
ZAPISNIK 
21. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica 

 
 

Dana 17. travnja 2020. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica 
elektronskim putem, izjašnjavanjem putem elektroničke pošte s početkom u 9:00 sati sukladno 
Uputama dostavljenim dana 9. travnja 2020.g koje su bile privitak Pozivu i materijalima za sjednicu.  

Na sjednici je putem elektroničke pošte sudjelovalo 9 od 15 vijećnika, i to: Predsjednik 
Gradskog vijeća g. Marin Mikšić, Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Gordan Fržop, g. Branimir 
Marić, gđa. Marija Ferara, gđa. Kristina Petković, g. Ante Pešić, g. Igor Lozančić, g. Boris Latin i i g. 
Marko Udovičić. 

Elektroničkom glasovanju slanjem popunjenog glasačkog listića putem elektroničke pošte su 
pristupili: Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić, Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Gordan 
Fržop, g. Branimir Marić, gđa. Marija Ferara, gđa. Kristina Petković, g. Ante Pešić, g. Igor Lozančić i 
g. Boris Latin. Budući je glasovanju pristupilo 8 od 15 vijećnika postojao je kvorum za pravovaljano 
odlučivanje. 

Osim vijećnika Gradskog vijeća, sjednicu su pratili: Gradonačelnica Grada Vodica gđa. 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 gđa. Tina Bosotin, Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić, te 
ravnateljica Dječjeg vrtića Tamaris gđa. Tina-Valerija Storić i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Vodica g. Ivica Begić. 

Sjednici nisu pristupili putem elektroničke pošte sljedeći vijećnici: g. Ivica Slavica, g. Ante 
Juričev-Grgić, g. Šime Bilan, gđa. Meri Bandl Valeš, g. Ivica Latin i g. Danijel Skočić.  

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić vodio je sjednicu. 
Gđa. Barbara Marinčić, Viši stručni suradnik za radne odnose, sjednice i lokalnu samoupravu 

bila je zadužena za zapisnik. 
Predsjednik g. Marin Mikšić otvorio je 21. sjednicu putem elektroničke pošte u 09:01 sati.  
Zapisnik sa 20. sjednice  i Predloženi dnevni red s predloženom dopunom dnevnog reda 

smatraju se usvojenim bez primjedbi budući nema pristiglih primjedbi 24 sata prije održavanja 
sjednice, a sve sukladno Uputama glede načina održavanja sjednice.   
 
DNEVNI RED: 

1. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i 
građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije 
COVID-19 virusom  

2. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine i poreza na korištenje javnih površina za 
vrijeme trajanja epidemije COVID-19  

3. Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente  
4. Odluka o dopuni  Odluke o komunalnoj naknadi 
5. Odluka o dopuni Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i 

naobrazbe Grada Vodica 
6. Zaključak o prihvaćanju Plana upisa djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice za 2020./2021. 

pedagošku godinu 
7. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o naknadi i ostalim pravima dužnosnika koji svoju 

dužnost ne obnašaju profesionalno 
8. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Vodica 
9. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke Vatrogasnog vijeća o 

promjeni djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica 
10. Odluka o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2019. godinu 
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Vodica 



 
VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić pozvao je vijećnike da postave vijećnička pitanja. 
Aktualni sat otvoren je u 9:01. 
 
Vijećnik g. Marko Udovičić postavio je vijećničko pitanje u 09:17 sati. Pitanje je uputio 
Gradonačelnici gđi. Nelki Tomić koje je glasilo: „Poštovana; ispred nas je kažu neki ekonomski 
analitičari možda i najveća ekonomska kriza još od tzv. velike depresije, trenutno u Hrvatskoj ostaje 
bez posla oko 1000 ljudi dnevno dok velika većina naših sugrađana može očekivati minimalce. 
Slijedom navedenog molio bi gradonačelnicu da nam potanko opiše, kakav je osjećaj kad u doba krize 
gradonačelnik traži za sebe da se uvede plaćanje obavljanja svog volonterskog statusa u iznosu od 
40% dosadašnje plaće odnosno oko 10 000 kn u bruto iznosu (ispravite me ako sam pogriješio sa 
iznosom) i na taj način zajedno sa aktiviranjem svog statusa u Općoj bolnici Šibenik osigura sebi veća 
primanja nego što ih je imala prije ove krize.“ 
Sukladno Uputi, odgovori na vijećnička pitanja dostaviti će se svim vijećnicima putem Dropbox-a u 
roku od sedam dana od zaključivanja sjednice. 
 
Predsjednik g. Marin Mikšić zaključio je aktualni sat u 10:18 sati, te pozvao vijećnike da se izjasne po 
svim točkama dnevnog reda i dostave popunjeni obrazac za glasovanje  zaključno do 13:00 sati. 

 

Točka 1. 
Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko 

zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 
virusom 

 
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 
Vijećnik g. Marko Udovičić zatražio je pojašnjenje u 10:25 sati koje je glasilo: „Molimo predlagatelja 
da nam iznese projekciju predložene mjere. Zanima nas koliko će poslovnih subjekata na području 
Grada Vodica biti obuhvaćeno u ovoj mjeri, koliko je projicirani ( dnevni ili mjesečni)  prosječni otpis 
po poslovnom subjektu, te kolike je mjesečna projekcija izražena u kunama u ukupnom planiranom 
iznosu.Također iz Vlade RH su sugerirali da jedinice lokalne samouprave mjere koje budu donosile 
budu vezane na Vladin set mjera radi sinergijskih učinaka, pa nas zanima na koju mjeru se veže ova 
mjera, te koje je očekivano sinergijsko djelovanje. Nadalje, u prijedlogu akta stoji: da će se navedeni 
poslovni subjekti u potpunosti osloboditi obveze plaćanja komunalne naknade za razdoblje trajanja 
mjera suzbijanja zaraze COVID-19 Virusom. Zanima nas jel se to odnosi na baš sve mjere, primjerice 
može ostati trajna mjera preporuke, obveznog nošenja zaštitnih maski u javnim ustanovama, a da se 
ostale stvari vrate u normalu. Po ovako pripremljenom Aktu to ni značilo trajno oslobađanje obveze 
plaćanja… molimo pojašnjenje na koje se točno mjere ovo odnosi.“ 
Pročelnik g. Hrvoje Perica odgovorio je : „Odlukom Stožera civilne zaštite RH od 19. ožujka 2020. i 
Izmjenom Zakona o Komunalnom gospodarstvu, pristupili smo izradi Prijedloga Odluke o 
oslobađanju plaćanja komunalne naknade za sve poslovne prostore na području Grada kojima je 
obavljanje poslovne djelatnosti zabranjeno Odlukom Stožera civilne zaštite RH. Procjenjujemo kako 
će učinak ovih mjera na mjesečnoj razini iznositi cca 200.000,00 kn. Detaljnom analizom utvrditi će se  
konačan broj poslovnih subjekata kao i točan ukupan iznos za sve poslovne subjekte i pojedinačan 
iznos oslobađanja za svaki poslovni subjekt. Konačno Izvješće biti će dostavljeno Gradskom vijeću.  
Proceduru o načinu oslobađanja donijeti ćemo u narednom razdoblju.” Navedeni odgovor dostavljen 
je svim vijećnicima putem Dropbox-a u 12:33 sati. 
ZAKLJUČAK: Elektroničkom glasovanju slanjem popunjenog glasačkog listića putem e-maila je 
pristupilo 8 od 15 vijećnika. Vijeće je jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o oslobađanju od 
obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom. 
 



 
 

Točka 2.  
Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine i poreza na korištenje javnih površina za 

vrijeme trajanja epidemije COVID-19 
 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 
Vijećnik g. Marko Udovičić zatražio je pojašnjenje u 10:42 sati koje je glasilo: „Molimo predlagatelja 
da nam iznese projekciju predložene mjere. Zanima nas koliko će ( točan broj ) poslovnih subjekata na 
području Grada Vodica biti obuhvaćeno u ovoj mjeri,  koliko je projicirani mjesečni prosječni otpis po 
poslovnom subjektu, te kolika je mjesečna projekcija izražena u kunama u ukupnom planiranom 
iznosu. 
Također iz Vlade RH su sugerirali da jedinice lokalne samouprave mjere koje budu donosile budu 
vezane na Vladin set mjera radi sinergijskih učinaka, pa nas zanima na koju mjeru se veže ova mjera, 
te koje je očekivano sinergijsko djelovanje. 
Također u prijedlogu Akta stoji da se Odluka odnosi na poslovne subjekte koji su obustavili obavljanje 
djelatnosti temeljem odluke o mjerama „ograničavanja“ . jel to znači da poslovni subjekti koji nisu ni 
počeli sa obavljanjem poslovne aktivnosti a imaju sklopljen Ugovor nemaju pravo na korištenje ove 
mjere u recipročnom iznosu neostvarene aktivnosti?“ 
Pročelnik g. Hrvoje Perica odgovorio je: „Odlukom Stožera civilne zaštite RH od 19. ožujka 2020. i 
preporukomVlade RH pristupili smo izradi Prijedloga Odluke o oslobađanju plaćanja poreza na 
korištenje javnih površina svim poslovnim subjektima korisnicima javnih površina za razdoblje 
trajanja ove izvanredne situacije. Oslobađanje se odnosi  na sve poslovne subjekte bez obzira da li su 
obavljali poslovnu djelatnost u trenutku donošenja mjera. Procjenjujemo kaka će učinak ovih mjera na 
mjesečnoj razini iznositi cca 100.000,00 kn. Detaljnom analizom utvrditi će se  konačan broj 
poslovnih subjekata kao i točan ukupan iznos za sve poslovne subjekte i pojedinačan iznos 
oslobađanja za svaki poslovni subjekt. Konačno Izvješće biti će dostavljeno Gradskom vijeću, a 
proceduru o načinu oslobađanja  donijeti ćemo u narednom razdoblju. Odlukom Stožera civilne zaštite 
RH od 19.ožujka 2020. i preporukom Vlade RH pristupili smo izradi Prijedloga Odluke o oslobađanju 
poslovnih subjekata koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada i sa Gradom 
imaju sklopljene važeće Ugovore o zakupu, a čija je djelatnost onemogućena Odlukom Stožera civilne 
zaštite RH. Prijedlogom ove Odluke oslobađamo 2 poslovna subjekta, oba sa otoka Prvića, u ukupnom 
mjesečnom iznosu od 12.257,50 kn. Konačno Izvješće dostaviti ćemo gradskom vijeću.” Navedeni 
odgovor dostavljen je svim vijećnicima putem Dropbox-a u 12:33 sati. 
ZAKLJUČAK: Elektroničkom glasovanju slanjem popunjenog glasačkog listića putem e-maila je 
pristupilo 8 od 15 vijećnika. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je 
jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine i poreza 
na korištenje javnih površina za vrijeme trajanja epidemije COVID-19. 
 

Točka 3.  
Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente 

 
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 
Vijećnik g. Marko Udovičić zatražio je pojašnjenje koje je glasilo: „Molim Vas da nam kažete koliko 
će poslovnih subjekata na području Grada biti obuhvaćeno ovom mjerom, koji je prosječni iznos 
oslobođenja plaćanja i koje je ukupni iznos na koji se odnosi ova mjera?“ 
Pročelnik g. Hrvoje Perica odgovorio je: „Fizičkim i pravnim osobama koje su obveznici spomeničke 
rente, a koji su obustavili obavljanje djelatnosti temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih 
okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih manifestacija (NN, 
broj 32/20) koju je donio stožer civilne zaštite RH, obustavlja se plaćanje spomeničke rente na 
razdoblje od 2 mjeseca, odnosno do 27.05.2020., sukladno Odluci o obustavi plaćanja spomeničke 
rente Ministarstva kulture (NN, broj 37/20). Procjenjujemo kako će učinak ovih mjera na mjesečnoj 
razini iznositi cca 2.200,00 kn. Detaljnom analizom utvrditi će se konačan broj poslovnih subjekata 
kao i točan ukupan iznos za sve poslovne subjekte i pojedinačan iznos oslobađanja za svaki poslovni 
subjekt. Konačno Izvješće biti će dostavljeno Gradskom vijeću, a proceduru o načinu oslobađanja 



donijeti ćemo u narednom razdoblju.“ Navedeni odgovor dostavljen je svim vijećnicima putem 
Dropbox-a u 12:33 sati. 
ZAKLJUČAK: Elektroničkom glasovanju slanjem popunjenog glasačkog listića putem e-maila je 
pristupilo 8 od 15 vijećnika. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je 
jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o obustavi plaćanja spomeničke rente. 
 

Točka 4. 
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 
ZAKLJUČAK: Elektroničkom glasovanju slanjem popunjenog glasačkog listića putem e-maila je 
pristupilo 8 od 15 vijećnika.  U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je 
jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 
 
 

Točka 5.  
Odluka o dopuni Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i 

naobrazbe Grada Vodica 
 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 
ZAKLJUČAK: Elektroničkom glasovanju slanjem popunjenog glasačkog listića putem e-maila je 
pristupilo 8 od 15 vijećnika. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je 
jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o dopuni Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti 
predškolskog odgoja i naobrazbe Grada Vodica. 
 

Točka 6.  
Zaključak o prihvaćanju Plana upisa djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice za 2020./2021. 

pedagošku godinu 
 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 
ZAKLJUČAK: Elektroničkom glasovanju slanjem popunjenog glasačkog listića putem e-maila je 
pristupilo 8 od 15 vijećnika. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je 
jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Plana upisa djece u Dječji vrtić 
Tamaris Vodice za 2020./2021. pedagošku godinu. 
 

Točka 7. 
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o naknadi i ostalim pravima dužnosnika koji svoju 

dužnost ne obnašaju profesionalno 
 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 
ZAKLJUČAK: Elektroničkom glasovanju slanjem popunjenog glasačkog listića putem e-maila je 
pristupilo 8 od 15 vijećnika. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je 
jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o naknadi i ostalim 
pravima dužnosnika koji svoju dužnost ne obnašaju profesionalno. 
 

Točka 8. 
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Vodica 
 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 
ZAKLJUČAK: Elektroničkom glasovanju slanjem popunjenog glasačkog listića putem e-maila je 
pristupilo 8 od 15 vijećnika.  U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je 
jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica. 
 



 

Točka 9. 
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke Vatrogasnog vijeća o 

promjeni djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica 
 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 
ZAKLJUČAK: Elektroničkom glasovanju slanjem popunjenog glasačkog listića putem e-maila je 
pristupilo 8 od 15 vijećnika. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je 
jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke 
Vatrogasnog vijeća o promjeni djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica. 
 

Točka 10. 
Odluka o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2019. godinu 

 
Predlagatelj akta bio je Odbor za priznanja. 
ZAKLJUČAK: Elektroničkom glasovanju slanjem popunjenog glasačkog listića putem e-maila je 
pristupilo 8 od 15 vijećnika. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je 
jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2019. godinu. 
 
 

Točka 11. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Vodica 
 
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 
ZAKLJUČAK: Elektroničkom glasovanju slanjem popunjenog glasačkog listića putem e-maila je 
pristupilo 8 od 15 vijećnika. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je 
jednoglasno sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Vodica. 
  
 
Nakon što su prebrojani svi popunjeni glasački listići i utvrđeni rezultati glasovanja, Predsjednik 
Gradskog vijeća g. Marin Mikšić dostavio je svim vijećnicima putem Dropbox-a Izvješće o 
provedenom glasovanju (KLASA: 021-05/20-01/04, URBROJ: 2182/04-03/12-20-31) čime je sjednica 
zaključena u 14:26 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/20-01/04 
URBROJ: 2182/04-03/12-20-33 
Vodice, 17. travnja 2020. godine 

ZAPISNIK PRIPREMILA                               PREDSJEDNIK 

     Barbara Marinčić                               Marin Mikšić 

 

 

 

 
 


	Nakon što su prebrojani svi popunjeni glasački listići i utvrđeni rezultati glasovanja, Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić dostavio je svim vijećnicima putem Dropbox-a Izvješće o provedenom glasovanju (KLASA: 021-05/20-01/04, URBROJ: 2182/04-...
	KLASA: 021-05/20-01/04

