ZAPISNIK
2. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
(verificirani)
Dana 06. rujna 2021. godine održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica u dvorani
Kulturnog centra Vodice s početkom u 10:00 sati.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici: Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat,
Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Marko Udovičić, g. Gordan Fržop, g. Branimir Marić, g. Marin
Mikšić, g. Ante Pešić, gđa. Giordana Radin-Mačukat, g. Igor Lozančić, g. Auror Friganović, g. Ante
Gulin, g. Ivica Slavica, g. Matko Sladić i gđa. Meri Bandl-Valeš.
Na sjednici su bili nazočni: Gradonačelnik Grada Vodica g. Ante Cukrov i službenici Grada:
Pročelnik Tajništva Grada – Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić, 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, Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu
i prostorno planiranje gđa. Tina Bosotin, Viša stručna suradnica za radne odnose, sjednice i lokalnu
samoupravu, gđa. Anteja Nakić i Administrativni referent za društvene djelatnosti, g. Toni Mateša.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat vodio je sjednicu.
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.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat otvorio je 2. sjednicu na kojoj je u tom trenutku
bilo nazočno 13 vijećnika, stoga je konstatirao kako je osiguran kvorum za pravovaljano odlučivanje.
Naveo je da postoje dvije obavijesti. Prva obavijest bila je o osnivanju Kluba vijećnika
Nezavisne liste Stipe Petrina u sastavu Ante Gulin, Auror Friganović i Marko Mačukat. Predsjednik
Kluba vijećnika nezavisne liste Stipe Petrina je Ante Gulin. Druga obavijest bila je o osnivanju Kluba
vijećnika HDZ-a i HSS-a u sastavu Gordan Fržop, Branimir Marić, Ante Pešić, Giordana RadinMačukat, Igor Lozančić i Marin Mikšić. Za predsjednika Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a bira se
Branimir Marić.
Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica (neverficirani) usvojen je
jednoglasno, s 13 glasova „za“, bez primjedbi.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat pozvao je vijećnike na utvrđivanje dnevnog
reda te je napomenuo kako su dnevni red kao i dopuna dnevnog reda s jednom točkom dnevnog reda –
Odluka o transparentnosti proračuna Grada Vodica, dostavljeni svim vijećnicima, a ista će biti stavljena
kao posljednja točka dnevnog reda.
G. Branimir Marić, govorio je u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a. Naveo je da, ukoliko se
inzistira, podržati će Odluku o transparentnosti proračuna Grada Vodica, ali je istaknuo da smatraju da
nema potrebe za istom, jer Grad dobiva visoke ocjene za transparentnost, a ovo je moglo i na drugačiji
način biti dogovoreno s Gradonačelnikom.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat dao je Dopunu dnevnog reda na glasanje te je
ista usvojena jednoglasno, s 13 glasova „za“. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13
vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat dao je dnevni red na glasovanje te je usvojen
jednoglasno, s 13 glasova „za“. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika.
DNEVNI RED:
1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vodica,
2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica,
3. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.
godine,
4. Treća izmjena Plana proračuna Grada Vodica za 2021. godinu,
5. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2021. godinu,

6. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2021. godinu,
7. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za
2021. godinu,
8. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
9. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
10. Izmjene i dopune Prijedloga Programa gradnje nove vodovodne mreže u 2021. g.,
11. Odluka o dopunama Odluke o reguliranju prometa u dijelu grada Vodica,
12. Odluka o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica,
13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 7192/28 i 7192/29 K.O. Vodice,
14. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Vodica,
15. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene Statuta Dječjeg vrtića
Tamaris Vodice,
16. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica,
17. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Vodica,
18. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova na području Grada Vodica,
19. Rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za priznanja,
20. Rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za naziv ulica i trgova,
21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2021.
godine do 30. lipnja 2021. godine,
22. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada
Vodica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.,
23. Odluka o transparentnosti proračuna Grada Vodica.
VIJEĆNIČKA PITANJA
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat prešao je na vijećnička pitanja. Aktualni sat otvoren je
u 10,10 sati.
Vijećnik, g. Marko Udovičić pozdravio je sve nazočne i postavio pitanje: „Naplata tuševa“.
Naveo je da vrlo često, kad pošaljemo upit Gradskim službama, ne dobijemo odgovor u cijelosti ili ne
dobijemo odgovor na pitanje koje smo postavili i onda, dolazimo u situaciju da sami tumačimo ono što
smo dobili i nerijetko dolazi do određenih nesporazuma, odnosno javnost nije u prilici dobiti odgovore
koje traži od nas, a sve radi loše komunikacije. Istaknuo je da transparentnost treba biti na svim razinama
vođenja Grada.
U nastavku je naveo da je ove godine, 14. srpnja, poslao upit u kojem je tražio da mu se dostavi popis
ovlaštenih skupljača novaca za tuševe, tko je donio odluku da se ti tuševi naplaćuju baš dvije kune i da
mu se napravi rekapitulacije za 2019., 2020. i 1. mjesec 2021. godine. Naveo je da je dobio odgovore
na pitanja koji ga ne zanimaju niti ih je tražio, a to je da su tuševi dotrajali, da ih je bilo potrebno
zamijeniti, tko je postavio tuševe te da mu je objašnjen način na koji se skuplja novac od tuševa. Istaknuo
je da je tražio jednostavan odgovor na pitanje: “Koliko ste gospodo skupili novca u 2019. godini, koliko
ste novca skupili u 2020. godini i 1., odnosno 7. mjesec 2021. godine?“ Upitao je: “Da li ste mi dali taj
odgovor?“ Nastavio je: “Niste!“ Nastavio je da je za naplatu tuševa potrebno donijeti nekakvu odluku.
Naveo je da je tražio kopiju takve odluke. Upitao je: “Jesam li dobio kopiju te odluke?“ Odgovorio je:
“Nisam.“ Ponovio je da traži od gradskih službi da mu se dostavi koliko je prikupljeno novca u 2019.
godini. Spomenuo je da postoje i zapisnici te zatražio da se i oni dostave.
Objasnio je i što ga je ponukalo da pošalje dopis (mail) od 14. srpnja. Jedne večeri je prolazio pored
tuševa i vidio je da netko „prčka“ oko tuševa što je njemu bio razlog za uzbunu.

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je odgovorio da od kad je on gradonačelnik, tuševi su besplatni. Što se
tiče skupljanja novca od tuševa, to je napravljeno u dva navrata i sve je evidentirano. Ono što se događalo
dok on nije bio gradonačelnik ne može komentirati. Prilikom prikupljanja novca u njegovom mandatu,
obaviješten je da se pronašlo „svega i svačega“. Stoga je on, prateći kako su to riješili i drugi gradovi,
donio odluku da tuševi budu besplatni. Zaključio je da je na Gradskom vijeću, ali i Gradonačelniku da
donesu zajedničku odluku kako će se ovo pitanje u budućnosti riješiti.
G. Marko Udovičić replicirao je i pitao tko je uopće dozvolio da iznos bude dvije kune? Rekao je kako
nije donesena odluka da se tuševi ne naplaćuju, jer je to Gradonačelnik želio nego je njegova malenkost
ukazala na sve nepravilnosti oko toga.
Gradonačelnik je rekao da je dao nalog da tuševi budu besplatni i prije nego je g. Marko Udovičić
dostavio dopis Gradu. Ovo je učinio obzirom na primjedbe koje su dolazile do njega, a vodeći računa o
gostima, jer su uočeni problemi prilikom razmjene novca. Istaknuo je da se konzultirao i s drugim
gradovima. Opetovano je upozorio da je potrebno da svi zajedno donesu odluku da li će se tuševi
naplaćivati ili neće te da li će isto biti povjereno gradskoj firmi.
Vijećnik, g. Matko Sladić postavio je pitanje: „Pauk služba“.
Naveo je kako se nitko nije prijavio na natječaj za ovu godinu i pitao imamo li rješenje za sljedeću
sezonu?
Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, gđa. Tina Bosotin
odgovorila je da se za ovu godinu nitko nije prijavio na natječaj za koncesiju. Nastavila je da što se tiče
stanja na terenu i izvješća prometnog redara, turistička sezona je solidno funkcionirala. Pauk, u kritičnim
ulicama, npr. Roca Pave, je fizički onemogućen podizati. Službe će opet predložiti da se ide u koncesiju,
a Gradsko vijeće će odlučiti da li će se postupak pokrenuti ili neće.
Vijećnik, g. Ivica Slavica postavio je pitanje: „Aglomeracija“.
Pitao je da li je trebalo ulaziti u „Šibenske prepirke“ vezane za imenovanje direktora Vodovoda i
odvodnje i da li to sutra može značiti da ćemo izvisiti?
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je odgovorio da je kanalizacijski sustav Vodice-Srima-Tribunj-otok
Prvić stvar koja se odvija preko 20 godina. Prvu fazu smo uspjeli riješiti. Napravljen je pročišćivač iz
najmodernije kategorije. Spojili smo novi ispust u more. Jedan dio se tu odradio, prvenstveno Tribunj.
Sad smo došli do druge faze. Ta druga faza je preko 5.000 priključaka. Znači, spajanje sekundarne
mreže. Investicija se procjenjuje na oko 50 milijuna eura. 85% bi se financiralo iz Fondova Europske
unije, 10% Hrvatske vode, Ministarstva, 5% lokalna samouprava. Upozorio je da se radi o aglomeraciji
koja je veća nego što je to Grad Šibenik radio te da su se tijekom postupka javljali različiti problemi.
Dobivanjem zadnje dozvole Srima 1, Srima 2, konačno je završen taj proces. Ostale dozvole smo dobili
2019. / 2020. Istaknuo je kako je Agencija Europske unije izvršila pregled cjelokupne dokumentacije i
praktički smo prošli bez primjedbe. Zadnja prepreka je bila građevinska dozvola, koja je dobivena, na
Gradonačelnikovu veliku radost. Naglasio je da se zadnje vrijeme radilo na tome, zajedno s županom
Markom Jelićem. Sada dolazi na red sklapanje ugovora s Ministarstvom. Gradonačelnik je rekao kako
vjeruje da ćemo to vrlo brzo uspjeti. Unatoč covid krizi i svim problemima, istaknuo je, kako smo mi
jedni od najspremnijih „Aglomeracija“ na nivou Hrvatske. Spremni smo za raspisivanje natječaja za
koji je Vodovod već počeo pripremati dokumentaciju.
Što se tiče izbora novog direktora, Grad Vodice, niti on kao Gradonačelnik, jednostavno nisu tamo bili
prisutni iz razloga što nije postignut konsenzus tko će biti novi direktor. Obzirom na dioničarstvo, Grad
Šibenik može praktički sam odlučiti, ali ovdje je sustav dvostrukog glasovanja.
Istaknuo je da vjeruje kako će ovaj sadašnji direktor, tehničke službe, ali i novi direktor podržati gradnju
ovog kanalizacijskog sustava.
G. Ivica Slavica je replicirao da kao Grad moramo biti oprezni, jer se radi o „političkoj kužini“ te je
zamolio i lijeve i desne da maksimalno paze i da se pokuša zaobići politizacija, jer je ovaj projekt vrlo
važan za sve nas, za našu djeci i unučad.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je replicirao da su Vodice spremne i da imaju pročišćivač. To je u ovom
trenutku naša ogromna prednost u odnosu na one kod kojih još nisu niti gotovi nacrti. Složio se s tim da
svi zajedno trebaju raditi na tome. Istaknuo je kako se on trudi svim silama, da očekuje od svih vijećnika
pomoć koju mogu dati, jer je ovo projekt koji je iznad svih političkih opcija.

Vijećnik, g. Ante Gulin postavio je pitanje: „Komunalna infrastruktura – ulica Srima 1, cesta od
Imperijala do kraja Srime prema Šibeniku“. Pitao je kad se planira izgradnja nogostupa? Naveo je da je
u ljetnim mjesecima povećan protok ljudi te da je ovo ljeto bilo moguće vidjeti majke kako guraju kolica
po škalji. Sličan primjer naveo je u Zatonskoj ulici, ulici Venca Vlahova i Ulici Matije Gupca. Naveo je
i da su to ulice u kojima se sporije vozi, ali da smatra kako se na ovaj način ugrožava sigurnost svih u
prometu.
Gradonačelnik, G. Ante Cukrov je odgovorio da je kroz projekat kanalizacije predviđena i izgradnja
vodovodne mreže, nogostupa i sve ostale potrebne infrastrukture te će u tom periodu izgradnje, Grad
Vodice, najvjerojatnije, znatan dio financijskih sredstava morati ulagati u dodatne radove.
Vijećnica, gđa. Meri Bandl Valeš zatražila je od Gradonačelnika, g. Ante Cukrova ispriku. Navela je da
se na sjednici od 22. studenoga 2020. godine dogodio ružan, nemili događaj gdje je ona bila izvrijeđana,
a na niti jedan način nije prekršila Poslovnik. Događaj se zbio u pauzi sjednice Gradskog vijeća.
Nastavila je da, s obzirom da Gradonačelnik kaže kako bi trebali surađivati, nije našao za shodno da se
ispriča. Ona to neće dozvoliti niti prema sebi niti prema kolegici Giordani ili bilo kojoj drugoj iz druge
stranke, jer vidi da su ovdje muškarci u većini. Prema tome, temeljem članaka 37. Statuta kao
satisfakciju jednostavno je rekla: „Kurvin sine od gradonačelnika HDZ-ovski, ne želim moliti nego
zahtijevam ispriku.“
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je odgovorio da su na kraju sporne sjednice on i gđa. Meri Bandl Valeš
išli do Virade ili Dalmatina. Pitao ju je da li mu je tada rekla da ju je nečim uvrijedio? Iskazao je čuđenje
da mu gđa. Meri Band Valeš tada nije rekla da ju je nečim uvrijedio. Istaknuo je kako ne zna i ne sjeća
se da ju je ičim uvrijedio.
Napomenuo je da je nakon sporne sjednice ona otišla u Virade, a on u Dalmatina te kako su do tamo išli
dobro raspoloženi. Tada ga nije nazvala Ante/Desto ili kako god hoće i tada mu nije rekla da ju je
uvrijedio. Naveo je da su puštali tri dana prije izbora neki film u kojem on ne vidi gdje ju je uvrijedio.
Istaknuo je kako njezino nazivanje njega „kurvin sine“, na sjednici Gradskog vijeća ne vodi ničemu.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov pitao je vijećnicu gđu. Meri Bandl Valeš da mu kaže što joj je rekao.
Gđa. Meri Band Valeš replicirala je Gradonačelniku riječima: “Sramite se“!
Nakon upozorenja predsjednika Gradskog vijeća, g. Marka Mačukata da svoje razmirice riješe na
drugom mjestu te da vijećnica postavi pitanje ista je to učinila, na temu „Kakvoća mora“. Osvrnula se
na članak u ŠibenikIN-u od 17. kolovoza 2021. godine gdje je navedeno da su uzimani uzorci s Plave
plaže te da more nije izvrsne kakvoće. Nakon provedene mikrobiološke analize, jedan je označen
zelenom bojom što znači „dobro“, a drugi žutom što znači „zadovoljavajuće“. Zanimalo ju je na koji
način se misli sačuvati kvaliteta mora?
Odgovorio je pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo g.
Marko Lugović koji je naveo da sva izvješća i mjerenja koja imamo, a za lokacije o kojima vijećnica
govori ukazuju da je kvaliteta mora izvrsna. Ova izvješća izrađuje Zavod za javno zdravstvo.
Gđa. Meri bandl Valeš je zatražila da joj se dostavi izvješće.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je rekao da se mjerenja vrše godinama, da možemo biti vrlo zadovoljni
situacijom, ali da se može dogoditi da kvaliteta mora nije izvrsna, i to ne samo u Vodicama, nego i na
drugim mjestima, jer rezultati mjerenja ovise o morskim strujama, vremenu, broju kupača.
Gđa. Meri Bandl Valeš istaknula je kako se mjerenje vrši dalje od obale i u jutarnjim satima.
Vijećnik, g. Auror Friganović je postavio pitanje „Buka“.
Naveo je da problem buke ima mnogo aspekata. Radi se o onečišćenju bukom. Ovdje je atipičan problem
buke od ugostiteljskih objekata. Ovom problemu se pristupalo na različite načine. Sanitarni inspektorat
je pokazao nevjerojatnu neučinkovitost kad treba štititi prava građana. Kako se bliži kraj sezone Vodice
kao da utonu u zimski san poput medvjeda i zaborave na sve probleme koje su imali. U šestom mjesecu
ponovno počinje halabuka. Istaknuo je da građani imaju pravo zahtijevati da u svom domu mogu živjeti
civilizirano. Oni i njihovi gosti. Nastavio je da ovdje imamo nekoliko noćnih klubova koji rade na rubu
legalnoga i onečišćuju bukom.
Pozvao je na suradnju, da se iznađe rješenje i da se problem stavi „ad acta“, kako se problem ne bi
ponavljao i kako ne bismo gubili goste i rušili vlastitu destinaciju.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je odgovorio da mu je drago da je postavljeno ovo pitanje. Nastavio je
da se radi o pitanju oko kojeg ima mnogo problema te da svi zajedno moramo iznaći rješenje kako se

pripremiti za sljedeću sezonu. Istaknuo je pokušaje da se problem riješi preko komunalnih redara te da
je aparat za mjerenje buke već prije kupljen. Nastavio je da sve to na sudu „pada u vodu“ te se priznaje
samo ono što odradi Sanitarna inspekcija. Kad oni dođu na teren, sve ispadne uredno i ok. Međutim, oni
ne izlaze na teren u 24 sata ili u 1, 2 sata ujutro. Istaknuo je da je ovo ljeto bilo velike borbe te je, kao
što vijećnici već znaju, na kraju sve ograničeno do 24 sata. Uz to, vršilo se konstantno upozoravanje, ali
bili su upadi i policije te se čak njega osobno smatralo odgovornim zašto je „uletjela“ policija i inspekcija
pa je u vezi s tim bio i maltretiran od strane takvih osoba. Naveo je da smatra da noćnu buku treba svesti
na razinu koja je primjerena.
Vijećnik, g. Auror Friganović replicirao je da je problem buke ovo ljeto bio mnogo manji zbog covid
mjera koje su ograničile rad objekata. Kad mjere prođu, imati ćemo ponovno isti problem. Nastavio je
da ne možemo dozvoliti da jedna destinacija s 15.000 kreveta pati. Istaknuo je kako je kod rješavanja
problema najvažnije uočavanje problema, a potom kategorizacija problema. Problem buke se ne može
staviti pod tepih te je ovo problem koji se mora riješiti, čak i agresivnijim pute. Ovo je jedan od razloga
zašto nam turizam u Vodicama tone.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat postavio je pitanje koliko se kazni za konzumiranje
alkohola naplatilo obzirom da imamo Odluku o zabrani konzumiranja alkohola na javnim mjestima.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov odgovorio je da koliko on zna, više manje – ništa, jer komunalni redar
nema ovlasti tražiti osobnu iskaznicu, nego mora doći policija. Istaknuo je kako je tražio da u sezoni
bude barem dvoje ili troje policijskih službenika na raspolaganju u gradu Vodicama. Iz policijskih
izvještaja proizlazi da je dosta kažnjavano. Nastavio je da vjeruje u suradnju s policijom.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat postavio je drugo pitanje: „Ekscesi“.
Naveo je da se prije većina ekscesa događalo na Malom portu u Vodicama, a sada na plaži Vruje.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov rekao je kako se tu uglavnom radi o strancima, a najmanje je građana
Vodica. Policija radi maksimalno koliko može, sukladno ovlastima. Istaknuo je, da je bio svakodnevno
u kontaktu s policijskom službom, a na temu „Male Vruje“ kako je s policijskog stajališta bolje da se
nalaze na jednom mjestu, nego da su raspoređeni na više lokacija.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat rekao je da se donijela odluka na Gradskom vijeću, ali
se ne provodi.
G. Ivica Slavica istaknuo je da nije za očekivati kako će mladi ljudi koji se odmaraju u Vodicama u 24
sata ići u apartman spavati te da treba razraditi strategiju i biti spremni odreći se tih gostiju, jer ne
možemo imati „i jare i pare“. Nastavio je da ako ćemo biti party destinacija, moramo osigurati da to živi
u skladu s domicilnim stanovništvom. U protivnom ćemo i sljedeću godinu imati problem.
Vijećnica, gđa. Meri Band Valeš postavila je pitanje vezano za izgubljenu parnicu tvrtke Bakin d.o.o.
Radi se o terenu na prostoru bivše „Drvoplastike“. Na većem dijelu tog terena je napravljen parking.
Nastavila je da je dobila informaciju da je izgubljena ta parnica i da Grad samo za sudske troškove treba
platiti 900.000 kuna plus kompletna vrijednost terena plus kamate. Zanimalo ju je na koji će način to
Grad isplatiti?
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov odgovorio je da je Grad imao pravomoćnu sudsku presudu. Nakon što
je podnesena revizija, sud je predmet vratio na prvostupanjski postupak na kojem su oni dobili. Istaknuo
je da se radi o presedanu. Ovo se događalo u vremenu kad je Gradonačelnik stupao na dužnost. Rekao
je kako je podnesen zahtjev za reviziju, nova tužba te zabilješka na teren. Predmetni iznos je naplaćen s
računa Grada, ali ostaje mogućnost dogovora. Istaknuo je da je Grad poduzeo sve zakonske mjere koje
su mu bile na raspolaganju.
Predsjednik g. Marko Mačukat zaključio je aktualni sat u 11,10 sati.
Predsjednik g. Marko Mačukat utvrdio je prelazak na raspravu po točkama dnevnog reda.
Točka 1.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vodica
Predlagatelj akta bio je Odbor za Statut, poslovnik i propise.
Izvjestitelj akta bila je Predsjednica Odbora za Statut, poslovnik i propise, Meri Bandl Valeš.
SUDIONICI RASPRAVE: Branimir Marić, Ivica Slavica, Gradonačelnik, Auror Friganović

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 7 glasova
„za“, 0 glasova „protiv“ i 6 glasova „suzdržan“ donijelo Statutarnu odluka o izmjenama i dopunama
Statuta Grada Vodica.
Točka 2.
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica
Predlagatelj akta bio je Odbor za Statut, poslovnik i propise.
Izvjestitelj akta bila je Predsjednica Odbora za Statut, poslovnik i propise, gđa. Meri Bandl Valeš.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Branimir Marić, g. Ivica Slavica i gđa. Meri Bandl Valeš.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 7 glasova
„za“, 0 glasova „protiv“ i 6 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vodica.
Točka 3.
Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.
godine
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica, dipl.oec..
SUDIONICI RASPRAVE: G. Marko Udovičić.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće, sa 6 glasova
„za“, 7 glasova protiv i 0 glasova „suzdržan“ nije usvojilo Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vodica
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.
Točka 4.
Treća izmjena Plana proračuna Grada Vodica za 2021. godinu
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica, dipl.oec..
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Slavica, gđa. Meri Bandl Valeš i Predsjednik Gradskog vijeća, g.
Marko Mačukat.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je s 13 glasova
„za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Treću izmjena Plana proračuna Grada Vodica
za 2021. godinu.
Točka 5.
Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2021. godinu
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica, dipl.oec..
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 12 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba
u kulturi Grada Vodica za 2021. godinu.
Točka 6.
Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2021. godinu
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bilo je pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica,
dipl.oec..
SUDIONICI RASPRAVE: Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat i administrativni referent
za društvene djelatnosti, g. Toni Mateša.

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 12 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba
u sportu Grada Vodica za 2021. godinu.
Točka 7.
Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2021.
godinu
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica, dipl.oec..
SUDIONICI RASPRAVE: Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat, pročelnik, g. Marko
Lugović, pročelnik, g. Hrvoje Perica, g. Auror Friganović, g. Marko Udovičić, gđa. Meri Bandl Valeš i
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba
u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2021. godinu.
Točka 8.
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica, dipl.oec..
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Slavica i g. Ante Gulin.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 “glasova „suzdržan“ donijelo Program građenja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu.
Točka 9.
Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica, dipl.oec..
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 10 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjene programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
Točka 10.
Izmjene i dopune Prijedloga Programa gradnje nove vodovodne mreže u 2021. g.
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i
graditeljstvo, g. Marko Lugović, dipl.ing.građ..
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjene i dopune Prijedloga Programa
gradnje nove vodovodne mreže u 2021. g.
Točka 11.
Odluka o dopunama Odluke o reguliranju prometa u dijelu grada Vodica
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bila je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, gđa.
Tina Bosotin, dipl.iur..
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat odredio je stanku od 10 minuta u 12,10 sati.

Sjednica je nastavljena u 12,20 sati.
SUDIONICI RASPRAVE: Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat, Gradonačelnik, g. Ante
Cukrov, gđa. Meri Bandl Valeš, g. Marko Udovičić.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o dopunama Odluke o
reguliranju prometa u dijelu grada Vodica.
Točka 12.
Odluka o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i
graditeljstvo, g. Marko Lugović, dipl.ing.građ..
SUDIONICI RASPRAVE: G. Marko Udovičić, gđa. Meri Bandl Valeš, pročenik, g. Marko Lugović,
g. Ivica Slavica, Gradonačelnik, g. Ante Cukrov, Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće, s 4 glasa „za“,
7 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ nije usvojilo Odluku o dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Grada Vodica.
Točka 13.
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 7192/28 i 7192/29 K.O. Vodice
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bila je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje,
gđa.Tina Bosotin, dipl.iur..
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 “glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog
dobra na čest. zem. 7192/28 i 7192/29 K.O. Vodice.
Točka 14.
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Vodica
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bila je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, gđa.
Tina Bosotin, dipl.iur..
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl Valeš i pročelnica, gđa. Tina Bosotin.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu
ulaganja na području grada Vodica.
Točka 15.
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Tamaris
Vodice
Predlagatelj akta bio je Odbor za Statut, poslovnik i propise.
Izvjestitelj akta bila je ravnateljica Dječjeg vrtića Tamaris Vodice gđa. Tina-Valerija Storić.
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 10 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Tamaris Vodice.

Točka 16.
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i
graditeljstvo, g. Marko Lugović, dipl.ing.građ..
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ante Gulin.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 10 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o poništenju postupka
davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na
području Grada Vodica.
Točka 17.
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Vodica
Predlagatelj akta bio je Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove.
Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i
graditeljstvo, g. Marko Lugović, dipl.ing.građ..
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o imenovanju Stručnog
povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Grada Vodica.
Točka 18.
Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
na području Grada Vodica
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i
graditeljstvo, g. Marko Lugović, dipl.ing.građ..
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o namjeri davanja
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Vodica.
Točka 19.
Rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za priznanja
Predlagatelj akta bio je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Izvjestitelj akta bio je predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, g. Ivica Slavica.
Vijećnik, g. Branimir Marić, u ime Kluba vijećnika podnio je usmeni amandman. Amandman se odnosi
na imenovanje potpredsjednika i vanjskog člana Odbora za priznanja. Za potpredsjednicu je predložena
vijećnica gđa. Giordana Radin-Mačukat, a za vanjskog člana je predložen g. Ratko Vučak.
Vijeće je pristupilo glasovanju o usmenom amandmanu te je jednoglasno s 11 glasova „za“ usvojilo
predloženi usmeni amandman.
SUDIONICI RASPRAVE: / .
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasa „suzdržan“ donijelo Rješenje o osnivanju i imenovanju
Odbora za priznanja u sljedećem sastavu iz redova vijećnika Meri Band Valeš, za predsjednika,
Giordana Radin-Mačukat, za potpredsjednika, iz redova vanjskih članova Zorica Kolar, član, Šime
Bilan, član, Karmina Mihić, član, Ivana Bosotin, član, Ratko Vučak, član.

Točka 20.
Rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za naziv ulica i trgova
Predlagatelj akta bio je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Izvjestitelj akta bio je predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, g. Ivica Slavica.
Vijećnik, g. Branimir Marić, u ime Kluba vijećnika podnio je usmeni amandman. Amandman se odnosi
na imenovanje potpredsjednika i vanjskog člana Odbora za naziv ulica i trgova. Za potpredsjednika je
predložen vijećnik, g. Gordan Fržop, a za vanjskog člana je predložen g. Alen Juričev Martinčev.
Vijeće je pristupilo glasovanju o usmenom amandmanu te je jednoglasno s 11 glasova „za“ usvojilo
predloženi usmeni amandman.
SUDIONICI RASPRAVE: / .
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Rješenje o osnivanju i imenovanju
Odbora za naziv ulica i trgova u sljedećem sastavu, iz reda vijećnika, Aurora Friganović, predsjednik,
Gordan Fržop, potpredsjednik, iz reda vanjskih članova Ante Ivas, član, Marijana Matić, član, Ante
Juričev-Grgić, član, Marko Grubelić, član, Alen Juričev Martinčev, član.
Točka 21.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2021.
godine do 30. lipnja 2021. godine
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je pročelnik Tajništva Grada – Tajnik Grada, g. Marselo Mitrović-Matić, mag.iur..
SUDIONICI RASPRAVE: G. Marko Udovičić, Gradonačelnik, g. Ante Cukrov, Predsjednik
Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće, s 4 glasa „za“,
6 glasova „protiv“ i 1 glas „suzdržan“ nije usvojilo Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.
siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine.
Točka 22.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada
Vodica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica, dipl.oec..
ZAKLJUČAK: Vijeće je primilo na znanje Izvješća o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada
Vodica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.
Točka 23.
Odluka o transparentnosti proračuna Grada Vodica
Predlagatelj akta bio je Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vodica, g. Marko Mačukat.
Izvjestitelj akta bio je Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vodica, g. Marko Mačukat.
SUDIONICI RASPRAVE: Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o transparentnosti
proračuna Grada Vodica.

Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda Predsjednik g. Marko Mačukat zahvalio se i pozdravio
sve vijećnike te ujedno zaključio sjednicu Gradskog vijeća u 13,21 sat.
KLASA: 021-05/21-01/09
URBROJ: 2182/04-03/13-21-18
Vodice, 26. listopada 2021. godine

ZAPISNIK PRIPREMILA
Anteja Nakić, mag.iur.

PREDSJEDNIK
Marko Mačukat

