ZAPISNIK
1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
(verificirani)
Dana 25. lipnja 2021. godine održana je 1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada
Vodica u dvorani Kulturnog centra Vodice. Sjednicu je u 10,00 sati otvorio Pročelnik Tajništva Grada
– Tajnik Grada, gosp. Marselo Mitrović-Matić, uz nazočnost medija, Gradonačelnika Grada Vodica,
gosp. Ante Cukrova, Više stručne suradnice za radne odnose, sjednice i lokalnu samoupravu, gđe. Anteje
Nakić, Pročelnika Upravnog odjela za financije i javne prihode gosp. Hrvoje Perica, Pročelnik Upravnog
odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo gosp. Marko Lugović, Pročelnice
Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje gđe. Tina Bosotin, Administrativnog
referenta za društvene djelatnosti gosp. Tonija Mateše i građana, gosp. Grge Skočića.
Gđa. Anteja Nakić, Viša stručna suradnica za radne odnose, sjednice i lokalnu samoupravu bila
je zadužena za zapisnik uz tonsko snimanje.
Sjednica je video snimana od ovlaštene osobe Grada.
Imenovani je na početku sjednice pozdravio sve nazočne i izvršio prozivku vijećnika kako bi se
utvrdio kvorum.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici: Gordan Fržop, Branimir Marić, Marin Mikšić,
Ante Pešić, Giordana Radin-Mačukat, Igor Lozančić, Marko Mačukat, Auror Friganović, Ante Gulin,
Ivica Slavica, Matko Sladić, Meri Bandl-Valeš, Marko Udovičić.
Imenovani je utvrdio da je na sjednici nazočno 13 vijećnika te da je osiguran kvorum za
pravovaljano odlučivanje. Potom je pročitao sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor Mandatno-imunitetnog povjerenstva
2. Izvješće o verifikaciji mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Vodica
- Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika
- Svečana prisega članova predstavničkog tijela,
3. Izbor Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove,
4. Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Vodica
5. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vodica
Slijedi raspravljanje i odlučivanje po točkama dnevnog reda.
Točka 1.
Izbor Mandatno-imunitetnog povjerenstva
Gosp. Marselo Mitrović-Matić je naveo da sukladno članku 15. i 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Vodica Mandatno-imunitetno povjerenstvo ima tri člana (predsjednika i dva člana) koji se biraju
razmjerno stranačkom sastavu iz reda vijećnika, a prijedlog može dati najmanje 1/3 vijećnika, sukladno
članku 2. stavku 4. Poslovnika. Istaknuo je da je zadaća Mandatno-imunitetnog povjerenstva obavijestiti
Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika temeljem
objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima, te obavijestiti Gradsko
vijeće o mirovanju ili prestanku mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju
obavljati vijećničku dužnost. Konstatirao je kako je zaprimljen prijedlog 1/3 vijećnika kojim su u
Mandatno-imunitetno povjerenstvo predloženi sljedeći članovi: Auror Friganović, za predsjednika, Meri
Bandl-Valeš, za potpredsjednika, Branimir Marić, za člana. Otvorio je raspravu. Obzirom da se nitko
nije prijavio za raspravu, dao je prijedlog na glasovanje.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 13 glasova
„za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ izabralo Mandatno-imunitetno povjerenstvo u sljedećem

sastavu Auror Friganović, za predsjednika, Meri Bandl Valeš, za potpredsjednika, Branimir Marić, za
člana.
Predsjedavajući je utvrdio kratku stanku kako bi se sastalo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Nakon kratke stanke, sjednica je nastavljena.
Točka 2.
Izvješće o verifikaciji mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Vodica
Gosp. Marselo Mitrović-Matić je zamolio predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva, gosp.
Aurora Friganovića da podnese Izvješće.
Gosp. Auror Friganović pročitao je Izvješće o verifikaciji mandata Gradskog vijeća Grada Vodica kojim
je, temeljem objavljenih Konačnih rezultata izbora članova gradskog vijeća Grada Vodica provedenih
16. svibnja 2021. godine u Gradsko vijeće izabrano 13 vijećnika i to s kandidacijske liste Hrvatske
demokratske zajednice, HDZ i Hrvatske seljačke stranke, HSS: Ante Cukrov, Gordan Fržop, Branimir
Marić, Marin Mikšić, Ante Pešić, Giordana Radin-Mačukat; s Nezavisne liste Stipe Petrina: Sanja
Radin-Mačukat, Marko Mačukat, Auror Friganović; s kandidacijske liste Most, Domovinski pokret-DP,
Loza nezavisna lista-LOZA: Ivica Slavica i Matko Sladić; s kandidacijske liste grupe birača Meri BandValeš; Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP Marko Udovičić.
Povjerenstvo je potom utvrdilo kako su se stekli uvjeti za početak mirovanja za vijećnike gosp. Ante
Cukrova i gđe. Sanje Radin-Mačukat.
Gosp. Ante Cukrov izabran je za Gradonačelnika Grada Vodica te mu mandat u Gradskom vijeću,
sukladno članku 90. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima, miruje po sili zakona.
Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska seljačka stranka dana 24. lipnja 2021. godine dostavili su
Tajništvu Grada Vodica dopis u kojem su sporazumno utvrdili da se za zamjenika Ante Cukrova
određuje Igor Lozančić, kandidat broj 7 sa pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog
vijeća Grada Vodica.
Gđa. Sanja Radin-Mačukat izabrana je za vijećnicu Gradskog vijeća Grada Vodica te je sukladno članku
79. stavku 1. obavijestila Tajništvo Grada Vodica o nespojivosti dužnosti te izjavila da stavlja svoj
mandat u mirovanje.
Nezavisna lista Stipe Petrine dana 15. lipnja 2021. godine dostavila je Tajništvu Grada Vodica Odluku
o zamjeniku izabrane gradske vijećnice Sanje Radin-Mačukat u Gradskom vijeću Grada Vodica u kojoj
je utvrđeno da se za njezinog zamjenika određuje Ante Gulin kandidat broj 4 sa pravovaljane
kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Vodica.
Podnošenjem ovog izvješća se smatra da su verificirani mandati izabranih vijećnika te da mandati
izabranih vijećnika gosp. Ante Cukrova i gđe. Sanje Radin-Mačukat miruju sukladno prije navedenim
odredbama a zamjenjuju ih gosp. Ivica Lozančić i gosp. Ante Gulin.
ZAKLJUČAK: Vijeće je primilo na znanje Izvješće o verifikaciji mandata vijećnika Gradskog vijeća
Grada Vodica.
Gosp. Marselo Mitrović-Matić istaknuo je da će se temeljem podnesenog Izvješća donijeti deklaratoran
Zaključak o primanju na znanje naprijed navedenog Izvješća kojim se utvrđuje da su verificirani mandati
novoizabranih vijećnika Gradskog vijeća Grada Vodica.
- Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora
Gosp. Marselo Mitrović-Matić naveo je da sukladno podnesenom Izvješću, a temeljem članka 87. stavku
4. Zakona o lokalnim izborima konstituirajućom sjednicom predstavničkog tijela do izbora predsjednika
predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Budući da je gosp. Ante
Cukrov prvi izabrani član sa kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a mandat mu miruje po
sili zakona, u tom slučaju sjednicom predsjeda prvi sljedećeg izabranog člana s predmetne kandidacijske
liste. Obzirom da je to je gosp. Gordana Fržop. Gosp. Marselo Mitrović-Matić zamolio je gosp. Gordana
Fržopa da nastavi predsjedavati sjednicom.

-Svečana prisega članova predstavničkog tijela
Gosp. Gordan Fržop je pozdravio sve prisutne. Imenovani je zamolio Pročenika Tajništva Grada –
Tajnika Grada da pročita tekst prisege koji glasi: „Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u
Gradskom vijeću Grada Vodica obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava
Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada Vodica te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Republike Hrvatske i Grada Vodica.“ Nakon toga je gosp. Gordan Fržop prisegnuo i potpisao tekst
prisege, a zatim zamolio da svaki vijećnik, pojedinačno, ustane, prisegne te potpiše tekst prisege.
Točka 3.
Izbor Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove
Gosp. Gordan Fržop je konstatirao da su zaprimljeni prijedlozi 1/3 vijećnika kojim su u Odbor za
izbor, imenovanja i upravne poslove predloženi sljedeći članovi: Ivica Slavica, za predsjednika, Meri
Bandl-Valeš, za potpredsjednika, Ante Gulin, za člana, Ante Pešić, za člana, Igor Lozančić, za člana.
Zatim je otvorio raspravu po dostavljenom prijedlogu. Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu,
dao je prijedlog na glasovanje.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 13 glasova
„za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ izabralo Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
u sljedećem sastavu: Ivica Slavica, za predsjednika, Meri Bandl-Valeš, za potpredsjednika, Ante Gulin,
za člana, Ante Pešić, za člana, Igor Lozančić, za člana.
Točka 4.
Izbor Predsjednika Gradskog vijeća
Gosp. Gordan Fržop naveo je da Gradsko vijeće Grada Vodica ima predsjednika i potpredsjednika,
Predsjednika bira Gradsko vijeće iz reda vijećnika javnim glasovanjem na prijedlog Odbora za izbor,
imenovanja i upravne poslove ili na prijedlog 1/3 vijećnika Gradskog vijeća većinom glasova svih
vijećnika. Nastavio je da prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom
vijećnika te da vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.
Utvrdio je kako je zaprimljen jedan prijedlog za izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Vodica te
da je od strane 7 vijećnika za predsjednika predložen gosp. Marko Mačukat. Obzirom da nije bilo
daljnjih prijedloga, gosp. Gordan Fržop otvorio raspravu po dostavljenom prijedlogu. Kako nije bilo
nikoga prijavljenog za raspravu, isti je prijedlog dao na glasovanje.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 0 glasova „suzdržan“ izabralo za predsjednika Gradskog vijeća
Grada Vodica gosp. Marka Mačukata.
Gosp. Gordan Fržop pozvao je predsjednika Gradskog vijeća Marka Mačukata da preuzme
predsjedavanje sjednicom.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vodica uputio je pozdrav vijećnicima, Gradonačelniku i ostalim
prisutnim. Istaknuo je da se smatra kako je Gradsko vijeće konstituirano izborom predsjednika.
Zatim su se svi prisutni ustali te je izvedena himna Republike Hrvatske „Lijepa naša domovino“, i himna
Grada Vodica „Voda je gradu darovala ime“, a zatim je uslijedio kratki govor predsjednika Gradskog
vijeća u kojem je istaknuo da je voljom građana formirana većina u gradskom vijeću te da je naprijed
navedeno novi iskorak za zajednicu uz nadu da će isto donijeti boljitak Gradu Vodicama. Naveo je da
će energiju usmjeriti ka transparentnijem upravljanju gradskim novcem, rješavanju ekoloških problema,
da se starijim građanima osigura dostojanstvenija starost. Naveo je da vjeruje da će grad Vodice u
narednom mandatu prosperirati na svim razinama.

Točka 5.
Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća
Predsjednik gradskog vijeća, gosp. Marko Mačukat istaknuo je da sukladno članku 10. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vodica ima predsjednika i potpredsjednika. Potpredsjednika bira Gradsko vijeće
iz reda vijećnika javnim glasovanjem na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove ili na
prijedlog 1/3 vijećnika Gradskog vijeća većinom glasova svih vijećnika. Prijedlog vijećnika mora biti
podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati
prijedlog samo za jednog kandidata.
Imenovani je utvrdio je kako je zaprimljen 1 prijedlog za izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada
Vodica te da je od strane 7 vijećnika za predsjednika predložen gosp. Marko Udovičić. Obzirom da nije
bilo daljnjih prijedloga otvorio je raspravu. Kako se nitko nije prijavio za raspravu, dao je prijedlog na
glasovanje.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je većinom od
12 glasova „za“, 0 „protiv“ i 1 “suzdržan“ izabralo Marka Udovičića za potpredsjednika gradskog vijeća
Grada Vodica.
-Dopuna dnevnog reda
Predsjednik Gradskog vijeća je utvrdio da je od strane 7 vijećnika zaprimljen jedan prijedlog za Dopunu
dnevnog reda koji su predložene sljedeće točke:
1. Izbor Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
2. Izbor Odbora za koordinaciju predstavničkog tijela i gradonačelnika.
Točke su predložene kao 6. i 7. točka dnevnog reda.
Predsjednik Gradskog vijeća stavio je dopunu dnevnog reda na glasanje.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
s 13 glasova „za“, 0 „protiv“ i 0 „suzdržan“ prihvatilo Dopunu dnevnog reda.
Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je kako je od strane Gradonačelnika zaprimljen prijedlog za
Dopunu dnevnog reda kojim su predložene sljedeće točke:
1. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
Imenovani je stavio dopunu dnevnog reda na glasanje.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
s 13 glasova „za“, 0 „protiv“ i 0 „suzdržan“ prihvatilo Dopunu dnevnog reda.
Točka 6.
Izbor Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je kako su zaprimljeni prijedlozi 1/3 vijećnika kojim su u Odbor
za Statut, poslovnik i propise predloženi sljedeći članovi: Meri Bandl-Valeš, za predsjednika, Marko
Udovičić, za potpredsjednika, Matko Sladić, za člana, Ante Gulin, za člana, Frane Sladoljev, za vanjskog
člana, Gordan Fržop, za člana, Aljoša Gojanović, za vanjskog člana, Darko Vlahov, za vanjskog člana
te je zamolio predlagatelja da uvodno obrazloži prijedlog akta nakon čega je otvorio raspravu.
Kako nije bilo prijavljenih govornika zaključio je raspravu i dao prijedlog akta na glasovanje.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
s 13 glasova „za“, 0 „protiv“ i 0 „suzdržan“ izabralo članove Odbor za statut, poslovnik i propise u
sljedećem sastavu Meri Bandl-Valeš, za predsjednika, Marko Udovičić, za potpredsjednika, Matko

Sladić, za člana, Ante Gulin, za člana, Frane Sladoljev, vanjski član, Gordan Fržop, za člana, Aljoša
Gojanović, vanjski član, Darko Vlahov, vanjski član.
Točka 7.
Izbor Odbora za koordinaciju predstavničkog tijela i gradonačelnika
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je kako su zaprimljeni prijedlozi 1/3 vijećnika kojim su u Odbor
za koordinaciju predstavničkog tijela i gradonačelnika predloženi sljedeći članovi: Ivica Slavica, za
predsjednika, Marko Mačukat, za potpredsjednika, Marko Udovičić, za člana, Meri Bandl-Valeš, za
člana.
Kako nije bilo daljnjih prijedloga od strane vijećnika, otvorio je raspravu. Zamolio je predlagatelja da
uvodno obrazloži prijedlog akta. Za govor se prijavio vijećnik Ivica Slavica i Gradonačelnik Grada
Vodica, gosp. Ante Cukrov.
Ivica Slavica čestitao svim vijećnicima i istaknuo da je želja formirati tijelo koje će raditi na pripremi
akata koji se odnose na gradsko vijeće. Pozvao je manjinu u Gradskom vijeću da imenuje svoga
predstavnika u slučaju kada će Gradonačelnik biti spriječen.
Gradonačelnik je čestitao predsjedniku, zamjeniku i ostalim vijećnicima. Istaknuo je da smatra da nema
potrebe da se imenuje još jedan član budući da je to ionako tijelo za koordinaciju predstavničkog tijela
i samog Gradonačelnika.
Obzirom da više nije bilo prijavljenih govornika, Predsjednik Gradskog vijeća je zaključio raspravu i
dao prijedlog akta na glasovanje.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 7 glasova
„za“, 0 glasova „protiv 6 glasova „suzdržan“ izabralo članove Odbora za koordinaciju predstavničkog
tijela i gradonačelnika u sljedećem sastavu Ivica Slavica, za predsjednika, Marko Mačukat, za
potpredsjednika, Marko Udovičić, za člana, Meri Bandl-Valeš, za člana.
Točka 8.
Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da zaprimljen Prijedlog Gradonačelnika kojim su u Vijeće
predloženi sljedeći članovi: Marko Udovičić, Matko Sladić, Tomislav Klarin, Alen Tomažin, Božana
Ljubić. Zamolio je predlagatelja da uvodno obrazloži prijedlog akta. Gradonačelnik je istaknuo da je
istekao mandat dosadašnjem sazivu Vijeća za koncesijska odobrenja te da je zaprimljen prijedlog Lučke
kapetanije Šibenik i Županijskog upravnog odjela nadležnog za poslove pomorstva, u kojem predlažu
svoje predstavnike, i to Alena Tomažina kao predstavnika Lučke kapetanije i Božana Ljubića kao
predstavnika Županijskog upravnog odjela nadležnog za poslove pomorstva. Stoga je predložen naprijed
navedeni sastav ovog Vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. Obzirom da nije bilo prijavljenih vijećnika za raspravu.
dao je prijedlog akta na glasovanje.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno
sa 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ izabralo članove Vijeća za koncesijska
odobrenja u sljedećem sastavu Marko Udovičić, Matko Sladić, Tomislav Klarin, Alen Tomažin i Božana
Ljubić.
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu u 11,00 sati budući da je po svim točkama dnevnog
reda gradsko vijeće raspravljalo i odlučivalo.
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