
 

 

ZAPISNIK 

4. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica 

(verificirani)  

 

 

Dana 20. prosinca 2021. godine održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica u dvorani 

Kulturnog centra Vodice s početkom u 12,00 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 je bio nazočan 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. 

Viša stručna suradnica za radne odnose, sjednice i lokalnu samoupravu, gđa. Anteja Nakić, bila 

je zadužena za zapisnik uz tonsko snimanje. 

Sjednica je video snimana od ovlaštene osobe Grada. 

Online prijenos sjednice omogućio je informativni portal grada Vodica, Infovodice. 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat otvorio je 4. sjednicu na kojoj je u tom trenutku 

bilo nazočno 13 vijećnika, 12 u prostoriji, a 1 vijećnik sjednicu je pratio putem video linka, stoga je 

konstatirao kako je osiguran kvorum za pravovaljano odlučivanje.  

Zapisnik s 3. 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 dvije točke dnevnog reda – 

Rješenje o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Vodice i Rješenje o imenovanju vršitelja 

dužnosti Memorijalnog centra „Faust Vrančić“ dostavljeni svim vijećnicima, a iste će biti stavljene kao 

pretposljednja i posljednja točka dnevnog reda. 

Gđa. Meri Bandl Valeš imala je primjedbu na broj točaka dnevnog reda. Navela je kako smatra 

da nije u redu da se uz Proračun raspravlja o 40 točaka koje su na dnevnom redu te da se nada da će u 

budućnosti biti manje točaka na dnevnom redu, na jednoj sjednici. 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat je rekao kako nije bilo moguće održati sjednicu 

ranije zbog epidemiološke situacije te da su predložene točke dnevnog reda svi akti koji su se „nakupili“ 

od prethodne sjednice koja je pripremana prije dva mjeseca. Za pripremu sjednice je potrebno najmanje 

dvadeset dana, prije nego što se materijali šalju vijećnicima.   

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. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Donja Srima, 

2. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 

2021./2022. pedagošku godinu, 

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog 

rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2020./2021. pedagošku godinu, 

4. Četvrta 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. Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2021. godinu, 

9. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 

10. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 

11. Plan Proračuna Grada Vodica za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu, 

12. Odluka o izvršenju proračuna Grada Vodica za 2022. godinu, 

13. Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2022. godinu, 

14. Program javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2022. godinu, 

15. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2022. godinu, 

16. Program javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2022. godinu, 

17. Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada vodica za 2022. godinu, 

18. Program javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2022. godinu, 

19. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

20. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

21. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 

2022. godinu, 

22. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2022. godinu, 

23. Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Vodica za 2022. godinu, 

24. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 

području Grada Vodica, 

25. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova, 

26. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Vodica za 

2022. godinu, 

27. Odluka o grafičkom prikazu ulica na području Grada Vodica, 

28. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, 

29. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest zem. 7691/7 K.O. Zaton-Srima, 

30. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 7702/5 i dijelu čest.zem. 7691/7 K.O. 

Zaton-Srima, 

31. Odluka o ukidanju statusa javnog o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest.zem. 7178/1 

K.O. Vodice, 

32. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vodica u 2021. godini i plan razvoja 

sustava civilne zaštite za 2022. godinu te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje, 

33. Plan djelovanja Grada Vodica u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, 

34. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni Statuta 

ustanove u kulturi Memorijalni centar ''Faust Vrančić'', 

35. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada 

Vodica za razdoblje od 01.07. do 30.11.2021. godinu, 

36. Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2022. godinu, 

37. Zaključak o izradi prijedloga Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike 

osnovne škole s prebivalištem na području Grada Vodica, 

38. Odluka o podnošenju inicijative za izmjenu Prostornog plana Šibensko-kninske županije, 

39. Rješenje o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Vodice, 

40. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Memorijalnog centra „Faust Vrančić“. 

 

 



 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat prešao je na vijećnička pitanja.  

Aktualni sat otvoren je u 12,12 sati.  

 

Vijećnik, g. Auror Friganović postavio je pitanje „Advent u Vodicama“.  

Istaknuo je da postoje određeni prigovori glede organizacije „Adventa u Vodicama“ te da ono što je do 

sada organizirano nije na razini brenda – Vodice kao turistička destinacija. Istaknuo je kako Advent u 

Vodicama treba biti dodatan motiv, odnosno razlog da netko posjeti Vodice. Zamolio je Gradonačelnika 

koji je ujedno i predsjednik Turističke zajednice grada Vodica da iznese osvrt na sadašnje stanje. 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov pozdravio je sve prisutne. Naveo je da je ovogodišnji Advent organiziran 

u svjetlu trenutne epidemiološke situacije. U organizaciji Adventa sudjeluje Turistička zajednica grada 

Vodica i Grad Vodice. Shodno mogućnostima, napravljen je program. Advent se otvara 21. prosinca u 

18,00 sati. Od poznatih izvođača, sudjelovati će Tomislav Bralić i Giulliano, a ostali su „domaći“ 

izvođači. Gradonačelnik je istaknuo da bi volio da se može organizirati advent koji bi trajao petnaest 

dana, dakle advent koji bi bio prepoznatljiv ali da je u ovim okolnostima napravljeno maksimalno 

moguće te da vjeruje kako će po završetku adventa biti pozitivni utisci. 

Vijećnik, g. Auror Friganović replicirao je kako smatra da nedostaje ambicije da se učini više te da se 

nada da će sljedeći advent biti bolji. 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov istaknuo je kako se nada da će se sljedeće godine moći učiniti više, da 

će proći kovid kriza te da će hoteli raditi maksimalnim kapacitetom. 

 

Vijećnik, g. Marin Mikšić postavio je pitanje sportska dvorana „Račice“. Rekao je kako nije zadovoljan 

tempom izgradnje te napomenuo važnost ove dvorane za sportaše. 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov rekao je kako izgradnja dvorane u „Račicama“ ide svojim tempom.  

Naveo je da se svaki dan prate radovi i da je svaki tjedan, barem jednom, u obilasku gradilišta. Istaknuo 

je da su se dva puta prekidali radovi zbog kovid infekcije, ali to nije bilo moguće izbjeći. 

Vijećnika je potom zanimalo koliko se do sada utrošilo sredstava. 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov rekao je kako se prate faze izgradnje. U ovom trenutku nije moguće 

znati konačan iznos, ali je naveo da će ove godine biti utrošeno između pet i šest, možda čak i sedam 

milijuna kuna, što će se znati na kraju godine. 

  

Vijećnik, g. Marko Udovičić postavio je pitanje „Turizam“. 

Rekao je kako smo nedavno u medijima mogli pročitati da Turistička zajednica planira povisiti paušal 

za iznajmljivače 28%, na 450 kuna po krevetu te da je od županije zatražila poskupljenje od čak 316% 

za vikendaše. Istaknuo je kako dio koji se odnosi na vikendaše i može razumjeti te da je to vjerojatno i 

opravdano, jer isti koriste infrastrukturu grada Vodica, ali da problem nastaje prilikom održavanja 

„svega toga“. Međutim, dio koji se odnosi na poskupljenje od 28%, ne razumije te je upitao 

Gradonačelnika imamo li analizu koliko bi se sredstava trebalo uprihodovati od planiranog povećanja, 

da li je ono baš potrebno te da li postoji plan gdje će se ona utrošiti? 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov naveo je da što se tiče povećanja vezanog za male iznajmljivače, dobro 

se razmislilo o svemu. Istaknuo je kako smo svjedoci da se povećavaju cijene apartmana i soba. Ovo 

povećanje će se primjenjivati od 2023. godine te će se ulagati u komunalnu i turističku infrastrukturu. 

Vijećnik, g. Marko Udovičić rekao je kako bi volio da Turistička zajednica pošalje analizu na što se 

planira utrošiti prikupljeni novac, jer nikad nije zahvalno povećavati iznose, ali je puno jednostavnije 

kad znamo koliko ćemo prikupiti sredstava i na što će se ista potrošiti. 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je rekao da ćemo imati jasan prikaz koliko je sredstava, gdje se troše i 

na koji se način troše. Bit svega je da se troše na unaprjeđenje razvoja turizma. 

 

Vijećnica, gđa. Meri Bandl Valeš postavila je pitanje „Korona potvrde“. 

Na početku je rekla da je kao predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise sazvala sjednicu prošli 

ponedjeljak, vezanu za točke dnevnog reda predmetne sjednice. Sukladno uputama Tajništva Grada, 

zatražila je od članova Odbora popis osoba koji se moraju testirati kako bi mogli prisustovati sjednici. 



Istaknula je kako smatra da to nije njezina dužnost te se ispričala članovima Odbora. Navela i kako, 

sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, nema pravo tražiti takve podatke niti ih želi imati te da 

ubuduće takve poslove obavlja osoba koja je zadužena za to i koja ima odobrenje tražiti takve podatke. 

Kroz dvije godine svjedoci smo brojnih kontradiktornih odluka Stožera, počevši od potpunog lockdown-

a, neradnih nedjelja, online nastave, igranja nogometa prve lige, dok je u drugoj i trećoj isto bilo 

zabranjeno, stavi masku, skini masku, cijepi se pa opet dobiješ koronu... Obzirom na broj doza cjepiva 

koje je naručila Republika Hrvatska, a u odnosu na broj stanovnika, ispada da će svatko dobiti 9 doza. 

Navela je i kako je dr. Markotić izjavila da su do sada cjepiva testirana na siromašnoj djeci u Africi i 

Aziji, a da se sada kreće na cijepljenje djece od pet do jedanaest godina u Europi i Americi. 

Vijećnica je nastavila da tu nije problem vezan za pripadnost stranci, naciji, za boju kože, nego da su 

kovid potvrde sredstvo za podjelu naroda.  

Upitala je Gradonačelnika, g. Antu Cukrova, što znači jedna potvrda, ako je jasno naznačeno da i 

cijepljeni mogu dobiti i prenositi virus? Osvrnula se i na činjenicu da u ovom Gradskom vijeću, ne 

imenujući niti jednu osobu, postoje ljudi koji su dva puta cijepljeni, ali su se unatoč tome zarazili korona 

virusom. Smatra da se trebaju testirati svi ili nitko.  

Zamolila je Gradonačelnika, g. Antu Cukrova da se izjasni o kovid potvrdama te da objasni što znači 

odredba iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti „određeni prostori“ (obveza predočenja dokaza 

o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore)? 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov rekao je kako je pitanje vijećnice, gđe. Meri Bandl Valeš kompleksno. 

Očito je da na ovakvu krizu svijet nije bio pripremljen. Istaknuo je kako postoji cjepivo te da on nije 

kompetentan ocjenjivati ga, ali da je to trenutno jedino sredstvo kojim se borimo protiv pandemije. U 

odnosu na uvođenje potvrda i testiranja za necijepljene, istaknuo je da je donesena takva odluka te da je 

i on sam, kao gradonačelnik, u nezavidnom položaju. Istaknuo je kako se vijećnica nije osvrnula na 

novčanu kaznu koja je predviđena za odgovornu osobu te da smatra kako je potrebno uvesti sankcije i 

za one koji krše odredbe zakona, a ne samo za odgovorne osobe. Naveo je da se unatoč vremenu u 

kojemu živimo, ne smijemo dijeliti na cijepljene i necijepljene te da trebamo biti maksimalno tolerantni 

te da on čini sve da ne dolazi do podjela. Apelirao je da uvažavamo jedni druge, da budemo tolerantni i 

da se svi zajedno potrudimo koliko možemo da iziđemo iz postojeće krize. 

Vijećnica, gđa. Meri Bandl Valeš rekla je kako su svi čuli da je soj virusa omikron prenesen iz Afrike 

te da je činjenica kako se u zrakoplov ne može ući ako nemate negativan test ili kovid potvrdu. Pozvala 

je da slušatelji sami zaključe kako je onda soj virusa omirkon prenesen. Nastavila je da ju zanima što će 

se dogoditi s djecom, ukoliko se djeca ne cijepe? Kad budu željela ući u školu, a ne budu imala potvrdu, 

hoće li se trebati testirati? 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je rekao da on na to pitanje ne može odgovoriti, jer nema potrebne 

informacije niti kompetenciju da odgovori nas takvo pitanje, da je on u istom položaju kao i vijećnica 

te da je na njemu da poštuje zakon.     

 

Vijećnik, g. Ivica Slavica postavio je pitanje „Sportska dvorana“. 

Vijećnik je rekao kako je u prošlom sazivu Gradskog vijeća upozoravao na izgradnju u segmentima, ali 

da nije pozorno doživljen. Naveo je da je vidio da u ovom proračunu nema donacije iz državnog 

proračuna, da nas čeka kreditno zaduživanje za Aglomeraciju, ali vjerojatno i za izgradnju predmetne 

dvorane te da se zna da je upozoravao na opasnost gradnje dvorane na ovakav način.  

Postavio je i pitanje „Aglomeracije“ te je zamolio Gradonačelnika da izvijesti što se događa po tome 

pitanju. 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je odgovorio da što se tiče dvorane, da se išlo vrlo smišljenom gradnjom. 

Iz toga razloga je i podignut kredit za vrtić. Predviđeno je da se kroz dvije proračunske godine realizira 

prva faza, a druga kroz eventualno jednu ili dvije proračunske godine. Istaknuo je kako on kao 

Gradonačelnik, sve službe kroz Razvojnu agenciju i sve službe Šibensko-kninske županije su uključene 

u traženju sredstava za izgradnju naše dvorane. Kroz Program oporavka i otpornosti, Ministarstvo 

turizma i sporta se traže sredstva za dvoranu. Početkom sljedeće godine, biti će objavljeni različiti 

natječaji za koje se priprema te će se na iste Grad Vodice prijaviti, odnosno na one natječaje za koje 

mislimo da možemo dobiti najviše sredstava kako bi „pokrili“ troškove izgradnje dvorane. Koliko mu 

je poznato, a vezano za Program oporavka i otpornosti, u drugom ili trećem mjesecu će biti objavljen 

prvi natječaj. Naveo je da će njegova praksa biti da, prije nego se sredstva odobre, da ih neće staviti u 

proračun. U prethodno spomenutom Programu oporavka i otpornosti, tijekom sljedećih pet, šest, godina 



raspolagati će se s iznosom od dvadeset i četiri milijarde eura te da vjeruje da će i gradu Vodicama biti 

dodijeljena određenih sredstava. 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je nastavio da što se tiče Aglomeracije Srima-Vodice-Tribunj-otok 

Prvić, radi se maksimalno. Sva potrebna dokumentacije iz Vodovoda u Šibeniku je poslana u Hrvatske 

Vode u Zagrebu gdje je izvršen pregled i dorada, prije raspisivanja javnih natječaja. Dokumentacija je 

vraćena u šibenski Vodovod i trenutno smo u fazi pripreme za raspisivanje prvih natječaja - za 

upravljanje, za vidljivost, za nadzor i za EU savjetovanje. Istaknuo je kako će sutra ministar, g. Tomislav 

Ćorić biti u Šibeniku gdje će se sastati s gradonačelnikom Šibenika, gradonačelnikom Vodica i 

direktorom Vodovoda kako bi se dogovorio tempo rada te je napomenuo da imamo podršku iz Šibensko-

kninske županije i iz Vodovoda. 

Vijećnik, g. Ivica Slavica je rekao kako nada umire posljednja te da vjeruje u Gradonačelnika. 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je rekao kako je oduvijek bio uporan, da neće ni u ovom slučaju odustati, 

ali, uz pomoć vijećnika. 

 

Vijećnik, g. Ante Gulin postavio je pitanje „Proširenje groblje na Srimi“. 

Zanimalo ga je u kojoj je fazi dokumentacija za proširenje groblja na Srimi i kada se može očekivati 

početak radova te koliko će radovi trajati? 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov rekao je da, što se tiče dokumentacije, da smo pri samom kraju priprema. 

Potrebno je otkupiti još jedan mali komad zemlje, ali da misli da je to sada u toku, da je došla procjena 

koja se odnosi na nekoliko stabala. Naveo je da trenutno nije u mogućnosti govoriti o terminima, ali da 

će vrlo brzo obavijestiti o poduzetim radnjama. 

 

Gđa. Meri Bandl Valeš postavila je pitanje „Nepredviđeni troškovi“. 

Navela je da je na prethodnoj sjednici postavila pitanje vezano za tvrtku Bakin d.o.o. i spor koji je Grad 

Vodice izgubio. Nastavila je da joj je rečeno da je Grad isplatio jedan milijun i dvjesto tisuća kuna te da 

će Grad nastojati postići sporazum za otkup predmetnog terena. Rekla je kako je dobila nove informacije 

te da svi znaju kako je u petom ili šestom mjesecu bio DORH vezano za temu Tijat i nelegalnu gradnju, 

da je dobila informaciju da su podignute određene tužbe te da su tužitelji uspjeli u sporu. Zanimalo ju je 

da li će u 2022. godini biti otpisa dugova kao što je to bilo u 2018. godini? Rekla je i kako je dobila 

informaciju da je i tvrtka Elos tužila Grad te da je izgubila jednu parnicu. 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je rekao da, koliko je njemu poznato, nikakva tužba na temu Tijat, nije 

pristigla u Grad. Što se tiče tvrtke Bakin d.o.o., u tijeku su dogovori. Kad budemo imali konkretne 

prijedloge ove tvrtke, upoznati ćemo o istome predsjednika gradskog vijeća i samo Gradsko vijeće. To 

su odluke koje će se donositi zajednički. Sada traju pregovori, ali koliko će oni trajati gradonačelnik nije 

mogao reći. 

Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica rekao je da, vezano za otpis 

dugova i zaštitu osobnih podataka, ukoliko zakon „kaže“ da ne možemo davati podatke, onda ne 

možemo davati podatke. Nastavio da, u odnosu na pitanje da li će u budućnosti biti otpisa, svatko tko je 

„ugašen“, blokiran, u stečaju i više kao pravna osoba ne postoji, mi kao Grad i sve druge prave osobe 

koje naplaćuju prihode, a nisu isto uspjele redovnim putem, moramo, nažalost, otpisati dug. Što se tiče 

tvrtke Elos, Grad je isplatio 10.000,00 kuna, jer se ista žalila Komisiji za javnu nabavu. 

Vijećnica, gđa. Meri Bandl Valeš rekla je kako se čini da se svake godine ovoj tvrtki isplaćuje deset, 

dvadeset ili trideset tisuća kuna. Što se tiče otpisa dugova, rekla je kako se postavlja pitanje zašto uopće 

do tih dugova dolazi, zašto se prije ne naplate? 

Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica rekao je kako je odgovor 

jednostavan – država je prva na listi, a svi ostali su sporedni te se ne možemo naplatiti ukoliko smo peti, 

šesti u redu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat postavio je pitanje „Pomorsko dobro u gradu 

Vodicama.“  

Grad Vodice potroši četiri i pol milijuna kuna godišnje za održavanje pomorskog dobra. Prihod od 

pomorskog dobra se dijeli na tri dijela, 33% pripada državi, 33% županiji, a 33% gradu Vodicama. 

Nastavio je da je nedopustivo da Grad Vodice sam snosi troškove, a od istog zarađuju i županija i država.  

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je rekao da se jedinice lokalne samouprave nalaze u podređenom 

položaju. Istaknuo je da je nezadovoljan granicama pomorskog dobra na području grada Vodica, Srime 



i dalje. Rekao je kako je kontaktirao i s županom Jelićem. Što se tiče cjenika koncesija na pomorskom 

dobru, Grad Vodice trenutno ima jednu koncesiju u Srimi. Sve se radi po koncesijskim odobrenjima koji 

su limitirani cijenama koje je odredila Republika Hrvatska. Točno je da mi više trošimo na održavanje 

i uređenje ukupnog pomorskog dobra. Nažalost, prihodi od koncesija se dijele tako da su gradovi u 

podređenom položaju. Osobno je prije par godina upozoravao u ministarstvu i Hrvatskoj gospodarskoj 

komori da je to nepravedno prema gradovima. Rekao je da će se truditi, i preko Udruge gradova, da se 

skrene pozornost na ovaj problem. 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat je replicirao da tri milijuna kuna bacamo u pomorsko 

dobro te da isto nema smisla. 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov rekao je kako je pomorsko dobro slika grada Vodica te da ga moramo 

uređivati i održavati. Vezano za prihodovnu stranu, trebamo se maksimalno boriti da dobijemo puno 

veći dio prihoda. 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat je replicirao da bi se trebalo krenuti s inicijativnom 

prema županiji i prema državi da se dio sredstava od pomorskog dobra usmjeri na lokalnu zajednicu, 

odnosno na Grad Vodice. 

Gradonačelnik, g. Ante Cukrov rekao je kako se slaže s inicijativnom te da će se pobrinuti preko Udruge 

gradova da i drugi gradovi i naselja krenu u tom smjeru. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat postavio je pitanje „ACI Marina“. 

Predsjednika je zanimalo koliko je ukupno sredstava prošle godine ACI Marina uplatila na račun grada 

Vodica? 

Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica rekao je kako trenutno nema 

podatak, ali da je fiksni dio oko 17.000,00 kuna, a misli da varijabilni dio nije iznosio više od 50.000,00 

kuna. 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat pitao je da li to znači da je prethodne godine „ACI 

Marina“ uplatila u proračun grada Vodica 65.000,00 kuna godišnje te nastavio da je cijena veza jednog 

broda od 20 metara iznosi 120.000,00 kuna te da je isto pljačka. Nastavio je da „ACI Marina“ ne plaća 

donaciju niti nogometnom klubu, niti rukometnom klubu. Zaključio je kako u gradu Vodicama imamo 

nametnika koji iskorištava naše pomorsko dobro za 65.000,00 kuna. 

Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica rekao je kako su tu problemi 

dvojaki te da ne miješamo koncesije i koncesijska odobrenja. 

 

Vijećnik, g. Auror Friganović postavio je pitanje za koje je naveo da se može podvesti pod „Prigovor 

savjesti.“  

Rekao je da je Gradsko vijeće donijelo izmjenu i dopunu Poslovnika kojim je propisano da ne samo 

vijećnici, nego i Gradonačelnik, i svi ostali koji odgovaraju moraju doći za govornicu. Istaknuo je da je 

uočio jedan propust, a to je da Poslovnikom nije predviđeno kako će se tretirati osobe s invaliditetom. 

Rekao je kako nije primjereno da se „tjera“ osobu s invaliditetom da non-stop hoda te da isto ostavlja 

ružnu sliku i daje negativnu konotaciju neosjetljivih osoba koji namjerno maltretiraju osobu. Vijećnik 

je rekao kako želi apelirati, ako je moguće, prije izmjene predmetnog Poslovnika da se Gradonačelniku 

omogući da govori sa svoga mjesta, ukoliko on to želi. 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat rekao je da se može razgovarati o toj temi, da se može 

o tome razgovarati i s Gradonačelnikom, da se može napraviti drugi raspored kako bi Gradonačelnik bio 

bliže govornici. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat zaključio je aktualni sat u 13,16 sati. 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat utvrdio je prelazak na raspravu po točkama dnevnog 

reda. 

 

 

 

 

 

 

 



Točka 1. 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Donja Srima 

 

Predlagatelj akta bio je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

Izvjestitelji akta bili su izrađivači plana (Arching-studio d.o.o.). 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marko Udovičić, gđa. Meri Bandl Valeš, izrađivači plana (Arching-

studio d.o.o.), g. Auror Friganović, g. Ivica Slavica, g. Marin Mikšić i g. Marko Mačukat. 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je s 11 glasova 

„za“ 0 glasova „protiv“ i 2 glasa  „suzdržan“ donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja 

ugostiteljsko-turističke zone Donja Srima. 

 

Točka 2. 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Tamaris 

Vodice za 2021./2022. pedagošku godinu 

 

Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bila je ravnateljica Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, gđa. Tina-Valerija Storić. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl Valeš i gđa. Tina-Valerija Storić. 

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 Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i 

programa rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2021./2022. pedagošku godinu. 

 

U 14,25 sati, Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat odredio je desetominutnu stanku. 

Sjednica je nastavljena u 14,35 sati. 

 

Točka 3. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog 

rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2020./2021. pedagošku godinu 

 

Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bila je ravnateljica Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, gđa. Tina Valerija Storić. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandla Valeš, g. Marko Mačukat, gđa. Tina-Valerija Storić, g. 

Ante Gulin, g. Ivica Slavica i g. Marko Udovičić. 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće, s 6 glasova 

„za“, 3 glasa „protiv“ i 4 glasa „suzdržan“ nije usvojilo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji 

godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2020./2021. 

pedagošku godinu. 

Točka 4. 

Četvrta 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. Marko Udovičić, g. Marin Mikšić, g. Ivica Slavica, g. Auror Friganović, 

gđa. Meri Bandl Valeš i g. Toni Mateša. 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika. Vijeće je s 12 glasova 

„za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Četvrtu 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 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 11 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: G. Meri Bandl Valeš, g. Hrvoje Perica, g. Marko Mačukat, gđa. Tina 

Bosotin i g. Marin Mikšić. 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 13 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: /.  

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 predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2021. godinu. 

 

Točka 8. 

Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi 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 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova  „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba 

socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2021. godinu. 

 

Točka 9. 

Izmjene Programa 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: Gđa. Meri Bandl Valeš i Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.  

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 građenja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 

 

Točka 10. 

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 12 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 12 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjene programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 

  

Točka 11. 

Plan Proračuna Grada Vodica za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu 

 

Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelji akta bili su Gradonačelnik, g. Ante Cukrov i pročelnik Upravnog odjela za financije i javne 

prihode, g. Hrvoje Perica, dipl.oec.. 

AMANDMAN 

Vijećnik, g. Marko Udovičić podnio je pisanim putem amandman na ovu točku dnevnog reda. 

Izvjestitelj amandmana bio je g. Marko Udovičić. 

Sukladno članku 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica vijećnik je rekao kako bi napravio 

izmjenu samog akta amandmana te bi amandman umanjio na 39.000,00 kuna, a s druge strane izvor 

financiranja bi stavio „predviđeno povećanje političkim strankama“. Objasnio je da se u točki 22. 

dnevnog reda predlaže da se sredstva za rad političkih stranaka s 2.000,00 kuna povećaju na 5.000,00 

kuna. Istaknuo je da, ukoliko bi ostavili iznos od 2.000,00 kuna, koliko je zakonski minimun, a ostatak 

usmjerili za liječenje teško oboljele djevojčice Kiare Goršić, poslali bi jednu dobru poruku javnosti. 

Predložio je da Gradonačelnik ovaj amandman uvrsti u sam Prijedlog Proračuna. 

Obzirom da je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov, predložio da se predloženi iznos za pomoć teško 

oboljeloj djevojčici iznađe s druge pozicije (proračunska pričuva), vijećnik, g. Marko Udovičić je 

povukao amandman. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl Valeš, Gradonačelnik, g. Ante Cukrov, g. Hrvoje Perica, 

g. Auror Friganović, g. Ivica Slavica i g. Marin Mikšić.    

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Plan Proračuna Grada Vodica za 

2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu 

 

Točka 12. 

Odluka o izvršenju proračuna Grada Vodica za 2022. godinu 

 

Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bila 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 Odluku o izvršenju proračuna 

Grada Vodica za 2022. godinu. 

 

Točka 13. 

Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2022. godinu 

 

Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bio je administrativni referent za društvene djelatnosti, g. Toni Mateša. 

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 Program javnih potreba u kulturi 

Grada Vodica za 2022. godinu. 

 

 

 

 

 

 



Točka 14. 

Program javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2022. godinu 

 

Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bilo je administrativni referent za društvene djelatnosti, g. Toni Mateša. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marko Udovičić i 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 Program javnih potreba u sportu 

Grada Vodica za 2022. godinu. 

 

Točka 15. 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2022. godinu 

 

Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bila je pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica, 

dipl.oec.. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl Valeš, g. Marko Mačukat i g. Hrvoje Perica.  

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 Program javnih potreba u 

predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2022. godinu. 

 

Točka 16. 

Program javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2022. 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: Gđa. Meri Bandl Valeš i g. Hrvoje Perica.  

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 Program javnih potreba socijalne 

i druge skrbi Grada Vodica za 2022. godinu. 

  

Točka 17. 

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada vodica za 2022. 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 Program javnih potreba u 

protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada vodica za 2022. godinu. 

 

Točka 18. 

Program javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2022. godinu 

 

Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bio je administrativni referent za društvene djelatnosti, g. Toni Mateša. 

SUDIONICI RASPRAVE: /.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Program javnih potreba za ostale 

udruge civilnog društva Grada Vodica za 2022. godinu. 

  

 

 

 



Točka 19. 

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

 

Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelji akta bili su pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica, 

dipl.oec. i pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, g. 

Marko Lugović, dipl.ing.građ.. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Slavica.   

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je s 12 glasova 

„za“, 0 glasova „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu. 

 

Točka 20. 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. 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 13 vijećnika. Vijeće je s 12 glasova 

„za“, 0 glasova „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture 

za 2022. godinu. 

 

Točka 21. 

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 

2022. 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 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Program utroška sredstava naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu. 

 

U 16,40 sati, Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat odredio je desetominutnu stanku. 

Sjednica je nastavljena u 16,50 sati. 

 

Točka 22. 

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2022. godinu 

 

Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelji akta bili su pročelnik Tajništva Grada – Tajnik Grada, g. Marselo Mitrović-Matić, mag.iur. 

i Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marko Udovičić, gđa. Meri Bandl Valeš, g. Marko Mačukat, g. Auror 

Friganović i g. Ivica Slavica.   

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je s 11 glasova 

„za“, 2 glasa „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću 

Grada Vodica za 2022. godinu. 

 

Točka 23. 

Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Vodica za 2022. godinu 

 

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. Ivica Slavica i g. Marko Lugović. 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Godišnji plan davanja koncesija 

na području Grada Vodica za 2022. godinu. 

 

Točka 24. 

Odluka o davanju 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 10 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 10 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o davanju koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Vodica. 

 

Točka 25. 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova 

 

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 10 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 10 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o davanju prethodne 

suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova. 

 

Točka 26. 

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Vodica za 

2022. godinu 

 

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: Gđa. Meri Bandl Valeš i g. Marko Lugović.  

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 Odluka o privremenoj zabrani 

izvođenja građevinskih radova na području Grada Vodica za 2022. godinu. 

 

Točka 27. 

Odluka o grafičkom prikazu ulica na području Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bio je  Gradonačelnik, g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bio 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 12 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 12 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o grafičkom prikazu ulica 

na području Grada Vodica. 

 

 



Točka 28. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

Predlagatelj akta bio je Gradonačelnik, g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bio 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 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke 

o nerazvrstanim cestama. 

 

Točka 29. 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest.zem. 7691/7 K.O. Zaton-Srima 

 

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 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog 

dobra na dijelu čest.zem. 7691/7 K.O. Zaton-Srima. 

 

Točka 30. 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 7702/5 i dijelu čest.zem. 7691/7 K.O. 

Zaton-Srima 

 

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 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog 

dobra na čest.zem. 7702/5 i dijelu čest.zem. 7691/7 K.O. Zaton-Srima. 

 

Točka 31. 

Odluka o ukidanju statusa javnog o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest.zem. 7178/1 

K.O. Vodice 

 

Predlagatelj akta bio je  Gradonačelnik, g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bio 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 12 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 12 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog 

o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest.zem. 7178/1 K.O. Vodice. 

 

Točka 32. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vodica u 2021. godini i plan razvoja 

sustava civilne zaštite za 2022. godinu te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje 

 

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: /.  

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 Analizu stanja sustava civilne 



zaštite na području Grada Vodica u 2021. godini i plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu 

te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje. 

 

Točka 33. 

Plan djelovanja Grada Vodica u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

 

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: /.  

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 Plan djelovanja Grada Vodica u 

području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. 

 

Točka 34. 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni Statuta 

ustanove u kulturi Memorijalni centar ''Faust Vrančić'' 

 

Predlagatelj akta bio je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

Izvjestitelj akta bila je ravnateljica Memorijalnog centra „Faust Vrančić“, gđa. Ivana Skočić. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl Valeš i g. Ivica Slavica.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o davanju prethodne 

suglasnosti na Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni Statuta ustanove u kulturi Memorijalni centar 

''Faust Vrančić''. 

 

Točka 35. 

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada 

Vodica za razdoblje od 01.07. do 30.11.2021. 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.. 

ZAKLJUČAK: Vijeće je primilo na znanje Izvješće o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada 

Vodica za razdoblje od 01.07. do 30.11.2021. godinu. 

 

Točka 36. 

Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2022. godinu 

 

Predlagatelj akta bio je Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat. 

Izvjestitelj akta bilo je Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat. 

SUDIONICI RASPRAVE: /.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Program rada Gradskog vijeća 

Grada Vodica za 2022. godinu. 

 

Točka 37. 

Zaključak o izradi prijedloga Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike 

osnovne škole s prebivalištem na području Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bio je Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat. 

Izvjestitelji akta bili su Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat i pročelnik Upravnog odjela za 

financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica, dipl.oec.. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gradonačelnik, g. Ante Cukrov.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o izradi prijedloga 



Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području 

Grada Vodica. 

 

Točka 38. 

Odluka o podnošenju inicijative za izmjenu Prostornog plana Šibensko-kninske županije 

 

Predlagatelj akta bio je Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat. 

Izvjestitelj akta bilo je Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marko Udovičić, Gradonačelnik, g. Ante Cukrov i g. Ivica Slavica.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o podnošenju inicijative 

za izmjenu Prostornog plana Šibensko-kninske županije. 

 

Točka 39. 

Rješenje o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Vodice 

 

Predlagatelj akta bio je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. 

Izvjestitelj akta bilo je predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, g. Ivica Slavica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marko Udovičić, gđa. Meri Bandl Valeš, g. Marko Mačukati, g. Ivica 

Slavica i g. Marin Mikšić.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je s 9 glasova 

„za“, 4 glasa „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Rješenje o imenovanju ravnatelja Pučkog 

otvorenog učilišta Vodice. 

 

Točka 40. 

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Memorijalnog centra „Faust Vrančić“ 

 

Predlagatelj akta bio je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. 

Izvjestitelj akta bilo je predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, g. Ivica Slavica. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Auror Friganović i gđa. Meri Bandl Valeš. 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je s 10 glasova 

„za“, 3 glasa „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti 

ravnatelja Memorijalnog centra „Faust Vrančić“. 

 

 

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 18,28 sati.  

 

KLASA: 021-05/21-01/20 

URBROJ: 2182/04-03/13-21-25 

 

Vodice, 08. ožujka 2022. godine 

 

 

ZAPISNIK PRIPREMILA 

                               

                             PREDSJEDNIK 

   Anteja Nakić, mag.iur.                               Marko Mačukat 

 

 

 

 

 

 

 


