. Tina Bosotin, Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić, Referent za društvene
djelatnosti g. Toni Mateša i Savjetnik za društvene djelatnosti g. Luka Lipić.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći gosti: direktorica Gradskog poduzeća d.o.o. gĎa. Marija
Bakmaz, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe g. Ivica Begić, direktor TD Leć d.o.o. g. Stanko
Birin i članica Savjeta mladih Grada Vodica, gĎa. Marija Ivas.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći graĎani: gĎa. Mateja Ivoš Medić.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić vodio je sjednicu.
GĎa. Barbara Marinčić, Viši stručni suradnik za radne odnose, sjednicu i lokalnu samoupravu
bila je zadužena za zapisnik uz tonsko snimanje.
Sjednica je video snimana od ovlaštene osobe Grada.
Predsjednik g. Marin Mikšić je otvorio 19. sjednicu na kojoj je u tom trenutku bilo nazočno
11vijećnika, stoga je konstatirao kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.
Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća usvojen je bez primjedbi.
Predsjednik g. Marin Mikšić je pozvao vijećnike na utvrĎivanje dnevnog reda,te je napomenuo
kako je dnevni red kao i dopuna dnevnog reda s dvije točke dnevnog reda dostavljen vijećnicima, a
odnose se na:
1. Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
na području Grada Vodica
2. Odlukuo dopuni Odluke o grobljima
Nadalje, utvrdio je kako dnevni red sa dopunom ima 40 točaka.
Predsjednik g. Marin Mikšić utvrdio je kako nije bilo pristiglih pisanih prigovora 24 sata prije
održavanja sjednice, a budući je dnevni red dostavljen vijećnicima zajedno sa pozivom za sjednicu
Gradskog vijeća kao i dopuna dnevnog reda, sukladno članku 55. Poslovnika predloženi dnevni red s
dopunom dnevnog reda smatra se usvojenim.
U trenutku usvajanja zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica, te utvrĎivanja i
usvajanja dnevnog reda na sjednici je bilo nazočno 14 vijećnika.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

II. Izmjena Plana Proračuna Grada Vodica za 2019. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2019. godinu
Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2019. godinu
Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2019. godinu
Izmjene Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2019. godinu
Program graĎenja komunalne infrastrukture u 2019. godini
Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
Plan Proračuna Grada Vodica za 2020. godinu i Projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2020. godinu

10.
11.
12.
13.
14.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022. godine
Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2020. godinu
Program javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2020. godinu
Program socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2020. godinu
Program javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2020. godinu

15.
16.
17.
18.

Program graĎenja komunalne infrastrukture u 2020. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
Prijedlog Programa gradnje nove vodovodne mreže u 2020. godini
Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Grada Vodica za razdoblje od
2020. - 2022. godine
Godišnji plan davanja koncesija za 2020. godinu
Odluka o rasporeĎivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2020. godinu
Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada
Vodica
Odluka o dopuni Odluke o grobljima
Odluka o dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području
Grada Vodica
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na
području Grada Vodica
Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja
nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Općih uvjeta ugovora o
korištenju javnih parkirališta s naplatom
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vodica
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu čest. zem. 7192/5 K.O.
Vodice
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu čest. zem. 7188/3 K.O.
Vodice
Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica
Suglasnost na Statut Pučkog otvorenog učilišta
Analiza stanja civilne zaštite na području Grada Vodica za 2019. godinu i plan razvoja sustava
civilne zaštite za 2020. godinu, te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Vodica od 2020. do 2023.
godine
Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vodica za 2020. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za
razdoblje od 01.10. do 30.10.2019. godine
Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2020. godinu

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

VIJEĆNIĈKA PITANJA
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić pozvao je vijećnike da postave vijećnička pitanja.
Aktualni sat otvoren je u 9:02.
Vijećnik g. Ivica Latin pitao je da li je tvrtka Wassertechnik podigla tužbu protiv Grada Vodica zbog
jednostranog raskida ugovora, te da li Grad Vodice i graĎani snosi posljedice zbog toga? Pitanje je
postavio kao osvrt na nedavnu tematsku sjednicu o kanalizaciji, a s obzirom da na prethodnoj

tematskoj sjednici nije dobio odgovor, a na drugo pitanje je kako navodi dobio djelomičan odgovor.
Smatra da do danas i 2020. godine Grad Vodice nema kanalizaciju, a da bi je imali da nije došlo do
raskida ugovora s tvrtkom Wassertechnik. Pitao je Pročelnika g. Marka Lugovića da li se radilo o
lošem ugovoru po kojem bi kako je prethodno naveo Grad Vodice morao plaćati godišnje pola
milijuna eura bez naknade graĎana.
Pročelnik g. Marko Lugović odgovorio je da tužbe nije bilo koliko je njemu poznato. Isto tako
objasnio je da on nije nadležan za odgovor na to pitanje budući je postavljeno pitanje u nadležnosti
drugog upravnog odjela Grada Vodica. Istaknuo je da je odluku o sklapanju i odluku o raskidu
ugovora s tvrtkom Wassertechnik donijelo Gradsko vijeće jednoglasno. Aplikacija za II. fazu
izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže bi trebala biti gotova u Zagrebu do petka čime bi se
osiguralo 500 milijuna kuna za izgradnju nove kanalizacije.
Vijećnica gĎa. Meri Bandl Valeš postavila je pitanje u ime Kluba vijećnika vezano za javnost rada
Gradskog vijeća. Pitala je zašto na portalima Grada Vodica ne postoje informacije o odborima
Gradskog vijeća i gradskim ustanovama kako bi bile dostupne svim graĎanima, te da li postoji
službena osoba koja ureĎuje službeni portal grada. TakoĎer pitala je zašto im svi dokumenti za
Gradsko vijeće ne dolaze na e-mail nego odlaze u „smeće“ i spam kao promotivni materijal. Navela je
da se u više navrata obratila Tajniku Grada vezano za javnost rada Gradskog vijeća, sazivanje
sjednica, izlaženje vijećnika za pult i problem tona. TakoĎer navodi da je prije nepunih godinu dana
uputila zahtjev za pristup informacijama jer je uvidom na internetske stranice pronašla potpune
dokumente kod Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica i Gradske knjižnice, dok je kod Dječjeg
vrtića pronašla većinu, a kod Pučkog otvorenog učilišta i Memorijalnog centra Faust Vrančić nije
pronašla dokumente. Zaključila je da sve ustanove nemaju osnovne akte usklaĎene sa zakonom, kao
što su npr. Pravilnik o radu i Odluka o osnivanju. Istaknula je kako je Lista našeg mista vezano za
referendum za Istanbulsku konvenciju morala platiti korištenje javnih površina, te pita da li je isto bilo
i u slučaju prikupljanja potpisa za predsjedničku kandidaturu Predsjednice gĎe. Kolinde Grabar
Kitarović i zašto isto nije službeno objavljeno. Što se tiče načina snimanja i prikazivanja snimki
sjednica Gradskog vijeća predložila je primjere drugih gradova, npr. Koprivnica, Otočac, Labin, Cres i
Križevci koji imaju portal preko kojeg se sjednice prenose i tada ne bi imali problema sa snimkama.
Tajnik g. Marselo Mitrović-Matić uputio je na članke 44, 45. i 46. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“ br. 04/18 i 05/18) koji se odnose na vijećnička pitanja.
Člankom 44. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica propisano je da se vijećnička pitanja
postavljaju na sjednici Gradskog vijeća prije prelaska na dnevni red, u ukupnom trajanju od 60 minuta,
a postavljaju se u pismenom obliku prije početka sjednice predsjedniku Gradskog vijeća. Istaknuo
kako je uvidom u vijećničko pitanje vijećnice gĎe. Meri Bandl Valeš razvidno da to nije vijećničko
pitanje jer u njenom vijećničkom pitanju stoji samo „PROJEKTI.“ Istaknuo je i da je njeno izlaganje
vijećničkog pitanja trajalo 10 minuta, te je u istome postavila 20 pitanja koja se odnose na različite
teme. Što se tiče snimki sjednica odgovorio je da isto obavlja zaposlenik Pučkog otvorenog učilišta
Vodica, a koje se objavljuju, te ih Tajništvo nema mogućnost cenzurirati. Tajništvo je ovlašteno
diktafonom tonski snimati sjednice Gradskog vijeća. Ako zbog tehničkog problema nedostaje dio
video zapisa, a što je rijetko, dopuni se tonskim zapisom. Što se tiče web stranice Grada Vodica,
navedenih podataka o gradskim ustanovama i zahtjevu za pristup informacijama odgovorio je da svaka
ustanova, odnosno njezin ravnatelj ima autonomiju glede objava na njihovim web stranicama i to nije
pitanje za upravna tijela grada, već za ravnatelje ustanova. Svi akti usvojeni na Gradskom vijeću
objavljeni su u Službenom glasniku Grada Vodica što znači da svi akti za koje je vijećnica navela da
nisu objavljeni, jesu objavljeni na internetskoj stranici samo ih treba pronaći u Službenom glasniku
Grada Vodica. Nadalje je objasnio što se tiče spama kod e-mail pošte kako je to isključivo do maila
vijećnice. Svaki vijećnik ima svoju mail adresu i Tajništvo nema utjecaj na to da li će nešto otići u
spam ili ne. Kada pošta pristigne u spam mora se označiti da nije spam, te će od tada svaki sljedeći
mail dolaziti kao redovna pošta.
Vijećnica gĎa. Meri Bandl Valeš replicirala je kako je ona na Pravnom fakultetu upravnog prava u
Splitu položila MS office s odličnim uspjehom, ali da zna i puno više od toga. Navela je vezano za
spam da to nema veze ni s njenim mailom ni laptopom. Predala je Predsjedniku g. Marinu Mikšiću
dokument s e-mail adresama i brojem telefona gdje se mogu vidjeti sjednice uživo.

Vijećnik g. Šime Bilan postavio je pitanje Gradonačelnici gĎi. Nelki Tomić da li je upoznata sa
situacijom vezano za rotor kod benzinske stanice, da li je u tome sudjelovala, što je poduzela po tom
pitanju i da li se osjeća odgovornom za nastalu situaciju. U nastavku je objasnio kako je već gotovo
dva mjeseca rotor najveća opasnost u Vodicama za vozila i za pješake. Naime, smatra da je
zatvaranjem pothodnika pješacima onemogućeno kretanje nogostupom, te da bi se kretali u smjeru
Šibenika ili Srime moraju silaziti s rotora dovodeći u opasnost svoj život od udara automobila iz
pravca Vodica.
Gradonačelnica gĎa. Nelka Tomić odgovorila je kako je upoznata sa situacijom. Navela je kako je
glede područja rotora proteklo neko vrijeme zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa u korist
graĎana. Dobivena je graĎevinska dozvola i u tijeku je raspisivanje natječaja za izgradnju rotora.
Pročelnik g. Marko Lugović objasnio je kako je do novo nastale situacije došlo iz dva razloga.
Pješačka staza je na tom dijelu preko pothodnika napravljena privremeno od drveta do izgradnje
novog rotora. Ona je skroz propala, te ju je bilo potrebno obnoviti, napraviti novu. MeĎutim, u isto
vrijeme krenuli su radovi na izgradnji dječjeg vrtića na području gdje se nalazila „hladnjača“, a koja je
služila kao skladište opreme koncesionara, odnosno gradske opreme. Donijela se odluka da se od
pothodnika, komunalnog tunela napravi novo skladište, a s obzirom na činjenicu da isti ne može dobiti
uporabnu dozvolu kao pješački tunel. Istaknuo je da postoji staza za pješake s druge, sigurnije strane
za pješake koji žele tamo hodati, te da on nije u mogućnosti zabraniti hodanje po cesti. TakoĎer je
naveo kako on ne vidi razloga zašto bi netko hodao po cesti kad s druge strane postoji takoĎer prolaz
koji će ako radovi krenu iza nove godine biti doveden u stanje definirano po novom projektu za koji su
natječaj raspisale Hrvatske ceste. Dakle, samo je stvar izbora, da li će netko ići s lijeve ili desne strane
pothodnika, a on ne može postaviti prometnog redara koji će upozoravati graĎane gdje im je sigurnije
prolaziti.
Vijećnik g. Šime Bilan replicirao je da to ne može prihvatiti jer mu i dalje nije jasno zašto se išlo u
tako nešto, a da se prethodno nije osigurao prolaz.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić utvrdio je u 9:33 sati da se nalaze na pola aktualnog sata
i da je na sjednici prisutno 14 vijećnika.
Vijećnik g. Igor Lozančić pitao je u kojoj je fazi projekt sportske dvorane.
Gradonačelnica gĎa. Nelka Tomić odgovorila je kako zajedno s dogradonačelnikom, stručnim
službama i predsjednikom Gradskog vijeća posljednje dvije godine intezivno rješava problem
izgradnje sportske dvorane jer su svjesni da grad poput Vodica zaslužuje sportsku dvoranu. Istaknula
je kako Grad Vodice ima puno sportaša na čije smo uspjehe ponosni, te se radi sve što je potrebno
kako bi se dvorana realizirala. Grad Vodice je otkupio zemljište koje je potrebno da bi se pozicionirala
dvorana, napravljen je idejni projekt, te smo sada u završnoj fazi pozicioniranja i izvoĎenja sredstava o
čemu će biti upoznati.
Vijećnik g. Marko Udovičić postavio je pitanje vezano za EU fondove. Pitao je gradonačelnicu na koji
način planira vratiti graĎanima 100 milijuna kuna koje je izgubila zbog nerada, kada se može očekivati
njezina ostavka i da li joj je barem malo neugodno. Citirao je objavu na web stranicama Grada Vodica
pod naslovom „Vodice rekorder po iskorištenosti EU fondova“ govoreći da se radi o satiri. Naveo je
da je poslao upit Tajništvu Grada Vodica za dostavu zapisnika sa sjednica Odbora za EU fondove, a na
koji je dobio odgovor da se u traženom razdoblju nije održala sjednica Odbora za EU fondove.
TakoĎer navodi kako Grad Vodice planira u 2020. godini samo 1,6 milijuna kuna, a za 2021./2022.
godinu nema planiranih europskih sredstava. Takve podatke usporedio je s primjerima manjih općina
kao što su Pirovac i Tisno.
Gradonačelnica gĎa. Nelka Tomić odgovorila je da joj nije neugodno i da neće dati ostavku jer je
njezin rad častan, pošten i transparentan. Svoj mandat će odraditi časno i pošteno, ne osjeća se krivom
ni za što i sve što radi, radi maksimalno u interesu graĎana Grada Vodica.
Vijećnik g. Marko Udovičić replicirao je kako je postavio konkretno pitanje na koji način
gradonačelnica misli vratiti 100 milijuna kuna navodeći kako se radno tijelo za europske fondove nije
sastalo dvije i po godine. Smatra da je posljedica navedenog s druge strane milijun ipo kuna u
proračunu europskih sredstava, te se novi vrtić gradi iz sredstava kredita što nije europski projekt.
Gradonačelnica gĎa. Nelka Tomić odgovorila je da je Odbor za EU fondove savjetodavno tijelo
gradonačelnice koje dobiva odreĎeni novčani iznos ako se sastane što znači da grad nije potrošio

nikakav novac, ni time napravio štetu. Nadalje je navela kako na svoj e-mail i drugim sredstvima
informiranja dobiva pozive na natječaje, a koje dobivaju i pročelnici. Grad Vodice aplicira na fondove
za koje ispunjava uvjete kako bi dobili odreĎena sredstva. Odbor za EU fondove sazvati će se kada to
bude potrebno jer pročelnici upravnih odjela Grada ne propuste aplicirati nijedan projekt za kojeg
Grad ispunjava uvjete. Navodi za primjer Općinu Tribunj koja će takoĎer podignuti kredit za gradnju
novog vrtića iako su dobili sredstva EU za gradnju istog.
Vijećnik g. Marko Udovičić ispričao se navodeći da se vidi strašan trud i znanje i na proračunu i
projekcijama proračuna.
Pročelnik g. Hrvoje Perica rekao je da nije točno da u 2019. godini nema sredstava iz EU jer se iz
sredstava EU u cijelosti financira sanacija deponija Leć.
Vijećnik g. Ivica Slavica postavio je pitanje na temu Zakona o proračunu. Pitao je zašto nisu dobili
proračun na vrijeme da se mogu kvalitetno pripremiti po svim točkama i hoće li se to i dalje
ponavljati. Naveo je kako je na prethodnoj sjednici upozoravao na Zakon o proračunu, a na kojoj nije
dobio odgovor na isto pitanje. Zbog nedostatka vremena izabrao je jednu šokantnu temu.
Tajnik g. Marselo Mitrović-Matić citirao je odredbe čl.37. Zakona o proračunu kojim je propisano da
upravno tijelo za financije izraĎuje nacrt proračuna i dostavlja ga gradonačelniku do 15. listopada
tekuće godine. Kod jedinica lokalne samouprave gradonačelnik podnosi proračun predstavničkom
tijelu do 15. studenoga tekuće godine što znači da je Predsjednik Gradskog vijeća proračun dobio do
15. studenoga tekuće godine.
Pročelnik g. Hrvoje Perica kazao je da je ispoštovana procedura prema predsjedniku Gradskog vijeća
jer mu je proračun dostavljen do 15. studenoga tekuće godine uz opasku da najvažniji gradski prihod,
porez na dohodak nije definiran. Na sjednici Hrvatskog sabora 28. ili 29. studenoga donesena je
četvrta porezna reforma i paket poreznih zakona. Tek tada su se mogli utvrditi konačni iznosi i
podnijeti isti Predsjedniku Gradskog vijeća.
Vijećnik g. Ivica Slavica replicirao je da se svake godine radi na isti način koji im ne ostavlja dovoljno
vremena za takav važan dokument, te da je uzeo je jednu stavku o kojoj će govoriti kada doĎe na red
tema proračuna.
Vijećnik g. Danijel Skočić pitao je kada će napokon početi ureĎenje parka, koliko je potrebno
projekata i javnih uvida da bi uživali u parku mi i turisti kao što je rečeno u siječnju 2013. godine.
Kazao je da je 2012. godine izraĎen projekt ureĎenja parka za posao vrijedan 2,5 miljuna kuna koji je
trebao biti dovršen do travnja 2013. godine, a 2015. godine izraĎeno je idejno rješenje koje je bilo i na
javnom uvidu. U srpnju 2019. godine ponovo je bio javni uvid i predviĎeno početak radova u rujnu
ove godine.
Gradonačelnica gĎa. Nelka Tomić odgovorila je da je izraĎen idejni projekt za ureĎenje parka,
odnosno Trga kneza Branimira po kojem bi iznos radova bio oko šest milijuna kuna. Smatra zajedno
sa svojim najbližim suradnicima da se radi o prevelikom novčanom iznosu, te će se ići u realizaciju
nakon što se projekt revidira.
Vijećnik g. Danijel Skočić replicirao je osvrnuvši se na objavljene članke u sedmom i osmom mjesecu
glede javnog uvida idejnog projekta u kojima je pisalo kako će radovi početi u devetom mjesecu ove
godine i da ćemo imati Božić u obnovljenom parku.
Gradonačelnica gĎa. Nelka Tomić odgovorila je kako to nije od vitalne važnosti jer je važnije da se
zbog uštede projekt zaustavi i revidira, te će ove godine biti prekrasan Advent u starom parku koji je
takoĎer lijep.
Predsjednik g. Marin Mikšić utvrdio je u 10:00 sati da će se produžiti aktualni sat zbog interesa
javnosti i važnosti rješavanja pojedinih pitanja.
Vijećnik g. Ivica Latin postavio je pitanje kao osvrt na nedavnu tematsku sjednicu o kanalizaciji.
Komentirao je izjavu gradonačelnice gĎe. Nelke Tomić iz 2017. godine iz članka Šibenskog lista i
Slobodne Dalmacije i pitao gradonačelnicu da li je moguće da je izjavila da su graĎani krivi što
nemaju kanalizaciju. Smatra kako je prethodno kolega vijećnik g. Ante Juričev Grgić ispravno kazao
da se prestane sa svim ulaganjima i da se uhvati prioriteta, a to su kanalizacija i sportski kompleks.
Nadalje je postavio pitanje kada će biti sportska dvorana.

Predsjednik g. Marin Mikšić zamolio je vijećnika g. Ivicu Latina da se izjasni da li su oba pitanja ista
ili je pitanje sportske dvorane njegovo drugo pitanje.
Vijećnik g. Ivica Latin izjasnio se da se radi o jednom, istom pitanju.
Gradonačelnica gĎa. Nelka Tomić kazala je da se izjave u medijima često izvade iz konteksta. Što se
tiče kanalizacije svi su već upoznati sa situacijom s obzirom na prethodno održanu tematsku sjednicu.
Ukratko je navela kako su dobivena sredstva iz EU fondova u iznosu od 50 milijuna eura, ishodovane
su sve potrebne dozvole, te se nada da će uskoro biti objavljen i natječaj za izvoĎenje radova.
TakoĎer, glede sportske dvorane takoĎer je ranije odgovoreno u okviru vijećničkog pitanja vijećnika g.
Igora Lozančića, te je kazala kako imamo idejni projekt sportske dvorane, te će biti najsretnija kada se
isti realizira.
Vijećnik g. Ivica Latin replicirao je kako je u saznanju da se moglo aplicirati na EU fondove za
izgradnju dječjeg vrtića na Srimi na način da se mogao dobiti vrtić besplatno.
Gradonačelnica gĎa. Nelka Tomić odgovorila je da se išlo u izgradnju dječjeg vrtića na Srimi koja je
dio Grada Vodica, govorilo bi se za njega isto kao i za sportsku dvoranu u Čistoj Velikoj.
Vijećnica gĎa. Meri Bandl Valeš postavila je pitanje na temu projekti. Prethodno je istaknula kako
smatra da su s obzirom na 18. tematsku, a i prijašnje sjednice Gradskog vijeća trebali dobiti pismene
odgovore na pitanja postavljena na samim sjednicama. Konkretno je navela da se to odnosi na plavu
zastavu za koju je Pročelnik g. Marko Lugović kazao da će im odgovor biti dostavljen od strane Leća
d.o.o., zatim na pitanje projekta prilaznog puta kod hotela Punta i na ulazni rotor na šibenskoj strani.
TakoĎer, pitala je da li je nužna izrada projekta i nadogradnja zgrade gradske uprave u iznosu od 110
000 kuna kako sada stoji u proračunu, a s obzirom na trenutne probleme kanalizacije. Isto tako
navedeno je 100 000 kuna za ureĎenje projekta poljane, Trga kneza Branimira, te nezna da li se to
odnosi na novi projekt ureĎenja parka i što konkretno znače ti projekti.
Predsjednik g. Marin Mikšić odgovorio je da ima odgovor Leća d.o.o. vezano za plavu zastavu, te će
se upravo podijeliti svim vijećnicima.
Pročelnik g. Marko Lugović odgovorio je što se tiče nadogradnje gradske uprave ideja je da se napravi
projektna dokumentacija, ishoduje graĎevinska dozvola i da se projekt aplicira na sredstva EU. Što se
tiče ureĎenja parka, Trga kneza Branimira ne radi se o novom projektu, već o postojećoj projektnoj
dokumentaciji, a realizaciju projekta dobila je tvrtka Arx iz šibenika.
Vijećnica gĎa. Meri Bandl Valeš postavila je pitanje na temu mjerenja elektromagnetskih polja. Pitala
je gradonačelnicu gĎu. Nelku Tomić koje su konkretne lokacije predviĎene za sustav mjerenja i kada
će biti postavljen na te lokacije. Spomenula je kao primjer dopis g. Zvonimira Ramljaka koji je uputio
dopis, te osobno otišao u Područni ured graĎevinske inspekcije u Šibeniku gdje je dobio odgovor o
izvršenom uvidu kojim je utvrĎeno da postojeća bazna stanica na zgradi policije nema graĎevinsku, ni
uporabnu dozvolu.
Gradonačelnica gĎa. Nelka Tomić odgovorila je da se radi o stručnom pitanju iz djelokruga upravnog
odjela Pročelnika g. Marka Lugovića.
Pročelnik g. Marko Lugović odgovorio je da će dobiti odgovor u pismenom obliku.
Predsjednik g. Marin Mikšić zaključio je da će vijećnica gĎa. Meri Bandl Valeš dobiti odgovor u
pismenom obliku.
Vijećnica gĎa. Meri Bandl Valeš upozorila je na još jednu složenu situaciju. Kao primjer navela je
baznu stanicu na policijskoj postaji. Naime, navela je da je sudski vještak g. Branko Pervanutvrdio da
se tu radi o devet decibela što prelazi granicu dozvoljenog.
Pročelnik g. Marko Lugović rekao je kako je nešto pogrešno u takvom izvješću jer je devet decibela
šaputanje, a dnevna dozvoljena buka iznosi 40 decibela.
Vijećnica gĎa. Meri Bandl Valeš kazala je da je ona vjerojatno pogrešno zapisala podatak.
Toĉka 1.
II. Izmjena Plana Proraĉuna Grada Vodica za 2019. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Hrvoje Perica.

SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan, g. Ivica Slavica, gĎa. Meri Bandl Valeš i g. Marko
Udovičić.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 14 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 6 glasova „protiv“ donijelo II. Izmjenu Plana Proračuna Grada Vodica za 2019. godinu.
Toĉka 2.
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proraĉuna Grada Vodica za 2019. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 14 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 6 glasova „protiv“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za
2019. godinu.
Toĉka 3.
Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2019. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Referent za društvene djelatnosti g. Toni Mateša.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 14 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“, 5 glasova „protiv“ i 1 „suzdržan“ donijelo Izmjene i dopunu Programa javnih potreba u kulturi
Grada Vodica za 2019. godinu.
Toĉka 4.
Izmjene Programa javnih potreba u sportu na podruĉju Grada Vodica za 2019. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Referent za društvene djelatnosti g. Toni Mateša.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan, gĎa. Meri Bandl Valeš, g. Ivica Latin, g. Marko Udovičić i
g. Ivica Slavica, g. Marin Mikšić, g. Toni Mateša.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 14 vijećnika. Vijeće je sa 11
glasova „za“, 2 „protiv“ i 1 „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba u sportu na
području Grada Vodica za 2019. godinu.
Toĉka 5.
Izmjene Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2019. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Savjetnik za društvene djelatnosti g. Luka Lipić.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 14 vijećnika. Vijeće je sa 12
glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica za
2019. godinu.
Toĉka 6.
Program graĊenja komunalne infrastrukture u 2019. godini
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Ivica Slavica, gĎa. Meri Bandl Valeš, g. Ivica Latin i g. Marko
Udovičić.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 14 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 6 glasova „protiv“ donijelo Program graĎenja komunalne infrastrukture u 2019. godini.

Toĉka 7.
Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: gĎa. Meri Bandl Valeš.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 14 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 6 glasova „protiv“ donijelo Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.
godini.
Predsjednik g. Marin Mikšić u 11:12 sati odredio je pauzu od 15 minuta.
Sjednica se nastavila u 11: 27 sati.
Predsjednik g. Marin Mikšić utvrdio je da je na sjednici prisutno 14 vijećnika.
Toĉka 8.
Plan Proraĉuna Grada Vodica za 2020. godinu i Projekcija Proraĉuna za 2021. i 2022. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Hvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Ivica Slavica, g. Šime Bilan, gĎa. Meri Bandl Valeš, g. Marko
Udovičić i Pročelnik g. Hrvoje Perica.
Vijećnik g. Ivica Slavica napustio je sjednicu u 11:48 sati.
Vijećnik g. Marko Udovičić, SDP je pisanim putem dostavio dva Amandmana na prijedlog akta Plana
Proračuna Grada Vodica za 2020. godinu i Projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu.
Izvjestitelj amandmana bio je g. Marko Udovičić.
Amandmanom br. 1 traži se nova aktivnost: povrat dijela naknade za razvoj naselja Prvić Luka i Prvić
Šepurine u vrijednosti od 615.000,00 kuna, obrazlažući da su ta naselja trebala biti spojena u II. fazi
projekta izgradnje sustava odvodnje, a budući nisu, smatra da Grad Vodice treba preuzeti financijsku
odgovornost i obeštetiti sugraĎane.
Vijeće je pristupilo glasovanju o predloženom amandmanu, te sa 4 glasa „za“, 8 glasova „protiv“ i 1
„suzdržan“ nije usvojilo predloženi amandman.
Amandmanom br.2. traži se nova aktivnost: osnivanje novog Gradskog poduzeća u vrijednosti
3.650.000,00 kuna obrazlažući da budući da na području Grada Vodica 71% kućanstva nije spojeno na
kanalizacijski sustav, a s obzirom na dinamiku izgradnje, smatra kako bi osnivanjem novog Gradskog
poduzeća Grad trebao o svom trošku preuzeti pražnjenje septičkih jama.
Vijeće je pristupilo glasovanju o predloženom amandmanu, te sa 5 glasova „za“ i 8 glasova „protiv“
nije usvojilo predloženi amandman.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova „za“ i 5
glasova „protiv“ donijelo Plan Proračuna Grada Vodica za 2020. Godinu i Projekcija Proračuna za 2021. i 2022.
godinu.

Vijećnik g. Danijel Skočič izašao sa sjednice u 12:01 sati.
Toĉka 9.
Odluka o izvršavanju Proraĉuna Grada Vodica za 2020. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 4 glasa „protiv“ donijelo Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2020. godinu.
Toĉka 10.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022. godine
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 4 glasa „protiv“ donijeloPlan razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022. godine.
Vijećnik g. Danijel Skočić vratio se na sjednicu u 12:05 sati.
Toĉka 11.
Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2020. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Referent za društvene djelatnosti g. Toni Mateša.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan, g. Toni Mateša, gĎa. Meri Bandl Valeš.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 9 glasova
„za“, 3 glasa „protiv“ i 1 „suzdržan“ donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2020.
godinu.
Toĉka 12.
Program javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2020. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Referent za društvene djelatnosti g. Toni Mateša.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 9 glasova
„za“, 3 glasa „protiv“ i 1 glas „suzdržan“ donijelo Program javnih potreba za ostale udruge civilnog
društva Grada Vodica za 2020. godinu.
Toĉka 13.
Program socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2020. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Savjetnik za društvene djelatnosti g. Luka Lipić.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan, g. Hrvoje Perica, g. Toni Mateša.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 13 glasova „za“ donijelo Program socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2020. godinu.
Toĉka 14.
Program javnih potreba u sportu na podruĉju Grada Vodica za 2020. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Referent za društvene djelatnosti g. Toni Mateša.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan, g. Toni Mateša, gĎa. Meri Bandl Valeš, g. Ivica Latin,
Pročelnik g. Marko Lugović, g. Marko Udovičić, Gradonačelnica gĎa. Nelka Tomić i Pročelnica gĎa.
Tina Bosotin.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 5 glasova „suzdržan“ donijelo Program javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za
2020. godinu.
Sa sjednice su izašli vijećnici gĎa. Meri Bandl Valeš i g. Ivica Latin u 12:20 sati.
Toĉka 15.
Program graĊenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Program graĎenja komunalne infrastrukture u 2020. godini.
Na sjednicu se vratio g. Ivica Latin u u 12:22, a gĎa. Meri Bandl Valeš u 12:23 sati.
Toĉka 16.
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 5 glasova „protiv“ donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini.
Toĉka 17.
Prijedlog Programa gradnje nove vodovodne mreže u 2020. godini
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Marko Lugović.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 10
glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Prijedlog Programa gradnje nove
vodovodne mreže u 2020. godini.
Toĉka 18.
Srednjoroĉni (trogodišnji) plan davanja koncesija na podruĉju Grada Vodica za razdoblje od
2020. - 2022. godine
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g.Marko Lugović.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Marko Udovičić.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 9 glasova
„za“, 3 glasa „protiv“ i 1 glas „suzdržan“ donijelo Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija
na području Grada Vodica za razdoblje od 2020. - 2022. godine.
Toĉka 19.
Godišnji plan davanja koncesija za 2020. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Marko Lugović.
SUDIONICI RASPRAVE: gĎa. Meri Bandl Valeš i g. Marko Lugović.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 5 glasova „suzdržan“ donijelo Godišnji plan davanja koncesija za 2020. godinu.
Toĉka 20.
Odluka o rasporeĊivanju sredstava za financiranje politiĉkih stranaka i nezavisnih vijećnika
izabranih s liste grupe biraĉa zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2020. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan, gĎa. Meri Bandl Valeš, Pročelnik g. Hrvoje Perica.

ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 9 glasova
„za“ i 4 glasa „suzdržan“ donijelo Odluku o rasporeĎivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Vodica za 2020. godinu.
Toĉka 21.
Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: gĎa. Meri Bandl Valeš i Pročelnik g. Hrvoje Perica.
Predsjednik g. Marin Mikšić izašao je u 13:00 sati, te sjednicu nastavlja voditi Potpredsjednik
Gradskog vijeća, g. Gordan Fržop.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 4 glasa „suzdržan“ donijelo Odluku o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu
poreza na dohodak.
Toĉka 22.
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan, gĎa. Meri Bandl Valeš, Pročelnik g. Hrvoje Perica, Tajnik
g. Marselo Mitrović-Matić i g. Marko Udovičić.
Predsjednik g. Marin Mikšić vratio se na sjednicu u 13: 07.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 9 glasova
„za“, 4 glasa „protiv“ donijelo Odluku o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi.
Toĉka 23.
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Marko Lugović.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Marko Udovičić.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 4 glasa „protiv“ i 1 glas „suzdržan“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom
doprinosu.
Toĉka 24.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na podruĉju Grada
Vodica
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Marko Lugović.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 5 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Grada Vodica.
Toĉka 25.
Odluka o dopuni Odluke o grobljima
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bila je Pročelnica gĎa. Tina Bosotin.
SUDIONICI RASPRAVE: gĎa. Meri Bandl Valeš.

ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 9 glasova
„za“ i 4 glasa „suzdržan“ donijelo Odluku o dopuni Odluke o grobljima.
Toĉka 26.
Odluka o dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnica gĎa. Tina Bosotin.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan, g. Ivica Latin, g. Danijel Skočić i Pročelnica gĎa. Tina
Bosotin.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 10
glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Odluku o dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu
Grada Vodica.
Toĉka 27.
Odluka o imenovanju Struĉnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na podruĉju
Grada Vodica
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Marko Lugović.
Sjednicu je nastavio voditi Predsjednik g. Marin Mikšić u 13:21.
Sa sjednice je izašao vijećnik g. Gordan Fržop u 13:22 .
SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan i Pročelnik g. Marko Lugović.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika. Vijeće je sa 9 glasova
„za“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Odluku o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka
davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila
na području Grada Vodica.
Toĉka 28.
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjaĉarskih poslova na
podruĉju Grada Vodica
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Marko Lugović.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan.
Na sjednicu se vratio vijećnik g. Gordan Fržop u 13:25.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 10
glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području GradaVodica.
Toĉka 29.
Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja
nepropisno zaustavljenih vozila na podruĉju Grada Vodica
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik g. Marko Lugović.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 10
glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Odluku o namjeri davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica.
Toĉka 30.
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Općih uvjeta ugovora o
korištenju javnih parkirališta s naplatom

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bila je direktorica Gradskog poduzeća d.o.o. gĎa. Marija Bakmaz.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 10
glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
izmjene Općih uvjeta ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom.
Toĉka 31.
Odluka o naĉinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na podruĉju Grada Vodica
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je direktor Leć d.o.o. g. Stanko Birin.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan i gĎa. Meri Bandl Valeš.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“, 1 glas „protiv“ i 4 glasa „suzdržan“ donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada
Vodica.
Toĉka 32.
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu ĉest. zem. 7192/5 K.O.
Vodice
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bila je Pročelnica gĎa. Tina Bosotin.
SUDIONICI RASPRAVE: gĎa. Meri Bandl Valeš.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 9 glasova
„za“ i 4 glasa „suzdržan“ donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu
čest. zem. 7192/5 K.O. Vodice.
Toĉka 33.
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu ĉest. zem. 7188/3 K.O.
Vodice
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bila je Pročelnica gĎa. Tina Bosotin.
SUDIONICI RASPRAVE: gĎa. Meri Bandl Valeš.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 5 glasaova „suzdržan“ donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na
dijelu čest. zem. 7188/3 K.O. Vodice.
Toĉka 34.
Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica g. Ivica Begić.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan i g. Ivica Begić.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika Vijeće je jednoglasno
sa 13 glasova „za“ donijelo Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada
Vodica.
Toĉka 35.
Suglasnost na Statut Puĉkog otvorenog uĉilišta

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Tajnik g. Marselo Mitrović-Matić.
SUDIONICI RASPRAVE: gĎa. Meri Bandl Valeš.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“, 2 glasa „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Suglasnost na Statut Pučkog otvorenog učilišta.
Vijećnik g. Šime Bilan izašao je u 13:52, a vratio se u 13:54.
Toĉka 36.
Analiza stanja civilne zaštite na podruĉju Grada Vodica za 2019. godinu i plan razvoja sustava
civilne zaštite za 2020. godinu, te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Savjetnik za društvene djelatnosti g. Luka Lipić.
Izvjestitelj akta g. Luka Lipić predložio je usmeni amandman sukladno sugestiji Službe za civilnu
zaštitu Šibenika. Naime, predlažu se izmjene na način da se u točki 5. Postrojba civilne zaštite, a s
obzirom na novi preustroj Ravnateljstva civilne zaštite navede da se mobilizacija pripadnika civilne
zaštite provodi po nalogu gradonačelnika Grada Vodica, te da mobilizaciju postrojbi vrši Služba
civilne zaštite Šibenik umjesto dosadašnjeg Područnog ureda zaštite i spašavanja. TakoĎer, da u
zaključku umjesto Procjene ugroženosti treba stajati Procjena rizika i Plan civilne zaštite umjesto
dosadašnjeg plana zaštite i spašavanja.
SUDIONICI RASPRAVE: gĎa. Meri Bandl Valeš, Tajnik g. Marselo Mitrović Matić i g. Šime Bilan.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnik. Vijeće je sa 11 glasova
„za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo s usvojenim amandmanom Analizu stanja civilne zaštite na
području Grada Vodica za 2019. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu, te plan
financiranja sustava za trogodišnje razdoblje.
Toĉka 37.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Vodica od 2020. do 2023.
godine
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Savjetnik za društvene djelatnosti g. Luka Lipić.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 9 glasova
„za“ i 4 glasa „suzdržan“ donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada
Vodica od 2020. do 2023. godine.
Toĉka 38.
Zakljuĉak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vodica za 2020. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bila je članica Savjeta mladih Grada vodica, gĎa. Marija Ivas.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Šime Bilan, g. Ivica Latin i g. Marko Udovičić.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 13 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vodica za
2020. godinu.
Toĉka 39.
Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proraĉunske priĉuve Grada Vodica za
razdoblje od 01.10. do 30.10.2019. godine
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bila je Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: gĎa. Meri Bandl Valeš.

ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 11
glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava
Proračunske pričuve Grada Vodica za razdoblje od 01.10. do 30.10.2019. godine.
Toĉka 40.
Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2020. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Tajnik g. Marselo Mitrović-Matić.
SUDIONICI RASPRAVE: gĎa. Meri Bandl Valeš, g. Marko Udovičić.
ZAKLJUĈAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 5 glasova „protiv“ donijelo Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2020. godinu.
Nakon što su odraĎene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 14:08 sati.
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