ZAPISNIK
23. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
Dana 5. listopada 2020. godine održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica u
dvorani Kulturnog centra Vodice s početkom u 08:57 sati.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici: 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, gđa. Meri Bandl Valeš, g. Ivica Latin, g.
Ante Juričev-Grgić, g. Danijel Skočić i g. Marko Udovičić.
Sa sjednice su bili odsutni vijećnici: g. Šime Bilan i g. Ivica Slavica.
Na sjednici su bili nazočni 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, Pročelnik Tajništva Grada-Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić i
Referent za društvene djelatnosti g. Toni Mateša.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći gosti: ravnateljica Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, gđa.
Tina-Valerija Storić.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći građani: g. Auro Friganović.
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 uz tonsko snimanje.
Sjednica je video snimana od ovlaštene osobe Grada.
Predsjednik g. Marin Mikšić otvorio je 23. sjednicu na kojoj je u tom trenutku bilo nazočno 13
vijećnika, stoga je konstatirao kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.
Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća usvojen je s primjedbom vijećnice gđe. Meri Bandl Valeš.
Primjedba se odnosila na ne navođenje traženja vijećnice računa za popravak kamiona posljednjih
sedam godina u tvrtki Leć d.o.o., te nabave automobila u vrijednosti od 120 000 kuna.
Predsjednik g. Marin Mikšić pozvao je vijećnike na utvrđivanje dnevnog reda, te je
napomenuo kako je dnevni red dostavljen svim vijećnicima.
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 s pozivom za sjednicu
Gradskog vijeća, sukladno članku 55. Poslovnika predloženi dnevni red smatra se usvojenim.
Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš pitala je zašto nema obrazloženja uz točke dnevnog reda.
Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić odgovorio je da sukladno Poslovniku Gradskog
vijeća obrazloženje nije obavezno, te sukladno dnevnom redu svaki resorni pročelnik može dati
obrazloženje, a što se tiče Tajništva sve točke sadrže obrazloženje.
Nadalje, utvrdio je kako dnevni red ima 18 točaka.
DNEVNI RED:
1. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vodica za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.
godine
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za
razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2020. godine
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine i poreza
na korištenje javnih površina za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom
4. Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih površina
koji obavljaju gospodarsku djelatnost
5. Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike naknade po koncesijskom odobrenju
za korištenje pomorskog dobra koji obavljaju gospodarsku djelatnost
6. Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju
gospodarsku djelatnost

7. Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike komunalne naknade koji obavljaju
gospodarsku djelatnost
8. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
9. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja,
odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Vodica
10. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica
11. Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada Vodica za
razdoblje 2020.-2022. godine
12. Izmjene Godišnjeg plana davanja koncesija za 2020. godinu
13. Plan djelovanja Grada Vodica u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
14. Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog
rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2019./2020. pedagošku godinu
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice Grada Vodica za razdoblje 1. siječnja
2020. - 30. lipnja 2020. godine
17. Odluka o poništavanju Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Vodice i Srima
18. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima
VIJEĆNIČKA PITANJA
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić pozvao je vijećnike da sukladno članku 44. Poslovnika
Gradskog vijeća postave vijećnička pitanja. Aktualni sat otvoren je u 9:00 sati.
Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš postavila je pitanje na temu natječaja u tvrtki Leć d.o.o.. U nastavku
je objasnila kako se radi o dva natječaja od kojih je jedan natječaj za zasnivanje radnog odnosa na
određeno vrijeme, odnosno zamjenu za vrijeme trajanja rodiljnog dopusta na koji se i osobno javila
iako kako navodi za isti nije imala interesa jer je već u stalnom radnom odnosu. Nadalje je navela
sadržaj i uvjete natječaja, te da je izvršeno testiranje koje nije bilo navedeno u natječaju. Postupak
natječaja je proveden putem intervjua, odnosno postavljanjem pitanja vezanih za Ovršni zakon, javnu
nabavu i poslovanje tvrtke Leć d.o.o. istaknuvši pri tom kako smatra da intervju nije isto što i
testiranje, te da je sigurna da je od tri pristigle prijave njezina bila najkvalitetnija, a odabrani kandidat
je odustao. Glede drugog spomenutog natječaja tvrdila je kako je natječaj nestao sa službene web
stranice tvrtke, a radilo se o natječaju za knjigovođu za upražnjeno radno mjesto zbog odlaska radnice
u mirovinu. Navela je sadržaj i uvjete natječaja, te na kraju postavila pitanje kako su na upražnjeno
jedno radno mjesto primljene dvije osobe s tim da je jedna primljena na neodređeno, a druga na
određeno vrijeme.
Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić odgovorila je da odabrani kandidat nije odustao, već je služba
prestala istekom roka od šest mjeseci na koje vrijeme je natječaj i bio raspisan. Što se tiče samog
načina provedbe postupka natječaja pojasniti može dodatno Tajnik Grada. Što se tiče drugog dijela
pitanja navela je da će se uskoro održati Skupština tvrtke Leć d.o.o. na kojoj će zajednički rješavati
pojedina pitanja s drugim članom Skupštine, g. Markom Grubelićem.
Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić kazao je da je on osoba zadužena za zasnivanja radnih
odnosa isključivo za gradsku upravu Grada Vodica.
Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš dodala je da se na stranicama Grada Vodica nalaze sve poveznice
vezano za postupak natječaja, dok u prethodno navedenom slučaju istih nema, te da nije dobila
odgovor na pitanje zašto su dvije osobe primljene na radno mjesto za kojeg je raspisan natječaj za
jednu osobu.
Predsjednik g. Marin Mikšić kazao je kako je Gradonačelnica prethodno već odgovorila da će se
vezano za postavljeno pitanje uskoro održati Skupština tvrtke Leć d.o.o..
Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš kazala je da smatra da sukladno čl. 42. Poslovnika ima pravo dobiti
odgovor na vijećničko pitanje na samoj sjednici.
Predsjednik g. Marin Mikšić pojasnio je vijećnici da sukladno navedenom članku 42. Poslovnika
vijećnici imaju pravo dobiti odgovor na vijećnička pitanja na samoj sjednici ukoliko je to moguće.

Vijećnik g. Ante Juričev-Grgić postavio je pitanje na temu vijećnička pitanja. Pitao je koje su mjere
poduzete nakon prethodno postavljenih određenih pitanja kao što su npr. ugovori Grada s ACI
marinom Vodice, infrastruktura u industrijskoj zoni, isplativost plaže Vruje, Centar za posjetitelje,
pitanje s tematske sjednice glede kanalizacije, te pitanje kako će Gradonačelnica zaštititi resurse Grada
Vodica. Prethodno je spomenuo kako mu se obratio veliki broj građana koji prate sjednice zadovoljni
postavljenim pitanjima od strane oporbe na koja ne dobiju odgovor.
Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić odgovorila je da posljednje tri i pol godine odgovara na ista
postavljena pitanja, ali je njihova stvar da li su s odgovorom zadovoljni. Istaknula je da se očito ne
razumiju jer ne pričaju istim jezikom budući je na pitanja odgovoreno korektno i u skladu sa
situacijom.
Vijećnik g. Ante Juričev-Grgić dodao je da nije bitno da li je on zadovoljan, već je najbitnije da li su
zadovoljni građani Grada Vodica.
Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić složila se s vijećnikom da je to najbitnije istaknuvši da i nju susreću
zadovoljni građani Grada Vodica hvaleći je za razne stvari.
Vijećnik g. Ante Juričev-Grgić dodao je navodeći kao opasku da mu ni sada nije odgovoreno na
njegovo pitanje što je poduzeto glede ugovora Grada s ACI marinom.
Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić odgovorila je da je glede ugovora Grada s ACI marinom poduzela
sve što je bila u mogućnosti.
Vijećnik g. Ivica Latin postavio je pitanje na temu nek se zna. U nastavku je naveo kako smatra da su
građani oštećeni za iznos od preko 18 milijuna kuna zbog sklopljenog aneksa ugovora o predaji u
vlasništvo Šibensko-kninskoj županiji zemljišta oznake k.č. 6446/1 i 6446/4 bez suglasnosti izvršnog
tijela odnosno Gradskog vijeća, te zbog izrade projektnog plana sportskog kompleksa i troška otkupa
„novih“ k.č.. Smatra da je nepotrebno potrošeno navedenih 18 milijuna kuna i dvadeset milijuna kuna
za plažu Vruje. Pitao je što je prioritet za građane Grada Vodica, da li vrtić, dom umirovljenika,
sportski kompleks i kanalizacija. U nastavku je pitao koliko će ukupno stajati izgradnja dječjeg vrtića,
koliki je iznos kredita podignut, kolika je kamata, te mjesečni i godišnji anuitet.
Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić kazala je da na postavljeno pitanje odgovara već tri i pol godine,
sve je transparentno i već odgovoreno. Odgovor mogu dobiti u pismenom obliku, a može dodatno
odgovoriti na samoj sjednici Pročelnik g. Hrvoje Perica.
Predsjednik g. Marin Mikšić utvrdio je da će odgovoriti Pročelnik g. Hrvoje Perica, a glede ostalog
dostaviti će se pismenim putem.
Pročelnik g. Hrvoje Perica odgovorio je da je Gradsko vijeće Grada Vodica donijelo odluku o
zaduženju koje iznosi 20 milijuna kuna na vremenski period od deset godina, što znači da će godišnja
anuitetna rata iznositi dva milijuna kuna, odnosno svaki kvartal 500 000 kuna, a ukupan trošak kredita
uz kamatnu stopu 2,61 % iznosit će milijun i devetsto tisuća kuna iz čega proizlazi da je prosječna
godišnja kamata oko 200 000 kn.
Vijećnik g. Marko Udovičić postavio je pitanje na temu izvlačenja javnog novca za stranačke svrhe
osvrnuvši se konkretno na Turističku zajednicu Grada Vodica. Naveo je kako je on početkom šestog
mjeseca dobio informaciju da je posljednjih nekoliko godina Turistička zajednica Grada Vodica kroz
reprezentaciju više puta plaćala „HDZ-ove domjenke“ zbog čega je sam provjerio financijski izvještaj,
te uočio porast reprezentacije u odnosu na 2018.g. u visini od 87,3%, odnosno 365 000 kuna. Također,
sumnjivim smatra različita konta spojena u istu bilješku. Nadalje je naveo da je kao vijećnik zatražio
rekapitulaciju, dostavu kopija računa s bilješkama, te je 4.6.2020. g. dobio odgovor da nisu u
mogućnosti odgovoriti na upit s obzirom da statut i poslovnik gradskog vijeća ne predstavljaju pravni
okvir poslovanja turističke zajednice. U nastavku je tvrdio kako je upit „prebacio“ u obrazac te ponovo
poslao pozvavši se na članke 20. i 22. Zakona o pravu na pristup informacijama. Na navedeni upit je
kako je naveo dobio rekapitulaciju stavke, a po njegovom stajalištu glede važnijeg dijela mu je
odgovoreno da nisu u mogućnosti dati tražene informacije jer iz testa razmjernosti i javnog interesa ne
prevladava javni interes. Zaključio je da javnost nema pravo znati tko je i na koji način potrošio 365
000 kn od kojih je 120 000 kn „otišlo na krčmu“. Pitao je Gradonačelnicu hoće li poslati izvanredan
nadzor nad poslovanjem Turističke zajednice s uključenim predstavnicima oporbe.

Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić odgovorila je kako prvi put čuje za takva zbivanja, te da će izvršiti
reviziju svega što je vijećnik naveo. Što se tiče spomenutih „krčmarskih“ druženja ista joj nisu
poznata.
Vijećnik g. Marko Udovičić pitao je hoće li biti uključeni predstavnici oporbe.
Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić ponovila je da će prvenstveno izvršiti reviziju svega što je vijećnik
iznio, nakon čega će ga izvijestiti o načinu rješavanja.
Vijećnik g. Marko Udovičić dodao je vezano za pitanje vijećnice gđe. Meri Bandl Valeš glede kršenja
zakona jedne od gradskih tvrtki i onoga što je on prethodno naveo kako navedeno smatra javnom
tajnom kojoj se ne želi stati na kraj, te je predložio osnivanje odbora za transparentnost poslovanja
grada i gradskih poduzeća.
Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić kazala je da nije rekla da nešto neće napraviti, već da će izviditi
spomenute događaje, te odlučiti o daljnjem postupanju. Dodala je da govori hrvatskim književnim
jezikom i zamolila da se njezine riječi ne izvrću jer su njezini odgovori decidirani i jasni.
Vijećnik g. Marko Udovičić se ispričao i naveo u nastavku da će se nešto zataškati.
Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić kazala je da je vijećnik vrijeđa kao osobu i sve što je do sada
napravila. Naglasila je da ništa ne zataškava, njeni odgovori su kratki i jasni, a njegovo je osobno
mišljenje da li on smatra da se nešto zataškava.
Vijećnik g. Danijel Skočić pitao je zašto Grad nije osigurao sredstva za osnovnoškolce. U nastavku je
naveo da je Gradonačelnica 2018. godine pomogla osnovnoškolcima s bonovima od kojih dio nije
iskorišten zbog cijena, a dio ih je vraćeno. Smatra da u Vodicama ima financijski problematičnijih
situacija roditelja s jednim, dvoje ili više djece, te da bi navedena mjera bila konkretna za sve roditelje,
a ne kao što je sada samo za roditelje s troje ili više djece.
Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić prvenstveno je kazao da je pitanje nejasno postavljeno, a sve
navedeno nije točno iz razloga što ove godine kao i prijašnjih Grad osigurava različite vrste pomoći
osnovnoškolcima, a nejasno je na koju je vijećnik konkretno mislio. U nastavku je pretpostavio da se
radi o naknadi za nabavu školskog pribora za učenike osnovnih škola u iznosu od 400,00 kuna.
Navedena naknada dodjeljuje se učenicima sukladno uvjetima iz Odluke o socijalnoj skrbi koju je
donijelo Gradsko vijeće 2018. godine.
Vijećnik g. Danijel Skočić replicirao je navodeći kako smatra da bi konkretna pomoć i mjera bila dati
roditeljima za početak školske godine tristo, četiristo ili petsto kuna.
Predsjednik g. Marin Mikšić kazao je da se glede navedenog može razgovarati za dva mjeseca kada se
bude razgovaralo i o proračunu.
Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić pojasnio je da sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, naknadu za
nabavu školskog pribora u iznosu od 400,00 kuna ostvaruju učenici čiji su roditelji samohrani, čiji
roditelji imaju troje ili više djece, u kućanstvu čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini,
iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 1.700,00 kuna po osobi i učenici s invaliditetom i
teškoćama u razvoju. Sukladno iznesenom utvrdio je kako nije točno da se navedena naknada
dodjeljuje samo roditeljima s troje i više djece, te da istu nije utvrdila Gradonačelnica, već je odluku o
socijalnoj skrbi donijelo Gradsko vijeće Grada Vodica 2018. godine.
Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš postavila je pitanje na temu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica
i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora koji je stupio na snagu u rujnu 2019.
godine. U nastavku je objasnila što podrazumijeva digitalna pristupačnost, te rokove unutar kojih su
tijela javnog sektora dužna uskladiti mrežne stranice i programska rješenja sa zakonom. Tijela javnog
sektora koja imaju mrežne stranice objavljene prije 23. rujna 2018. dužna su se uskladiti s odredbama
zakona do 23. rujna 2020., a programska rješenja za pokretne uređaje do 23. rujna 2021. godine.
Također, navela je prekršajne odredbe i odredbe glede inspekcijskog nadzora. Uvidom u
dokumentaciju uvidjela je da Grad, Turistička zajednica, Gradski parking i sve gradske ustanove
nemaju navedeno osim Javne vatrogasne postrojbe koja ima početnu procjenu i izjavu i Gradske
knjižnice Vodice koja ima jedan dio odrađen. Pitala je zašto Grad i gradske ustanove nisu izvršili
usklađenje s navedenim zakonom, odnosno početnu procjenu i izjavu.
Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić odgovorio je da je Grad u fazi izrade navedenog, te da je
siguran da nijedna gradska ustanova nema isto u cijelosti provedeno. Stav je da se pričeka kako će

navedeno izvršiti drugi gradovi kako bi se mogle uzeti u obzir sve pozitivne i negativne strane.
Također, kazao je vijećnici da će do slijedeće sjednice biti obaviještena.
Vijećnik g. Ivica Latin postavio je pitanje na temu dječjih igrališta. Osvrnuo se na snimku asfalta ulice
Rupina u Vodicama koju je nedavno pogledao na društvenim mrežama navodeći da su u boljem stanju
pojedine ulice u zaleđu Vodica od ulica u centru, npr. ulica Grgurev Ante Kukure i Dočine. Pitao je
tko je bio „vidovit i pametan“ da se potroši novac za uređenje ceste do hotela Punte. Također, pitao je
da li je to bio prioritet s obzirom da nema javnih dječjih igrališta, neke ulice su neasfaltirane i bez
rasvjete. Istaknuo je kako je on bio u pravu glede teme tiranije i mobinga na prethodnoj sjednici.
Vijećnik g. Ante Juričev-Grgić pitao je tko je „glavni i odgovorni“ u Gradu Vodicama. Naveo je kako
je skoro istekao aktualni sat, te da i on govori hrvatskim jezikom, ali da Gradonačelnica ne razumije
viječnićka pitanja.
Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić odgovorila je da je svatko odgovoran za svoj djelokrug rada, a
iznad su osobe sukladno hijerarhijskoj ljestvici i organizaciji lokalne samouprave.
Vijećnik g. Ante Juričev-Grgić dodao je da je njegovo pitanje bilo kratko, jasno i konkretno, te ga
ponovio.
Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić odgovorila je da je ona odgovorna za rad gradske uprave i gradskih
tvrtki. Pojasnila je kako ne misli da je kao osoba glavna i odgovorna u Vodicama, te da pitanje
vijećnika nije bilo konkretno već općenito. Kao osoba je građanka Grada Vodica i jednaka s ostalim
građanima, a u svojoj funkciji koju obnaša je glavna i odgovorna.
Predsjednik g. Marin Mikšić utvrdio je da je vijećnik dobio konkretan i jasan odgovor.
Vijećnik g. Ante Juričev-Grgić pitao je vijećnike oporbe da li su zadovoljni odgovorom.
Predsjednik g. Marin Mikšić ponovio je vijećniku da je na njegovo pitanje odgovoreno i da se sigurno
ne mogu svi uvijek složiti s odgovorom.
Vijećnik g. Ante Juričev-Grgić ponovo je postavio pitanje „tko je glavni i odgovorni u Gradu
Vodicama“.
Predsjednik g. Marin Mikšić rekao je da je Gradonačelnik Grada Vodica zakonski zastupnik Grada
Vodica, što je prethodno odgovorila i Gradonačelnica. Prije postavljanja posljednjeg viječnićkog
pitanja vijećnice gđe. Meri Bandl Valeš, osvrnuo se na pitanja koja nisu odgovorena, a glede kojih ga
je vijećnica prethodno kontaktirala, te se glede istih obratio Tajniku. S obzirom da je Tajništvo
profesionalno u tom smislu, rečeno mu je da je odgovoreno na pitanja sukladno raspoloživim
informacijama i na koja je bilo moguće odgovoriti.
Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš postavila je pitanje u ime kluba vijećnika na temu odgovori na
viječnićka pitanja. Istaknula je kako joj je Tajnik na prethodnoj sjednici kazao da nije potrebno poslati
120 zahtjeva za pristup informacijama, već je dovoljno poslati e-mail Tajništvu, Gradonačelnici ili
Pročelniku stručnih službi. U nastavku je kronološki opisala redoslijed poslanih mailova, zahtjeva za
pristup informacijama glede baznih stanica i MEP sustava, 5 G mreže i ACI marine, a na koje nije
dobila kako je tvrdila tražene informacije. U nastavku je navela da je pitanje glede baznih stanica
ranije postavljala na dvije ili tri sjednice, te pitala koja su štetna zračenja za ljude od kad su
postavljene, a od čega ima šesnaest godina. Glede MEP sustava spomenula je kako je uputila tri emaila na koja je dobila dva ista odgovora. Što se tiče izvršenih mjerenja za 5 G mrežu zanima je na
kojim lokacijama su izvršena, te da li je Šibensko-kninska županija potpisala „neki“ ugovor ili Grad
Vodice poduzima sve radnje da osigura kompletnu infrastrukturu za uvođenje 5G mreže. Pitala je da
li je Grad uputio zahtjev za pristup informacijama kako bi dobio dokumente glede ACI marine, budući
je ona dobila informaciju da je Grad Vodice zatražio dopisom potrebnu dokumentaciju od
ministarstva. Dodala je kako je navedeni dokumenti konkretno zanimaju jer se u njima nalazi
dokument o gospodarskoj isplativosti u kojem su navedene radnje koje bi trebala izvršiti ACI marina
za potpisivanje aneksa ugovora. U nastavku se osvrnula na snimku prethodne sjednice na kojoj je
zatražila podatke glede popravaka kamiona, osobnih i ostalih teretnih vozila gradske tvrtke Leć d.o.o.
posljednjih sedam godina. Citirala je odgovor Gradonačelnice koja je glede navedenog pitanja na
prethodnoj sjednici kazala da bi trebalo pitati direktora tvrke Leć d.o.o. Dodala je da joj nije
odgovoreno vezano za „bagere, odnosno kombinirke“, te pitala zašto u javnoj nabavi za prethodnu i
tekuću godinu stoji iznos od 40 000 kuna i zašto tvrtka Leć d.o.o. ne može nabaviti takav radni stroj.

Zanimalo ju je zašto nije dobila financijsko izvješće tvrtke Leć d.o.o. koje je zatražila prije sedam ili
dvanaest dana, a uputila ga je i Predsjedniku Gradskog vijeća. Isto financijsko izvješće ne može
pronaći na mrežnim stranicama na kojima je pronašla samo zapisnik iz 2013. godine bez priloženog
financijskog izvješća. Spomenula je da je sukladno ugovorima između Grada i tvrtke Leć d.o.o. „plava
zastava“ ukupno iznosila 250 000 kuna, a smatra da je bilo „razgovora i glede nove plave zastave“ na
plaži Vruje.
Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Mitrović pojasnio je na koji način funkcionira Tajništvo. Sva
postavljena viječnićka pitanja ulaze u zapisnik i dostavljaju se nadležnim pročelnicima. Svatko od
pročelnika uključujući i Gradonačelnicu odlučuju na koji će način odgovoriti. Istaknuo je da on kao
Tajnik ne može arbitrirati koje je pitanje točno odgovoreno, a koje netočno. Njegova zadaća je sva
postavljena pitanja proslijediti nadležnim osobama.
Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš dodala je kako joj je Tajnik u telefonskom razgovoru kazao da je
dobila odgovor na postavljeno pitanje, a da li je s istim zadovoljna je njezino subjektivno mišljenje.
Predsjednik g. Marin Mikšić pozvao je vijećnike da se suzdrže, da ne upadaju u riječ, te da iskažu
barem malo poštovanja.
Vijećnik g. Ivica Latin kazao je da nikad nisu dobili niti jedan odgovor.
Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Mitrović ponovio je da kao Tajnik Grada nije ovlašten arbitrirati da
li je vijećniku netko odgovorio na način na koji je on želio jer isto nije u opisu njegovog radnog
mjesta, niti sukladno statutu i poslovniku.
Predsjednik g. Marin Mikšić utvrdio je da će apelirati svim pročelnicima i službama da se što
konkretnije odgovori.
Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš zatražila je da joj se odgovori na pitanja jer joj na niti jedno pitanje
nikad nije odgovoreno.
Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić navela je da je ugovor o koncesiji s ACI marinom sklopljen prije
dvadeset i pet godina, te nije poduzela aktivnosti glede istog. Pitala je zašto isto nisu napravili
prethodno prije tri ili deset godina, nego nju prozivaju kao odgovornu osobu. Smatra da je sa svojim
stručnim službama poduzela sve što je mogla.
Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš prekinula je Gradonačelnicu pitanjem zašto nije iskoristila pravo na
pristup informacijama.
Predsjednik g. Marin Mikšić upozorio je vijećnicu da ne upada u riječ Gradonačelnici. Sukladno
poslovniku Gradonačelnica ima pravo na riječ u svakom trenutku.
Gradonačelnica gđa. Nelka Tomić dodala je da je Tajnik g. Marselo Mitrović-Matić glede ACI marine
poslao požurnice. Što se tiče baznih stanica navela je da je osobno pozvala na postupanje građevinsku
i sanitarnu inspekciju. Smatra da odgovor imaju jer je isti poslan građanskoj inicijativi i Gradu
Vodicama. Također, navela je da posjeduju i izvješće građevinske i sanitarne inspekcije.
Predsjednik g. Marin Mikšić zaključio je aktualni sat u 10:11 sati i odredio pauzu u trajanju od 5
minuta. Sjednica se nastavila nakon pauze u 10:17 sati.
Točka 1.
Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vodica za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2020. godine
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Marko Udovičić.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 2 glasa „protiv“ donijelo Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vodica za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2020. godine.
Točka 2.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada
Vodica za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2020. godine

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 2 glasa „protiv“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske
pričuve Grada Vodica za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2020. godine.
Točka 3.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine i
poreza na korištenje javnih površina za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Marko Udovičić.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 2 glasa „protiv“ donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od obveze
plaćanja zakupnine i poreza na korištenje javnih površina za vrijeme trajanja epidemije COVID-19
virusom.
Točka 4.
Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih
površina koji obavljaju gospodarsku djelatnost
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Marko Udovičić.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 2 glasa „protiv“ donijelo Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike poreza na
korištenje javnih površina koji obavljaju gospodarsku djelatnost.
Točka 5.
Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike naknade po koncesijskom
odobrenju za korištenje pomorskog dobra koji obavljaju gospodarsku djelatnost
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Marko Udovičić, Predsjednik g. Marin Mikšić i Gradonačelnica gđa.
Nelka Tomić.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 2 glasa „protiv“ donijelo Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike naknade po
koncesijskom odobrenju za korištenje pomorskog dobra koji obavljaju gospodarsku djelatnost.
Točka 6.
Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike poreza na potrošnju koji
obavljaju gospodarsku djelatnost
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: g. Marko Udovičić i Pročelnik g. Hrvoje Perica.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. Vijeće je sa 8 glasova
„za“ i 2 glasa „protiv“ donijelo Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike poreza na
potrošnju koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Točka 7.
Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike komunalne naknade koji
obavljaju gospodarsku djelatnost
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike komunalne
naknade koji obavljaju gospodarsku djelatnost.
Točka 8.
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.
Točka 9.
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području
Grada Vodica
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i
graditeljstvo, g. Marko Lugović.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području
Grada Vodica.
Točka 10.
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i
graditeljstvo, g. Marko Lugović.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica.
Točka 11.
Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada Vodica
za razdoblje 2020.-2022. godine
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i
graditeljstvo, g. Marko Lugović.
SUDIONICI RASPRAVE: /

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 8 glasova „za“ donijelo Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području
Grada Vodica za razdoblje 2020.-2022. godine.
Točka 12.
Izmjene Godišnjeg plana davanja koncesija za 2020. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i
graditeljstvo, g. Marko Lugović.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 8 glasova „za“ donijelo Izmjene Godišnjeg plana davanja koncesija za 2020. godinu.
Točka 13.
Plan djelovanja Grada Vodica u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Tajništva Grada – Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 8 glasova „za“ donijelo Plan djelovanja Grada Vodica u području prirodnih nepogoda za 2021.
godinu.
Točka 14.
Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Tajništva Grada – Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi.
Točka 15.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojnoobrazovnog rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2019./2020. pedagošku godinu
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bila je ravnateljica Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, gđa. Tina-Valerija Storić.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa
odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2019./2020. pedagošku godinu.
Točka 16.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice Grada Vodica za razdoblje 1.
siječnja 2020. - 30. lipnja 2020. godine
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bila je Gradonačelnica.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice Grada Vodica za
razdoblje 1. siječnja 2020. - 30. lipnja 2020. godine.

Točka 17.
Odluka o poništavanju Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Vodice i Srima
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bila je Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje,
gđa. Tina Bosotin.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o poništavanju Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima.
Točka 18.
Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i
Srima
Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.
Izvjestitelj akta bila je Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje,
gđa. Tina Bosotin.
SUDIONICI RASPRAVE: /
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Vodice i Srima.
Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik je zaključio sjednicu u 11:14 sati.
KLASA: 021-05/20-01/09
URBROJ: 2182/04-03/12-20-21
Vodice, 9. listopada 2020. godine
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