
ZAPISNIK  

24. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica 

(verificirani) 

 

 

Dana 26. studenoga 2020. godine održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica u dvorani 

Kulturnog centra Vodice s početkom u 11:00 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, g. Šime Bilan, gđa. Meri Bandl Valeš, g. 

Ante Juričev-Grgić,g. Ivica Latin, g. Danijel Skočić  i g. Marko Udovičić. 

Sa sjednice su bili odsutni vijećnici: g. Ivica Slavica zbog propisane mjere samoizolacije. 

Na sjednici su bili nazočni Zamjenik Gradonačelnice 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 i Pročelnik Tajništva Grada-

Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić. 

Sa sjednice je bila odsutna Gradonačelnica Grada Vodica gđa. Nelka Tomić zbog propisane mjere 

samoizolacije. 

Na sjednici su bili nazočni sljedeći gosti: opunomoćenik obitelji Šaponja, odvjetnik g. Marko Fuštin i 

predsjednik Odbora za prostorno uređenje Grada Vodica, g. Ante Cukrov.  

Na sjednici su bili nazočni sljedeći građani: g. Marin Cvitan i g. Marko Cvitan. 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić vodio je sjednicu. 

Gđa. 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 predstavnika medija i ovlaštene osobe Grada. 

Predsjednik g. Marin Mikšić otvorio je 24. sjednicu i utvrdio da je temeljem članka 65. Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Vodica na sjednici bilo nazočno 13 vijećnika, stoga je konstatirao kako je 

osiguran kvorum za pravovaljano odlučivanje. U 11:02 sati došao je vijećnik g. Ante Pešić. 

 

Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća usvojen je s primjedbom vijećnice gđe. Meri Bandl Valeš. U 

nastavku je navela da je na prethodnoj sjednici iznijela primjedbu na zapisnik s 22. sjednice koja je 

usvojena, ali nije unesena u zapisnik. Sve što je rekla želi vidjeti u zapisniku jer će sukladno Zakonu o 

arhivskoj građi kasnije izgledati da je ona nešto rekla što nije istina.  

Tajnik g. Marselo Mitrović-Matić pitao je vijećnicu da pojasni što točno nije u Poslovniku.  

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš rekla mu je da ostavi Poslovnik na miru. U nastavku je navela da 

snimka njenog izlaganja pokazuje jedno, a u zapisniku stoji drugo, te da su izostavljene neke činjenice.  

Tajnik g. Marselo Mitrović-Matić pitao je vijećnicu koje su točno činjenice izostavljene kako bi se iste 

mogle unijeti. 

Predsjednik g. Marin Mikšić kazao je vijećnici da isto može napraviti i pisanim putem. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš odgovorila je da ne želi pisanim putem jer joj tako nije odgovoreno 

na niti jedan mail navodeći u nastavku da je u zapisniku 22. sjednice izostavljen podatak da je tvrtka 

Leć d.o.o. u javnoj nabavi navela automobil u vrijednosti od 120 0000.   

Predsjednik g. Marin Mikšić kazao je vijećnici da se zapisnici pišu skraćeno, sjednice su javne i svatko 

može u bilo kojem trenutku pogledati snimku sjednice i njenog izlaganja. 

Tajnik g. Marselo Mitrović-Matić rekao je kako će se unijeti u zapisnik sve točno kako je navela u 

zapisniku sa 24. sjednice. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš rekla je kako nema potrebe navoditi kako je rekla na sjednici, već 

kako stoji na snimci, a na snimci stoji „120 000 kuna, osobni automobil u nabavci Leća, računi tvrtke 

Leć d.o.o. za popravak vozila, kamiona i osobne automobile koji nisu u vlasništvu tvrtke Leć, a 

napisano je vozni park Leća“. U nastavku je navela primjedbu na zapisnik sa 23. sjednice. Pojasnila je 

da joj je rečeno da će joj biti odgovoreno na pitanje vezano uz natječaj tvrtke Leć d.o.o. kada su 

primljene dvije osobe, a natječaj je raspisan za jednu osobu. Obratila se predsjedniku g. Marinu 

Mikšiću kazavši da do danas nije dobila odgovor. 



Predsjednik g. Marin Mikšić pitao je tajnika g. Marsela Mitrovića-Matića zašto vijećnici nije 

odgovoreno na pitanje. 

Tajnik g. Marselo Mitrović-Matić odgovorio da niti jedno od navedenih pitanja vijećnice nije upućeno 

njemu kao tajniku, te kada pitanje bude njemu upućeno, on će na isto i odgovoriti. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš pitala je tajnika g. Marsela Mitrovića-Matića „zašto on tu uopće 

stoji“. 

Tajnik g. Marselo Mitrović-Matić odgovorio je da „stoji“ u svojstvu tajnika Grada i ukoliko vijećnica 

ima pitanje za tajništvo rado će joj odgovoriti. 

Predsjednik g. Marin Mikšić utvrdio je kako slijedi usvajanje zapisnika, te da vijećnica ima primjedbu 

na zapisnik o kojoj se ne može dalje raspravljati. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš obratila se predsjedniku g. Marinu Mikšiću i tajniku g. Marselu 

Mitroviću-Matiću kazavši :“vas dva ste zaduženi da vijećnici dobiju materijale do iduće sjednice“ 

dodavši tajniku kako se sam nazvao skretničarem na prethodnoj sjednici, te da je slab skretničar jer 

njegovi pročelnici ne dostavljaju vijećnicima odgovore na pitanja.  

Tajnik g. Marselo Mitrović-Matić kazao je da to nisu njegovi pročelnici, već pročelnici ureda Grada 

Vodica na čelu kojih je gradonačelnica i zamjenik gradonačelnice. Ponovio je da je prisutan na 

sjednicama za tajništvo i kada se pitanje bude odnosila na tajništvo, tada može na takav način postaviti 

pitanje. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš upadanjem u riječ nije dozvolila tajniku da odgovori u cijelosti.  

Predsjednik g. Marin Mikšić pozvao je vijećnicu gđu. Meri Bnadl Valeš da iznese primjedbu na 

zapisnik. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš navela je nadalje kako joj je na prethodnoj sjednici gradonačelnica 

gđa. Nelka Tomić glede pitanja za ACI marinu odgovorila zašto ista pitanja nije postavljala prije tri, 

pet ili više godina jer ona tada nije bila, te samim tim nije potpisala. 

Predsjednik g. Marin Mikšić ponovo je pozvao vijećnicu gđu. Meri Bandl Valeš da iznese svoju 

primjedbu na zapisnik. U nastavku je pitao vijećnicu želi li da sve što kaže za govornicom bude u 

zapisniku. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš odgovorila je da ako se radi o podacima, „ciframa u kunama ili u 

nezna čemu“, dokumentima, aktima, želi da budu točni podaci s datumom, iznosom i potpisnicima. 

Predsjednik g. Marin Mikšić zahvalio je vijećnici na opasci i zamolio službe da u zapisniku bude 

navedeno sve točno kao i na snimci. 

Tajnik g. Marselo Mitrović-Matić objasnio je da se zapisnik sastavlja sukladno odredbama Poslovnika 

donesenog od strane Gradskog vijeća. Poslovnikom je propisano da se radi skraćeni zapisnik, ali ne 

može se od riječi do riječi sve navesti, a za što i služe primjedbe na zapisnik. Zamolio je vijećnike da 

prilikom iznošenja primjedbi točno navedu što se stavlja u zapisnik, a ne nešto neodređeno. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš rekla je tajniku g. Marselu Mitroviću-Matiću da je sve što je rekao 

nepotrebno jer je ona jasno i glasno rekla da nedostaje 120 000 kn za osobni automobil, te da on njoj 

ne priča priču. Što se tiče vijećničkih pitanja navela je da sukladno čl.44. Poslovnika vijećnici trebaju 

dobiti odgovor na samoj sjednici, te u slučaju da to nije moguće, a što možete tražiti od županije, 

ministarstva ili „svetog Petra“ do sljedeće sjednice morate dostaviti odogovore, a što vi uporno ne 

radite. Također, navela je i da predsjednik g. Marin Mikšić „uporno“ krši Poslovnik. 

Predsjednik g. Marin Mikšić zahvalio je vijećnici i upozorio je da će dobiti opomenu s obzirom da 

upada u riječ i nastavlja govoriti i nakon što joj se zahvalio za riječ.  

Budući je zapisnik usvojen s primjedbom vijećnice gđe. Meri Bandl Valeš, predsjednik g. Marin 

Mikšić zamolio je vijećnike da prije prelaska na dnevni red još jednom utvrde kvorum. 

 

Predsjednik g. Marin Mikšić utvrdio je da je na sjednici prisutno 14 vijećnika. 

Prije prelaska na dnevni red, a budući je sjednica sazvana na prijedlog 1/3 i više oporbenih vijećnika, 

predsjednik g. Marin Mikšić zamolio je vijećnicu gđu. Meri Bandl Valeš da se kao predsjednica kluba 

vijećnika obrati vijećnicima s obrazloženjem zahtjeva. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš kazala je predsjedniku g. Marinu Mikšiću da prije tematske sjednice 

slijedi aktualni sat.  

Predsjednik g. Marin Mikšić ponovo je zamolio vijećnicu gđu. Meri Bandl Valeš da se obrati 

vijećnicima. 



Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš kazala je da se ne može sad tako i da ne može svaki put „izmišljati 

Poslovnik“.  

Predsjednik g. Marin Mikšić kazao je da se ide redoslijedom sukladno Poslovniku, te ukoliko ona ne 

želi, on može pročitati zahtjev. 

Vijećnik g. Ante Juričev Grgić pitao je predsjednika g. Marina Mikšića gdje su pozvani gosti. 

Predsjednik g. Marin Mikšić odgovorio je da su gosti pozvani i dolaze u 12:00 sati. 

Vijećnik g. Ante Juričev Grgić i vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš uglas su pitali: „šta će ona dvaput 

govoriti?“ 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš dodala je kako je jedna točka dnevnog reda tematske sjednice prije 

čega je aktualni sat i pitala predsjednika g. Marina Mikšića „što sad izmišljate?“. 

Predsjednik g. Marin Mikšić naveo je kako prvenstveno mora upoznati javnost i vijećnike zašto je 

sazvana sjednica. 

Vijećnik g. Ante Juričev Grgić dodao je vijećnici gđi. Meri Bandl Valeš da samo pročita temu. 

Predsjednik g. Marin Mikšić pitao je u čemu je problem pročitati obrazloženje, a koje su prethodno 

svima javno poslali.   

Vijećnik g. Ivica Latin dodao je predsjedniku g. Marinu Mikšiću da nije bilo tako kada je bila 

tematska sjednica o kanalizaciji i pitao ga zašto od svih pravi budale. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš navela je predsjedniku g. Marinu Mikšiću: ovo je prvi put da 

izmišljate ovakvu stvar“ dodavši da pregleda sve sjednice jer nikada nije bilo tako. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš izašla je za govornicu i pročitala naslov zahtjeva: Otok Tijat, 

devastacija i nelegalna gradnja i navela da će dodatno obrazloženje dati kasnije. 

Predsjednik g. Marin Mikšić kazao je da će on pročitati obrazloženje. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš odgovorila mu je da to nije obrazloženje koje je ona trebala dati. 

Vijećnik g. Marko Udovičić pitao je zašto vijećnicima i gradonačelnici koji su u samoizlocaiji nije 

omogućeno da sjednicu prate putem videolinka budući je u saboru isto omogućeno. Smatra da se time 

povrjeđuju prava vijećnika. Spomenuo je kako je prije desetak dana poslao upit da li su osigurani svi 

tehnički uvjeti za održavanje video sjednica i odgovoreno mu je da jesu. 

Predsjednik g. Marin Mikšić pitao ga je kome je poslao. 

Vijećnik g. Marko Udovičić rekao je da je upit poslao tajništvu, skretničaru i dodao kako su svi 

vijećnici izabrani od građana Grada Vodica i da im je osnovno pravo sudjelovanje na sjednici. 

Predsjednik g. Marin Mikšić kazao je da nisu na toj točki, ni u aktualnom satu. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš, vijećnik g. Ante Juričev Grgić, vijećnik g. Ivica Latin govore uglas. 

Predsjednik g. Marin Mikšić upozorio ih je da su prekršili Poslovnik. 

Vijećnik g.Ivica Latin dodao je da je potjera vani. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš i vijećnik g. Ivica Latin nadalje govore uglas.  

Predsjednik g. Marin Mikšić zamolio je vijećnike da mu ne upadaju u riječ kako bi mogao nastaviti 

vođenje sjednice.  

Vijećnik g.Ivica Latin pitao je predsjednika g. Marina Mikšića zašto on stvara probleme. 

Predsjednik g. Marin Mikšić pitao je zašto je problem da se pročita obrazloženje. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš i vijećnik g. Ivica Latin kazali su uglas da će obrazloženje dati kada 

dođu ostali ljudi, misleći na goste. 

 

Predsjednik g. Marin Mikšić odredio je pauzu u 11: 16 sati u trajanju od 5 minuta. 

Predsjednik g. Marin Mikšić pozvao je u 11:20 sati vijećnike da uđu u vijećnicu jer će uskoro kroz 

15,20 sekundi uslijediti nastavak. 

Sjednica je nastavljena u 11:22 sati. 

Predsjednik g. Marin Mikšić naveo je kako je pristigao prigovor na dnevni red 24 sata prije održavanja 

sjednice, te upozorio vijećnike da ne upadaju u riječ.  

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš upada u riječ predsjedniku g. Marinu Mikšiću govoreću mu: 

„Gospodine predsjedniče ja vama dajem opomenu jer vi ste kršili poslovnik od kad ste sjeli na to 

mjesto.“ U nastavku ne dozvoljava predsjedniku g. Marinu Mikšiću da dođe do riječi. 

 

Predsjednik g. Marin Mikšić odredio je u 11:23 sati pauzu. 

Sjednica je nastavljena u 11:25 sati. 

Predsjednik g. Marin Mikšić utvrdio je da mora uvažiti sve što zaprimi. 



Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš pitala je predsjendika g. Marina Mikšića zašto je on do sada kršio 

Poslovnik. 

Predsjednik g. Marin Mikšić odgovorio je da nije kršio Poslovnik, štoviše dao im je riječ i kada to 

pravo nisu imali. U nastavku je kazao da imaju i prigovor na dnevni red. 

Vijećnik g. Ante Juričev Grgić i vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš uglas su povikali „koji dnevni red, 

nemamo dnevni red“. 

Vijećnik g. Ante Juričev Grgić dodao je da je jedna tematska sjednica i jedan dnevni red. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš pitala je predsjednika g. Marina Mikšića zašto je sazvao sjednicu ako 

je ne želi održati. 

Predsjednik g. Marin Mikšić odgovorio je to nije istina jer se upravo održava sjednica. Zamolio je 

vijećnike da zauzmu svoja mjesta kako bi se sjednica nastavila. 

Vijećnik g. Ivica Latin rekao je predsjedniku g. Marinu Mikšiću da se izgubio u prostoru i vremenu, te 

ga pitao zašto se nije držao poslovnika na tematskoj sjednici o kanalizaciji i turizmu. 

Predsjednik g. Marin Mikšić kazao je da imaju prigovor na dnevni red. 

Vijećnik g. Ante Juričev Grgić i vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš upadaju u riječ i uglas nejasno 

govore. 

Predsjednik g. Marin Mikšić kazao je da on obavještava javnost i vijećnike o svemu što zaprimi, te ih 

pitao u čemu je problem. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš kazala je predsjedniku g. Marinu Mikšiću da je problem što on krši 

poslovnik od kad je imenovan, te da će ona tražiti glasovanje o njegovoj smjeni. 

Predsjednik g. Marin Mikšić utvrdio je kako imaju zahtjev u kojem se navodi pismo PZ Prvić 

Šepurine, ravnateljice Ivane Ivić Grbelja. 

Vijećnik g. Ante Juričev Grgić dodao je upadanjem u riječ da je to pismo MO Prvić Šepurine upućeno 

gradonačelnici na koje nije odgovoreno. 

Predsjednik g. Marin Mikšić kazao je nastavno na navedeno pismo da se u istom više puta navodi 

uloga pok. g. Šaponje. 

Vijećnik g. Ante Juričev Grgić i vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš dodali su uglas da on uopće nije 

bitan i ne zanima ih. 

Predsjednik g. Marin Mikšić zamolio je vijećnike da mu dopuste da objasni da su nastavno na njihov 

zahtjev zaprimili protestno pismo obitelji Šaponje kako bi javnost bila upoznata. U nastavku je 

pročitao naslov zahtjeva i krenuo čitati obrazloženje, ali s obzirom da se radi o pokojnom gospodinu 

jednostavno nije ga nije mogao pročitati u cijelosti. 

Vijećnik g. Ante Juričev Grgić dodao je da pročita sve. 

Predsjednik g. Marin Mikšić zamolio je tajnika g. Marsela Mitrovića-Matića da pročita sadržaj 

zahtjeva s obrazloženjem u cijelosti. 

Tajnik g. Marselo Mitrović-Matić u nastavku je pročitao u cijelosti sadržaj obrazloženja, odnosno 

pisma kojeg je uputila PZ Prvić Šepurine u kojem se obraća Gradu Vodice, gradonačelnici Nelki 

Tomić koje je dostavljeno u privitku zahtjeva oporbenih vijećnika za sazivanje sjednice. U potpisu 

navedenog pisma je upraviteljica zadruge Ivana Ivić Grbelja. 

Predsjednik g. Marin Mikšić konstatirao je da je to obrazloženje sazivanja sjendice, nakon čega je 

zaprimio protestno pismo obitelji preminulog g. Šaponja zaključivši da su vijećnici sazvali sjednicu na 

čovjeku koji je mrtav. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš se ustala i krenila govoriti bez da joj je predsjednik g. Marin Mikšić 

dao riječ. 

Predsjednik g. Marin Mikšić upozorio je vijećnicu da će je izbaciti iz vijećnice, te je u nastavku više 

puta opomenuo da sjedne. 

Vijećnik g. Ivica Latin dodao je predsjedniku g. Marinu Mikšiću da ga može biti sram. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš ponovo se ustala i krenila govoriti bez da joj je predsjednik g. Marin 

Mikšić dao riječ, te zamolila predsjednika da pročita datum njihovog zahtjeva za sazivanje sjednice. 

Predsjednik g. Marin Mikšić pročitao je datum zahtjeva oporbenih vijećnika za sazivanje sjednice: 

14.10.2020. godine. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš kazala je da je sastavljeno u trenutku kad je bio živ. 

Predsjednik g. Marin Mikšić odgovorio je vijećnici da je njima uz zahtjev, pismo proslijeđeno u 

trenutku kad je bio mrtav. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš kazala je da njih ne zanima g, Šaponja. 



Predsjednik g. Marin Mikšić pitao ih je kako ih ne zanima kada su dana 14.10.2020.g. proslijedili 

zahtjev za sazivanje sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica, Gradu Vodicama i Gradskom vijeću i to 

vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš kao predsjednica kluba nezavisnih vijećnika uz supotpis 1/3 

vijećnika. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš kazala je upadanjem u riječ predsjedniku da ona ima uvodno 

izlaganje na temu u kojem će se jasno i glasno vidjeti da g. Šaponja nije bitan. Bitna je devastacija 

Otoka Tijata i uloženih sredstava od strane grada. 

Predsjednik g. Marin Mikšić zamolio je vijećnicu da sjedne jer nije dobila riječ. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš kazala je: „sram vas bilo“. 

Predsjednik g. Marin Mikšić ponovio je da su nakon sazivanja sjednice zaprimili protestno pismo i 

prigovor na dnevni red, te je potrebno ići tim redoslijedom. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš dodala je predsjedniku da je mogao odbiti sazvanje sjednice ako je 

smatrao da isto nije u redu, te da bi tada sukladno poslovniku gradonačelnica trebala sazvati sjednicu u 

roku od 8 dana. Također, navela je da ako je prihvatio sjednicu, da je istu trebao održati. 

Predsjednik g. Marin Mikšić odgovorio je da je sjednica upravo u tijeku, održava se i zamolio 

vijećnike za malo reda. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš ponovo upada u riječ predsjedniku. 

Predsjednik g. Marin Mikšić ju je zamolio da sjedne jer joj nije dao riječ. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš odgovorila mu je „šta to mene brige“. 

Predsjednik g. Marin Mikšić rekao je da mu se nakon sazivanja sjednice obratila obitelj Šaponja 

protestnim pismom, te je u nastvaku zamolio odvjetnika g. Marka Fuština, opunomoćenika obitelji 

Šaponja da pročita protestno pismo. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš upadanjem u riječ odgovorila je: „ma kako nećeš, on će sad govoriti 

u ime obitelji, ma odite u vražju mater, eto tako jasno i glasno, ma sramite se, radite od poslovnika 

sprdačinu, jadan li si kakov si“. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš i vijećnik g. Ivica Latin povikivali su u jedan glas: „neka govori kada 

dođu ljudi.“ 

Predsjednik g. Marin Mikšić pozvao je odvjetnika g. Marka Fuština za govornicu. 

Odvjetnik g. Marko Fuštin počeo je čitati protestno pismo obitelji Šaponja što mu je bilo u nastavku 

onemogućeno zbog neprestanog upadanja u riječ vijećnice gđe. Meri Bandl Valeš i vijećnika g. Ivice 

Latina da odustane. 

Vijećnik g. Ante Juričev Grgić pitao je koliko je građana Grada Vodica uputilo prigovor, te zašto se 

njima nije omogućilo da govore za govornicom. 

Predsjednik g. Marin Mikšić zamolio je vijećnike da dozvole odvjetniku da govori.  

U nastavku je odvjetnik g. Marko Fuštin pokušavao nastaviti čitanje protestnog pisma, ali su ga 

vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš i vijećnik g. Ivica Latin neprestano u više navrata prekidali govoreći 

kako ih ne zanima pok. g. Šaponja. 

Predsjednik g. Marin Mikšić kazao je odvjetniku da slobodno nastavi čitati. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš: „Ma šta slobodno? Ma možeš ti protest i ovu sjednicu obisiti mačku 

o rep.“ 

Vijećnik g. Ivica Latin dodao je odvjetniku g. Marku Fuštinu da može isto pročitati kada dođu svi ljudi 

ako je korektan istodobno sam zaključivši kako nije korektan. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš kazala je da pokojnik nije bitan. 

Predsjednik g. Marin Mikšić odgovorio joj je da to nije istina, već se oni koriste pokojnim čovjekom 

kojeg su u više navrata naveli u obrazloženju svog zahtjeva za sazivanje sjednice ujedno pokazujući 

svim prisutnima predmetni dokument. 

Odvjetnik g. Marko Fuštin zamolio ih je dvije, tri minute da pročita protestno pismo u ime obitelji 

Šaponja. 

U nastavku je odvjetnik g. Marko Fuštin čitao, ali su ga neprestano prekidali vijećnica gđa. Meri 

Bandl Valeš i vijećnik g. Ivica Latin s raznim povicima da ih to uopće ne zanima i nisu mu dopustili 

da pročita sadržaj protestnog pisma. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš i vijećnik g. Ivica Latin govore u jedan glas pritom nejasno govoreći.   

 

Nakon što je predsjednik g. Marin Mikšić tijekom sjednice u više navrata opomenuo vijećnike na red 

napomenuvši da sukladno Poslovniku ne mogu govoriti na sjednici prije nego što zatraže i dobiju riječ 



predsjednika gradskog vijeća, prekinuo je sjednicu u 11:44 sati u trenutku kada je pozlilo vijećnici gđi. 

Mariji Ferara. Sjednicu nije bilo moguće nastaviti s obzirom da su u trenutku prekida iste, svi vijećnici 

izašli iz dvorane Kulturnog centra Vodice, te samim tim nije bio osiguran kvorum za daljnji nastavak 

prekinute sjednice. 
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