ZAPISNIK
3. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
(verificirani)
Dana 26. listopada 2021. godine započela je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica, u
dvorani Kulturnog centra Vodice, u 14,08 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. 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 nije bio nazočan jedan vijećnik, g. Marin Mikšić.
Na sjednici su bili nazočni: Gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov 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, 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 3. sjednicu na kojoj je u tom trenutku
bilo nazočno 12 vijećnika, stoga je konstatirao kako je osiguran kvorum za pravovaljano odlučivanje.
Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica (neverficirani) usvojen je jednoglasno, s
12 glasova „za“, bez primjedbi.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat istaknuo je da točka 4. dnevnog reda – Odluka
o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica, nije prihvaćena na sjednici
Odbora za Statut, Poslovnik i propise te je predložio da se ta točka izostavi s dnevnog reda. Na upit
Predsjednika Gradskog vijeća da li tko ima kakve primjedbe, Pročelnik Upravnog odjela za komunalnovodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, g. Marko Lugović naveo je da je na Odboru za Statut,
Poslovnik i propise tražen podatak o potrošnji vode. Nastavio je da je toga dana dobio izvješće Turističke
zajednice o potrošnji vode. U 2018. godini, prije nego što je uvedena naplata, za tri tuša je potrošeno
54.000,00 kuna. Godinu dana kasnije, u 2019. godini, koja je za turizam bila referentna, kad je uvedena
naplata, potrošeno je 19.000,00 kuna vode. Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise, gđa.
Meri Band Valeš istaknula je da na sjednici Odbora za Statut Poslovnik i propise nisu imali ove podatke,
odnosno nisu imali potpune informacije vezane za 4. točku predloženog dnevnog reda. Predložila je da
se ista uvrsti na dnevni red sljedeće sjednice, odnosno sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Marko Mačukat dao je na glasovanje prijedlog da se točka
4. dnevnog reda - Odluka o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica
izostavi s dnevnog reda te je sa 7 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“ ista izostavljena s dnevnog reda. U
trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika.
Nakon toga, Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Marko Mačukat dao je dnevni red na
glasovanje te je usvojen jednoglasno, s 12 glasova „za“. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo
nazočno 12 vijećnika.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Odluka o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grafičkom prikazu ulica na području Grada Vodica,
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest. zem. 4562/1 K.O. Prvić,
Prijedlog Programa gradnje nove vodovodne mreže za 2021. g.,
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za
2021./2022. pedagošku godinu,

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog
rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2020./2021. pedagošku godinu,
7. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vodica za 2022. godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Marko Mačukat naveo je da su na prethodnoj sjednici donesene
izmjene u Poslovniku gradskog vijeća Grada Vodica na način da uz vijećnike i gradonačelnik polaže
prisegu. Obzirom da gradonačelnik nije položio prisegu na konstituirajućoj sjednici, sukladno
Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vodica, Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vodica pročitao je tekst
prisege:“ Prisežem svojom čašću da ću dužnost Gradonačelnika 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.“ Gradonačelnik Grada
Vodica, g. Ante Cukrov je prisegnuo.
Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Marko Mačukat je pročitao članak 9. stavak 4. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Vodica (izmijenjen Poslovničkom odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vodica) prema kojem predsjednik Gradskog vijeća i Gradonačelnik brinu da se
klubovima vijećnika i predsjedniku Gradskog vijeća osiguraju prostorni i tehnički uvjeti za rad
(prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala). Naveo je da isto nisu uspjeli
realizirati te je pitao Gradonačelnika kada će isto biti realizirano.
Gradonačelnik je naveo da su u gradskoj upravi popunjeni svi kapaciteti, ali je opetovano ponovio da je
već ponudio na korištenje jedini slobodan stol i računalo koji se nalazi u vijećnici u zgradi gradske
uprave.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat naveo je da je na prethodnoj sjednici donesena Odluka
o transparentnosti proračuna te je pitao Gradonačelnika koji su do sada poduzeti koraci po tome pitanju.
Gradonačelnik je rekao da se u Gradskoj upravi radi u programu „Libusoft“, da je zatraženo da se izradi
novi program koji će biti jasniji i transparentniji te je isti u izradi. Prije nego finalni program bude
predstavljen, od Agencije za zaštitu osobnih podataka zatraženo je mišljenje što se smije, a što se ne
smije objaviti, obzirom na zaštitu osobnih podataka.
Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica istaknuo je kako je uputio dopis
Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Mjesečna cijena održavanja aplikacije „Libusoft“ je 300,00 kuna
na kojih se zaračunava PDV.
Vijećnik, g. Marko Udovičić pitao je kada će započeti online prijenos sjednice Gradskog vijeća.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je rekao da će online prijenos sjednice ubuduće omogućavati Infovodice
te da će vijećnici uskoro dobiti sve potrebne informacije.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat naveo je da je na prethodnoj sjednici donesen
Statutarna odluka o izmjeni Statuta te je članak 45. stavak 1. podstavak 14. izmijenjen i sada glasi
Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike Grada Vodica u tijelima javnih ustanova i ustanova
kojih je osnivač Grad Vodice, na prijedlog Gradskog vijeća imenuje predstavnike i upravna tijela u
trgovačkim društvima u kojima Grad Vodice ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad
Vodice osnivač, ako posebnim i drugim zakonom nije drukčije određeno.
Gradonačelnik je donio Odluku o obustavi od primjene općeg akata predstavničkog tijela kojom je
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta stavljena izvan snage te je Odluku o obustavi od
primjene općeg akata predstavničkog tijela dostavljena Ministarstvu pravosuđa i uprave, Sektor za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu koje se očitovalo da prihvaća Odluku o obustavi od
primjene općeg akta predstavničkog tijela. Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Marko Mačukat naveo
je da se u dopisu Ministarstvo poziva na sve zakone, ali ne i na Zakon o sprječavanju sukoba interesa.
Naveo je da je 17. rujna „istu stvar“ dostavio Povjerenstvu za odlučivanju o sukobu interesa koji su
odlučili drugačije no što je odlučilo Ministarstvo pravosuđa i uprave.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je istaknuo da je mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
samo na razini preporuke, dok Ministarstvo dopis temelji na zakonu te da je prije desetak dana slušao
prezentaciju na kojoj su sudjelovali i članovi Povjerenstva za sukob interesa. Naveo je i da je u postupku
javna rasprava kako bi se donio jasan i nedvosmislen tekst zakona, da će se, prema njegovim saznanjima,

sporni članak brisati te će primijeniti Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dakle ono
što je Ministarstvo potvrdilo.
Vijećnik, g. Marko Udovičić je pitao zašto ne bi Gradsko vijeće imalo svoje „oči i uši“ u gradskim
firmama? Istaknuo je da smatra da je to civilizacijski doseg.
Gradonačelnik je rekao da je poslovanje gradskih firmi nije tajno, nego je isto javno objavljeno.
Vijećnik, g. Ivica Slavica istaknuo je da je želja većine u Gradskog vijeća da ima nadzor nad radom
gradskih firmi te pozvao na suradnju.
Na kraju je Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat istaknuo da većina u Gradskom vijeću
ostaje pri svojoj odluci te da će o istome odlučiti Ustavni sud.
VIJEĆNIČKA PITANJA
Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat prešao je na vijećnička pitanja. Aktualni sat otvoren je
u 14,33 sati.
Vijećnik, g. Auror Friganović pozdravio je sve prisutne. Postavio je pitanje „Prostorni plan“.
Specificirao je da se radi o putu koji je nekad smišljen da povezuje poluotok Puntu i hotel na njemu
kako bi se moglo doći autobusom. Dvije dionice toga puta su izbrisane, jer su neki bili toliko utjecajni
da su ga mogli izbrisati. Nastavio je da se pisala peticija. Istaknuo je da bi najlogičnije bilo brisanje
spornog puta iz planova, jer na tome putu postoje objekti, kuće. Postoji niz ljudi kojima sporni put
prelazi preko njihove parcele i koji nisu zadovoljni. Postoje i oni kojima put ne zahvaća parcelu pa
mudro šute.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov naveo je da prije rata taj put za Puntu nikad nije bio ucrtan zbog
jednostavnog razloga – jer nije postignut dogovor. Nastavio je da, ukoliko se vratimo unatrag, za taj put
je bilo želja i razmišljanja, ali da taj put nikad nije „zaživio“ i da se nije ucrtao u niti jedan plan. Ono što
mu je poznato da je da „Vodičanka“ nije htjela financirati taj put, jer joj je to bilo preskupo. Kad
govorimo o putu koji ide prema Vili Marijani i dijela putu koji ide prema Vićevici. Između je napravljen
put. Dio vlasnika parcela je tražio nekakav put. Put po Plavoj plaži i Vićevici je ljeti dostupan ujutro do
sedam ili osam sati. Nakon toga motorna vozila više ne prolaze. Na osnovi toga, vlasnici parcela su
tražili da se probije jedan put i on je stavljen na širinu 7,10 metara. U peticiji koju vijećnik spominje je
tražen put od 12,50 metara, što nema govora. Taj put može biti uži, međutim, ukoliko vlasnici parcela
ne žele put, ne vidi razloga zašto bi itko forsirao da se radi put koji nije nikome potreban. Trenutno je u
planu ta dionica širine 7 metara. Prostorni plan je promjenjiv. Istaknuo je da se potpisnici peticije i osobe
koji nisu vlasnici parcele na spornoj lokaciji te kako smatra potrebnim da se sastanu svi vlasnici okolnih
parcela te da se izjasne žele li ili ne žele put, širinu puta te da sami odrede trasu. Istaknuo je da se ništa
neće provesti „na silu“, osobito ne otimanjem zemlje.
Vijećnica, gđa. Meri Bandl Valeš postavila je pitanje „Reciklažno dvorište“. Navela je da je 22.
kolovoza 2017. godine tadašnja gradonačelnica Grada Vodica, gđa. Nelka Tomić potpisala ugovor u
kojem se između ostalog navodi: „Jedinica lokalne samouprave koja ima 1.500 stanovnika ili manje, a
nije osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta dužna je osigurati funkcioniranje istog na svom
području posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu zakona smatra reciklažnim dvorištem. Jedinica
lokalne samouprave koja ima više od 1.5000 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje
jednog reciklažnog dvorišta i još jedno na svakih, idućih 25.000 stanovnika na svom području.“ Od 01.
ožujka 2016. godine otpad s područja grada Vodica odvozi se na Bikarac.
U prostorijama komunalnog poduzeća Leć d.o.o. postoji sortirnica te s pokretne trake radnici ručno
odvajaju primjese sastavnica iz komunalnog otpada. Planom za gospodarenje otpadom 2017.-2019.
predviđena je izgradnja reciklažnog dvorišta, ali to nije napravljeno.
Planom nabave za 2019. godinu tvrtke Leć d.o.o. predviđena je nabava mobilnog reciklažnog dvorišta,
ali to nije realizirano. Ista stvar se dogodila i za 2020. godinu. Do danas nemamo mobilno reciklažno
dvorište niti se ispoštovao Ugovor koji je potpisala bivša gradonačelnica. Vijećnica je pitala zašto
naprijed navedeno nije realizirano?
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, g. Marko Lugović
je naveo da su podaci koje je vijećnica navela su podaci iz Plana gospodarenja otpadom. Osim Plana,
postoji i Izvješće. Nastavio je da su započete aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta pa je tako

napravljena studija gdje bi reciklažno dvorište bilo najoptimalnije. Jedna ideja je bila u dvorištu tvrtke
Leć d.o.o., druga na deponiju otpada, a treća na području industrijske zone. Nakon izrađene studije,
utvrđeno je da je industijska zona najpovoljnija za gradnju reciklažnog dvorišta te se ide u tom smjeru.
Istaknuo je kako se ne može ništa pokrenuti dok se ne dobije makar lokacijska dozvola kompletne zone
kako bi se moglo ići na komasaciju ili na dogovor s građanima. Za sada kao reciklažno dvorište
funkcionira sortirnica u dvorištu Leć-a i ona kako takva zadovoljava potrebe, barem prema onome što
su inspekcije pronašle. Istaknuo je da unatoč tome što ne postoji reciklažno dvorište da ne znači da nam
je okolina prepuna smeća. Vodi se briga o tome da se iz prirode izvuče što veća količina smeća. Nažalost,
u prirodu se smeće baca samo iz razloga jer su građani neupućeni. Sav otpad koji se odlaže u prirodu
(npr. kauč, madrac) Leć bi bez ikakvih problema pokupio. Dovoljno je samo da se plati zadnji komunalni
račun. Time stječete pravo da svoj madrac odložite u za to predviđeno mjesto (kontejner) u dvorištu
Leć-a. Građevinski otpad u ovom trenutku ne može prihvatiti Leć, ali prihvaća obrt Bumba. Na području
grada Vodica ne postoji otpad koji se ne bi mogao kvalitetno zbrinuti. Jedino za što se plaća je
građevinski otpad. Istaknuo je kako se tvrtka Juričev d.o.o. bavi reciklažom građevinskog materijala te
da je ista prva u županiji, a svoj trud i obol za isto dao je i Grad Vodice.
Vijećnica, gđa. Meri Band Valeš istaknula je da je pročelnik rekao da se u nedostatku reciklažnog
dvorišta koristi sortirnica, ali da se ispred tvrtke Leć d.o.o., odnosno ispred sortirnice nalaze tone smeća
te da otpad nije zbrinut. Osim toga, ljudi koji su zaposleni u sortirnici, a ima ih nekoliko, u nedostatku
radnika – vozača kamiona su premješteni na drugo radno mjesto - vozača kamiona. Navela je da se tu
postavlja pitanje zaštite na radu.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, g. Marko Lugović
da se u prostoru koji se zove sortirnica otpad sortira, nakon toga se presa u bale. Istaknuo je da je moguće
da prilikom istovara iz kamiona da jedan najlon odleti. Ono što funkcionira kao reciklažno dvorište su
pres kontejneri. Sve ono što se u njim ubaci, direktno se odvozi na Bikarac. Još jednom je istaknuo da
postoji sortirnica i uvjetno rečeno reciklažno dvorište i na taj način se pomažemo dok ne budemo u
mogućnosti aplicirati za sredstva iz Europske unije da se izgradi reciklažno dvorište.
Što se tiče dijela pitanja da radnici radne na sortiranju, a kasnije voze kamione, istaknuo je da je sve
stvar sistematizacije te da je u sistematizaciji njegovog radnog mjesta navedeno „i sve ostalo po nalogu
Gradonačelnika“.
Vijećnica, gđa. Meri Band Valeš navela je da usred grada Vodica, u dijelu marine, postoji kontejner u
kojem se odlaže otpad iz poslovnih prostora pa dolazi do nagomilavanja smeća te da na isto dolaze
različite životinje.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, g. Marko Lugović
naveo je da je kontejner koji se nalazi iza tržnice označen kao jedan od boljih načina rješavanja smeća.
Istaknuo je kako isti nije otvorenog tipa, nego funkcionira na način da se smeće ubaci unutar kontejnera,
on se zatvara i zatim se smeće presa i svaki dan se odvozi kamionom na Bikarac. Istaknuo je da tu ne
može biti pantagana, jer se nemaju oko čega zadržavati. Istaknuo je da je on radio nacrt tih kontejnera,
međutim ukoliko vijećnica ima bolji način zbrinjavanja otpada da će se on prvi povesti za tim te ju
pozvao da ona da prijedlog zbrinjavanja otpada. Objasnio je da se tamo cjelodnevno skuplja smeće, a
zatim dolazi kamion koji to smeće odvozi. Istaknuo je kako su u gostima bili predstavnici Dubrovačkih
tržnica kako bi vidjela način na koji se zbrinjava otpad. Unatoč tvrdnjama vijećnice, to je savršen način
zbrinjavanja otpada. Upozorio je da ukoliko vijećnica ima primjedbe, da mora imati i prijedlog rješenja,
mora znati zašto ne valja i kako valja.
Vijećnik, g. Marko Udovičić postavio je pitanje na koji će način Gradonačelnik pomoći malim
iznajmljivačima kojima već 10 godina pada dnevna cijena smještaja i godišnja popunjenost kapaciteta.
Povećanjem broja ležaja dogodio se efekt smanjenja cijene. Pitao je koje mjere Grad u suradnji s
Turističkom zajednicom poduzima i planira poduzeti kako bi se vratili na veći broj dana prosječne
popunjenosti?
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je rekao da ne možemo iznositi paušalne podatke kao relevantne. Da
bismo uopće mogli znati gdje smo, potrebno je napraviti analizu sadašnjeg stanja te je potrebno da se
prilikom izrade angažiraju stručnjaci. Grad Vodice kao turističku destinaciju treba „dizati“ na viši nivo.
Na ovome se radi. Bitno je što o Vodicama kako turističkom mjestu misle gosti te da se trebamo truditi
da gostima pružimo kvalitetu, a ne politizirati.
Vijećnik, g. Marko Udovičić naveo je da je iznio podatke koji su javno dostupni.

Vijećnik, g. Ivica Slavica je naveo da je 16. svibnja 2019. godine Grad Vodice objavio natječaj za izradu
projektne dokumentacije uređenja poslovno-industrijske zone Mličevac. Nastavio je:“ Urbanističkim
planom uređenja u tom trokutu planirana je poduzetnička zona, a naš je cilj opremiti je infrastrukturno
kako bi gospodarstvenici dobili uvijete za pokretanje bilo kakve djelatnosti koja će nadam se donijeti i
nova radna mjesta“ – saznajemo od pročelnika Marka Lugovića. Natječaj je proveden i trenutno se čeka
istek žalbenog roka kako bi se odabrao najpovoljniji ponuditelj. Procijenjena vrijednost usluge je
600.000,00 kn u što je uključeno i ishodovanje građevinske dozvole. Rok za izradu dokumentacije je
180 dana. Osim samih poduzetnika i Grad bi na svojih 20.000 m2 izgradio reciklažno dvorište za koju
je i analiza najoptimalnije lokacije izrađena od tvrtke Ilyricum savjetovanje d.o.o. pokazala kako između
tri predložene lokacije, dvorište TD Leć i Bauljače ima najviše perspektive za kvalitetno i uspješno
poslovanje kao i najbolju prometnu povezanost. Osim dvorišta na predmetnoj lokaciji će se izgradila i
meteorološka
postaja.“
Istaknuo je da ima primjedbu vlasnika zemljišta koji ne mogu ishodovati građevinske dozvole. Pitao je
u kojem roku će se taj problem otkloniti?
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, g. Marko Lugović
je naveo da se dvije godine radi na dokumentaciji te da od Vodovoda nije pristigla potrebna
dokumentacija. Što se tiče Županijskih cesta – uvjetovani smo s tri nova priključka na magistrali, od
čega su dva rotora i jedno desno skretanje. Nastavio je da je dalekovod dio ove priče te je isti zamišljen
da se spusti ispod razine zemlje kako bi svi gospodarstvenici, nakon njegovog uklanjanja, na svojim
terenima mogli i nešto graditi. Kad će to biti je teško odgovoriti na to pitanje. Istaknuo je kako se nada
da će do nove godine imati sve uvjete, a nakon toga slijedi lokacijska dozvola, izvlaštenja po njoj te je
istaknuo kako se nada da bi onda krajem sljedeće godine bili pred dobivanjem građevinske dozvole.
Vijećnik, g. Ante Gulin postavio je pitanje vezano za izvedbeni projekt Trga Srime koji je napravljen u
veljači 2019. godine. Zanimalo ga je da li se odustalo od naprijed spomenutog projekta ili će se ići u
realizaciju.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov rekao je da je procijenjeno da je prioritet da se kupi zemljište za
proširenje groblja. U ovisnosti i proračunskim sredstvima, ići će se u realizaciju projekta.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, g. Marko Lugović
naveo je da, zbog skoka cijena na tržištu materijala će se vjerojatno ići u faznu izgradnju, ali da mu je i
to draža opcija od one da se minorizira projekt ili da se mijenja materijal.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat u 15,36 sati odredio je stanku u trajanju od 10 minuta.
Sjednica je nastavljena u 15,46 sati.
Vijećnica, gđa. Meri Bandl Valeš postavila je pitanje vezano za izgubljenu parnicu tvrtke Bakin d.o.o. i
Grada Vodica. Zanimalo ju je koliko je do sada potrošeno sredstava na terene koji se sada koriste kao
parking (rampa, ograda, kocke, asfaltiranje) i što ukoliko tvrtka Bakin d.o.o. odbije prijedlog da Grad
kupi predmetni teren? Nastavila je pitanje od kud će se iznaći sredstva za eventualnu kupnju predmetnog
terena? Tko će odgovarati za probijanje proračuna pri izgradnji dječjeg vrtića Tamaris? Kolika je ukupna
cijena svih predviđenih faza izgradnje dvorane?
Gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov naveo je, u odnosu na Bakin d.o.o. da je naručena procjena
koju je on dao predsjedniku Gradskog vijeća te procjenu koja se tiče uređenja parkirališta. Naveo je da
ukoliko grad Vodice izgubi spor, a tvrtka bakin d.o.o. želi prodati predmetni teren da je od njih
zahtijevao da Grad Vodicama pošalje ponudu.
Istaknuo je da je došlo do povećanja cijene građevinskog materijala, ali i da je potrebno razlučiti, kako
ne bi dolazilo do nesporazuma, govorimo li o cijeni bez PDV-a ili s PDV-om te da prilikom izgradnje
dolazi do oscilacija.
U odnosu na dio pitanja koji se odnosi na dvoranu - cijena prve faze je bila predviđena troškovnikom
11 milijuna i sedamsto ili osamsto tisuća kuna. Što će se događati u budućnosti i koliko će poskupjeti
materijal, on to sada ne može kazati.
Vijećnik, g. Ivica Slavica istaknuo je su u proračunu predviđeni iznosi s PDV-om.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je rekao da on govori o cijenama bez PDV-a, a da nije rekao da su u
proračunu iznosi bez PDV-a.

Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica je naveo da prva faza nije
dvojbena. Imamo još jedan rebalans proračuna do kraja godine i uskladiti ćemo se s izvedenim radovima
2021. godine.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat naveo je da je proradio pročišćivač i nema potrebe za
stanicom na rivi, upitao je kad će ista biti uklonjena?
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je rekao da moramo biti strpljivi, koliko je njemu poznato sve što ide u
kanalizaciju završava u biopročišćivaču.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, g. Marko Lugović
je naveo da se stanica u ovom trenutku ne može ukloniti, jer postoje dani kad je njezina funkcija
potrebna. Dok se ne riješi kompletan sustav kanalizacije, a vodeći računa o incidentnim situacijama, ona
je u ovom trenutku neophodna.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat pitao je koliko se u sezoni preko toga incidentnog
preljeva izlije fekalija u more i hoće li ići upozorenje kupačima da je more zagađeno ?
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, g. Marko Lugović
naveo da se takvo što nikad nije dogodilo u ljetnim mjesecima, nego u jesenskom i zimskom periodu
kad je poplava i kad je more bez ili sa crpne stanice ionako mutno.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat pitao je zašto u prostoru stare škole Predsjednik
Gradskog vijeća i Klubovi vijećnika ne bi mogli dobiti urede?
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je rekao da, koliko mu je poznato, u jednom dijelu prostor ima Gradska
knjižnica, u drugom dijelu Pučko otvoreno učilište, a u trećem Glazbena škola.
Istaknuo je kako se nada da će se u budućnosti urediti središnji dio gdje bi se „preselila“ Vodička glazba,
a ostali prostor bi mogle iskoristiti udruge.
Predsjednik g. Marko Mačukat zaključio je aktualni sat u 16,19 sati.
Predsjednik g. Marko Mačukat utvrdio je prelazak na raspravu po točkama dnevnog reda.
Točka 1.
Odluka o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica
Predlagatelj akta bio je Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Marko Mačukat.
Izvjestitelj akta bio je Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Marko Mačukat.
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je sa 7 glasova
„za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Vodica.
Točka 2.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grafičkom prikazu ulica 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: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je sa 7 glasova
„za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
grafičkom prikazu ulica na području Grada Vodica.
Točka 3.
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest. zem. 4562/1 K.O. Prvić
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 7 vijećnika. Vijeće, sa 7 glasova
„za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ usvojilo Odluku o ukidanju statusa javnog dobra na
dijelu čest. zem. 4562/1 K.O. Prvić.
Točka 4.
Prijedlog Programa gradnje nove vodovodne mreže za 2021. g.
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je pročelnik Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica.
U 16,39 sati vijećnik, g. Marko Udovičić je na napustio sjednicu.
U 16,40 sati Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat utvrdio je da sa šest vijećnika nije osiguran
kvorum te je prekinuo sjednicu i nastavak sjednice zakazao za 29. listopada 2021. godine u 14,30 sati.
Sjednica je nastavljena 10. studenoga 2021. godine u dvorani Kulturnog centra Vodice s početkom u
14:30 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, 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 nije bio nazočan jedan vijećnik, g. Ante Pešić.
Na sjednici su bili nazočni: Gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov 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, 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.
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, a online prijenos sjednice je omogućen putem
informativnog portala grada Vodica – Infovodice.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat uputio je pitanje Gradonačelniku grada Vodica, g. Anti
Cukrovu. Zanimalo ga je kako će privođenje 4 osobe u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova
Europske unije i u SAF-u utjecati na realizaciju projekata Aglomeracije Srima-Vodice-Tribunj.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je ogovorio da spomenuto nema nikakve veze s projektom Aglomeracije
Srima-Vodice-Tribunj, jer je isti u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat utvrdio je da je na sjednici prisutno 12 vijećnika, stoga
je konstatirao kako je osiguran kvorum za pravovaljano odlučivanje.
Točka 4.
Prijedlog Programa gradnje nove vodovodne mreže za 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.
SUDIONICI RASPRAVE: Vijećnici, gđa. Meri Band Valeš, g. Ivica Slavica, g. Marko Mačukat,
pročelnik Marko Lugović.

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 Prijedlog Programa gradnje nove
vodovodne mreže za 2021. g..
Gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov izvijestio je Gradskog vijeće da je ravnateljica Dječjeg
vrtića Tamaris Vodica, gđa. Tina-Valerija Storić bolesna pa nije u mogućnosti, kao izvjestitelj akata pod
točkom 5. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za
2021./2022. pedagošku godinu i 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i
programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2020./2021. pedagošku godinu,
pristupiti sjednici Gradskog vijeća, stoga se odustaje od ovih prijedloga akata.
Pročelnik Tajništva Grada Vodica – Tajnik Grada objasnio da sukladno članku 58. stavku 3. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vodica, predlagatelj čiji je akt uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati
od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen.
Točka 5.
Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vodica za 2022. godinu
Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je predsjednik Savjeta mladih Grada Vodica, g. Sami Bach Khojah.
SUDIONICI RASPRAVE: Vijećnici, gđa. Meri Band Valeš, gđa. Giordana Radin Mačukat, g. Auror
Friganović, g. Ivica Slavica, predsjednik Savjeta mladih Grada Vodica, g. Sami Bach Khojah, pročelnica
Tina Bosotin.
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 Zaključak o prihvaćanju
Programa rada Savjeta mladih Grada Vodica za 2022. godinu.
Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat
zahvalio se i pozdravio sve vijećnike te ujedno zaključio sjednicu Gradskog vijeća u 15,12 sati.

KLASA: 021-05/21-01/15
URBROJ: 2182/04-03/13-21-19
Vodice, 20. prosinca 2021. godine
ZAPISNIK PRIPREMILA
Anteja Nakić, mag.iur.

PREDSJEDNIK
Marko Mačukat

