
ZAPISNIK 

26. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica 

(verificirani)  

 

 

Dana 10. ožujka 2021. godine održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica u 

dvorani Kulturnog centra Vodice s početkom u 09:01 sati. 

 

Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici: Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić, 

Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Gordan Fržop, gđa. Kristina Petković, g. Ante Pešić, g. Igor 

Lozančić, g. Boris Latin, gđa. Meri Bandl Valeš, g. Ivica Latin i g. Ante Juričev-Grgić.   

Sa sjednice su bili odsutni vijećnici: g. Šime Bilan, g. Ivica Slavica, g. Danijel Skočić, g. 

Marko Udovičić, g. Branimir Marić i gđa. Marija Ferara.  

Sa sjednice su bile odsutne Gradonačelnica Grada Vodica gđa. Nelka Tomić i ravnateljica 

Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, gđa. Tina-Valerija Storić zbog zdravstvenih razloga.  

Na sjednici su bili nazočni: Zamjenik Gradonačelnice Grada Vodica g. Stipe Bosotin i 

službenici Grada: Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode g. Hrvoje Perica, Pročelnik 

Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo g. Marko Lugović, 

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje gđa. Tina Bosotin, 

Pročelnik Tajništva Grada-Tajnik Grada g. Marselo Mitrović-Matić, Savjetnik za društvene djelatnosti 

g. Luka Lipić i Referent za društvene djelatnosti g. Toni Mateša.  

Na sjednici su bili nazočni sljedeći gosti: ravnateljica Gradske knjižnice Vodice, gđa. Sanja 

Radin-Mačukat, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Vodice, gđa. Gordana Birin, ravnateljica 

ustanove u kulturi Memorijalni centar „Faust Vrančić“, gđa. Ivana Skočić, zapovjednik Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Vodica, g. Ivica Begić, članica Savjeta mladih grada Vodica, gđa. Maria 

Ivas. 

Na sjednici su bili nazočni sljedeći građani: g. Auro Friganović.  

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić vodio je sjednicu. 

Gđa. Barbara Marinčić, Viši stručni suradnik za radne odnose, sjednice i lokalnu samoupravu 

bila je zadužena za zapisnik uz tonsko snimanje. 

Sjednica je video snimana od ovlaštene osobe Grada. 

Predsjednik g. Marin Mikšić otvorio je 26. sjednicu na kojoj je u tom trenutku bilo nazočno 9 

vijećnika, stoga je konstatirao kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.  

Zapisnik s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica (neverficirani) usvojen je bez 

primjedbi. 

Predsjednik g. Marin Mikšić pozvao je vijećnike na utvrđivanje dnevnog reda, te je 

napomenuo kako su dnevni red kao i dopuna dnevnog reda s jednom točkom dnevnog reda dostavljeni 

svim vijećnicima.   

Predsjednik g. Marin Mikšić utvrdio je kako nije bilo pristiglih pisanih prigovora 24 sata prije 

održavanja sjednice, a budući je dnevni red dostavljen vijećnicima zajedno s pozivom za sjednicu 

Gradskog vijeća, sukladno članku 55. Poslovnika, predloženi dnevni red s dopunom dnevnog reda 

smatra se usvojenim sa 6 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“. U trenutku usvajanja zapisnika sa 25. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica (neverificirani), te utvrđivanja i usvajanja dnevnog reda na 

sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. 

Nadalje, utvrdio je kako dnevni red s dopunom ima 46 točaka. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Gradske knjižnice Vodice za 

2020. godinu  

2. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2020. godinu  

3. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Plana upisa djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice za 

2021./2022. pedagošku godinu 

4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta 

Vodice za 2020. godinu  



5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Memorijalnog centra Faust 

Vrančić za 2020. godinu  

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Vodica za 2020. godinu 

7. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 

2020. godine 

8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Vodica prema stanju na dan 31. 

prosinca 2020. godine  

9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 

2020. godini 

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2020. godini 

11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica 

u 2020. godini 

12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica 

u 2020. godini 

13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za ostale udruge 

civilnog društva Grada Vodica u 2020. godini 

14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica u 

2020. godini 

15. Prva izmjena Plana proračuna Grada Vodica za 2021. godinu 

16. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2021. godinu 

17. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2021. godinu 

18. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2021. godinu 

19. Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2021. godinu 

20. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 

2021. godinu 

21. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

22. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

23. Izmjena i dopuna Prijedloga Programa gradnje nove vodovodne mreže u 2021. godini 

24. Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti za obveznike poreza na 

potrošnju koji obavljaju gospodarsku djelatnost 

25. Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti za obveznike komunalne 

naknade koji obavljaju gospodarsku djelatnost 

26. Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih površina 

koji obavljaju gospodarsku djelatnost 

27. Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak 

28. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području 

Grada Vodica 

29. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja 

nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica 

30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica 

31. Prijedlog za imenovanje člana Uprave- direktora TD-a „Gradsko poduzeće“ d.o.o. 

32. Statut Grada Vodica 

33. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vodica 

34. Odluka o naknadi za članove Gradskog vijeća i radna tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika 

35. Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika Grada Vodica 

36. Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Vodica koji svoju 

dužnost ne obnaša profesionalno 

37. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Vodica u području 

prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

38. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe plana 

unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Vodica za 2020. godinu 

39. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Vodica za 2021. godinu 



40. Odluka o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2020. godinu 

41. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja 2020. 

godine do 31. prosinca 2020. godine 

42. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za 

razdoblje od 01.11. do 31.12.2020. godine 

43. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vodica za 2020. godinu 

44. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada 

Vodica 

45. Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Vodice 

46. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Vodica 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić obavijestio je vijećnike o zaprimljenim izjavama od 

19.2.2021. godine, vijećnice gđe. Meri Bandl Valeš, vijećnika g. Ivice Latina i vijećnika g. Ante 

Juričev-Grgića s Kandidacijske liste grupe birača kojoj je nositeljica gđa. Sanja Radin Mačukat, da će 

svoju vijećničku dužnost u Gradskom vijeću Grada Vodica od dana 10. ožujka 2021. godine nastaviti 

obavljati kao vijećnici političke stranke Nezavisna lista Stipe Petrina.  

Vijećnik g. Marko Udovičić došao je na sjednicu u 09:03 sati. U nastavku, na sjednici je nazočno 

10 vijećnika. 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marin Mikšić pozvao je vijećnike da sukladno članku 44. Poslovnika 

Gradskog vijeća postave vijećnička pitanja. Aktualni sat otvoren je u 9:03 sati. 

 

Vijećnica gđa. Kristina Petković postavila je pitanje: „izgradnja sportske dvorane“. Pitala je kakvo je 

stanje s izgradnjom sportske dvorane u Račicama i kada se može očekivati početak gradnje.  

Zamjenik gradonačelnice g. Stipe Bosotin odgovorio je da se trenutno provodi postupak javne nabave 

za izgradnju prve faze sportske dvorane u Račicama nakon čega će se izabrati najpovoljniji ponuditelj 

s kojim će se sklopiti ugovor i kreniti u prvu fazu izgradnje koja se sastoji od izvođenja radova na 

konstrukciji objekta zajedno sa zatvorima procijenjene vrijednosti od jedanaest milijuna kuna. Naveo 

je kako se nada da će radovi početi kroz peti mjesec, a nakon čega će se nastaviti s drugom fazom 

procijenjene vrijednosti 10 milijuna kuna koja će sadržavati opremanje unutrašnjosti dvorane i 

uređenje okoliša.  

 

Vijećnica gđa. Meri Bandl Valeš postavila je pitanje u ime kluba vijećnika: „priopćenje za javnost“. U 

nastavku je iznijela priopćenje za javnost glede podnesenih izjava. Smatra da je u izbornoj noći 

najbitnije osigurati pravilno brojanje glasačkih listića na glasačkim mjestima koje obavljaju članovi 

biračkih odbora. Navela je da nezavisne kandidacijske liste grupe birača kao lista našeg mista nemaju 

pravo sudjelovanja u biračkim odborima, a s obzirom da sukladno zakonu o lokalnim izborima članovi 

biračkih odbora mogu biti samo članovi političkih stranaka iz prethodnog saziva gradskog vijeća. 

Istaknula je da su se iz tog razloga odlučili na strateški potez tako da lista našeg mista ostvari 

zasluženo mjesto u biračkim odborima, te su u dogovoru s nezavisnom listom Stipe Petrina odlučili 

biti članovi te političke stranke na zadnjim sjednicama sadašnjeg saziva gradskog vijeća. Dodala je da 

to ne znači da je lista našeg mista prestala postojati, već će članovi liste našeg mista kad se raspusti 

gradsko vijeće opet biti članovi liste našeg mista.  

Predsjednik g. Marin Mikšić zahvalio se vijećnici uz napomenu da se u aktualnom satu postavljaju 

pitanja iz djelokruga grada, a ne iznose se politički stavovi. 

 

Vijećnik g. Ivica Latin postavio je pitanje: „bam bam ba ba lu bam“. U nastavku je iznio svoje 

stajalište i naveo da je o istom pisao 2017. godine, a koje pokazuje apsurd vladanja gradom koji se 

nastavio do danas. Smatra da je posljednjih dvadeset godina zlatno doba za Grad Vodice zbog nikad 

punije gradske blagajne. Nadalje je naveo da vrhunske košarkašice, nogometaši i drugi brojni mladi 

ljudi koji se bave različitim sportovima nemaju dvoranu, mlade obitelji moraju voditi djecu u privatne 

kuće koje nisu prihvatljivo mjesto za takvu namjenu jer nema dječjeg vrtića, a ljudi treće životne dobi 

nemaju umirovljenički dom. Naveo je da su prava slika grada plava plaža, zaleđe, tereni ispod hotela 



Punta, odmaralište Lilet, drvoplastika pokrivena sumornim panoom i neuređeni park na Tgu kneza 

Branimira. Smatra da ne treba pisati što je gradonačelnica napravila jer to nije ništa bitno ni kapitalno 

za Grad. Na kraju je zaključio da nema pitanja.  

Predsjednik g. Marin Mikšić zahvalio se vijećniku i utvrdio da se ne radi o pitanju, već o konstataciji 

vijećnika.  

 

Vijećnik g. Ante Juričev-Grgić postavio je pitanje: „kavez“. U nastavku je simbolički ispričao priču o 

ptičici. S obzirom da se radi o posljednjem aktualnom satu u sadašnjem mandatu, pitao je sve građane 

i građanke Grada Vodica što će učiniti na dan izbora. Dodao je da nitko ne treba njemu dati odgovor 

na pitanje, već u svojoj intimi, istaknuvši da se pravi odgovor nalazi u srcu.     

 

Vijećnik g. Marko Udovičić postavio je pitanje: „mali iznajmljivaći- osvrt“. U nastavku je naveo kako 

je kroz sve četiri godine često obrađivao navedenu temu i pitanja postavljao izravno gradonačelnici. 

Kazao je da ne zna kome bi postavio pitanje jer nema gradonačelnice koja je ujedno i predsjednica 

turističke zajednice. 

Predsjednik g. Marin Mikšić naveo je da je na početku sjednice ispričao gradonačelnicu gđu. Nelku 

Tomić i ravnateljicu Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, gđu. Tinu-Valeriju Storić, a sukladno Poslovniku 

na vijećnička pitanja mogu odgovoriti gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i pročelnici upravnih 

odjela.  

Vijećnik g. Marko Udovičić naveo je da odustaje od pitanja.  

Predsjednik g. Marin Mikšić kazao je da nema zapreke da postavi pitanje javnosti. 

Vijećnik g. Marko Udovičić naveo je da aktualni sat u svojoj formi podrazumijeva i dio rasprave koji 

se maksimalno ograničio Poslovnikom. Dodao je da će se obratiti tiskovnom konferencijom jer ne vidi 

smisao sudjelovanja na ovakav način kad uz svu tehnologiju virtualno ne prisustvuju oni koji nisu 

prisutni na sjednici.  

 

Vijećnik g. Ivica Latin postavio je pitanje: „obraz“. U nastavku je iznio svoje konstatacije glede vlasti 

koja nije ništa napravila jer ne voli grad ni građane Grada Vodica. Istaknuo je sugrađanina Anđelka 

Španju Peku koji je prošle godine dobio nagradu Grada Vodica te mu još jednom uputio čestitku. U 

nastavku je za kraj svog vijećničkog mandata pročitao jednu od njegovih pjesmi.  

 

Predsjednik g. Marin Mikšić zaključio je aktualni sat u 09:23 sati i odredio pauzu u trajanju od 15 

minuta. Sjednica se nastavila nakon pauze u 09:32 sati. 

Vijećnik g. Branimir Marić i vijećnica gđa. Marija Ferara došli su na sjednicu u 09:32 sati.  

Vijećnici g. Marko Udovičić, g. Ivica Latin i gđa. Meri Bandl Valeš napustili su sjednicu u 09:32 sati. 

U nastavku je na sjednici prisutno nakon pauze i pri prelasku na dnevni red 8 vijećnika.  

 

 

Točka 1. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Gradske knjižnice 

Vodice za 2020. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je ravnateljica Gradske knjižnice Vodice, gđa. Sanja Radin-Mačukat.  

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Gradske 

knjižnice Vodice za 2020. godinu.  

 

Točka 2. 

Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2020. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode i predsjednik Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, g. Hrvoje Perica. 



SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Tamaris 

Vodice za 2020. godinu.   

 

Točka 3. 

Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Plana upisa djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice za 

2021./2022. pedagošku godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode i predsjednik Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, g. Hrvoje Perica.  

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Plana upisa djece u Dječji vrtić Tamaris 

Vodice za 2021./2022. pedagošku godinu.  

 

Točka 4. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Pučkog otvorenog 

učilišta Vodice za 2020. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Vodice, gđa. Gordana Birin. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Pučkog 

otvorenog učilišta Vodice za 2020. godinu.  

 

Točka 5. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Memorijalnog centra Faust 

Vrančić za 2020. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je ravnateljica ustanove u kulturi Memorijalni centar „Faust Vrančić“, gđa. Ivana 

Skočić.  

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća 

Memorijalnog centra Faust Vrančić za 2020. godinu.   

 

Točka 6. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Vodica za 2020. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, g. Ivica Begić.  

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Vodica za 2020. godinu.   

 

 

 

 

 



Točka 7. 

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. 

godine 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01. siječnja do 

31. prosinca 2020. godine.  

 

Točka 8. 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Vodica prema stanju na dan 

31. prosinca 2020. godine 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Vodica prema 

stanju na dan 31. prosinca 2020. godine. 

 

Točka 9. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture u 2020. godini 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture u 2020. godini.  

 

Točka 10. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2020. godini 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2020. godini. 

 

Točka 11. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica 

u 2020. godini 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi Grada Vodica u 2020. godini. 

 



Točka 12. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica 

u 2020. godini 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

sportu Grada Vodica u 2020. godini.  

 

Točka 13. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog 

društva Grada Vodica u 2020. godini 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 

ostale udruge civilnog društva Grada Vodica u 2020. godini.  

 

Točka 14. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne i druge skrbi Grada 

Vodica u 2020. godini 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne i druge 

skrbi Grada Vodica u 2020. godini.  

 

Točka 15. 

Prva izmjena Plana proračuna Grada Vodica za 2021. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Prvu izmjenu Plana proračuna Grada Vodica za 2021. godinu. 

 

Točka 16. 

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2021. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2021. 

godinu. 

 

 

 

 



Točka 17. 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2021. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2021. godinu. 

 

Točka 18. 

Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2021. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2021. godinu.  

 

Točka 19. 

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

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 

2021. godinu.  

 

Točka 20. 

Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2021. 

godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

Grada Vodica za 2021. godinu. 

 

Točka 21. 

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  

 

Točka 22. 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 



ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 

 

Točka 23. 

Izmjena i dopuna Prijedloga Programa gradnje nove vodovodne mreže u 2021. godini 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo, g. Marko Lugović. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Izmjenu i dopunu Prijedloga Programa gradnje nove vodovodne mreže u 

2021. godini. 

 

Točka 24. 

Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti za obveznike poreza na 

potrošnju koji obavljaju gospodarsku djelatnost 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica.  

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno sa 

8 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjenama Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti za obveznike 

poreza na potrošnju koji obavljaju gospodarsku djelatnost. 

 

Točka 25. 

Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti za obveznike komunalne 

naknade koji obavljaju gospodarsku djelatnost 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjenama Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti za 

obveznike komunalne naknade koji obavljaju gospodarsku djelatnost.  

 

Točka 26. 

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih 

površina koji obavljaju gospodarsku djelatnost 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti za obveznike poreza na 

korištenje javnih površina koji obavljaju gospodarsku djelatnost. 

 

Točka 27. 

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 



ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjenama Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na 

dohodak.  

 

Točka 28. 

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije 

za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na 

području Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bio je predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, g. Ante Pešić. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo, g. Marko Lugović. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja 

koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na 

području Grada Vodica. 

 

Točka 29. 

Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja 

nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo, g. Marko Lugović. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica. 

 

Točka 30. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, 

gđa. Tina Bosotin.  

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada 

Vodica. 

 

Točka 31. 

Prijedlog za imenovanje člana Uprave- direktora TD-a „Gradsko poduzeće“ d.o.o. 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, 

gđa. Tina Bosotin.   

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Prijedlog za imenovanje člana Uprave- direktora TD-a „Gradsko poduzeće“ 

d.o.o.. 

 

 

 

 



Točka 32. 

Statut Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Tajništva Grada-Tajnik Grada, g. Marselo Mitrović-Matić.  

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Statut Grada Vodica. 

 

Točka 33. 

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Tajništva Grada-Tajnik Grada, g. Marselo Mitrović-Matić.   

Predsjednik g. Marin Mikšić predložio je da se usvoji usmeni amandman. U nastavku je objasnio da se 

amandman odnosi na izmjenu u članku 65. stavku 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica na 

način da se umjesto predloženog trajanja stanke od maksimalno 15 minuta stavi maksimalno trajanje 

od 60 minuta. Vijeće je pristupilo glasovanju o usmenom amandmanu, te je jednoglasno sa 8 glasova 

„za“ usvojilo predloženi usmeni amandman. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vodica.  

 

Točka 34. 

Odluka o naknadi za članove Gradskog vijeća i radna tijela Gradskog vijeća i 

gradonačelnika 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Tajništva Grada-Tajnik Grada, g. Marselo Mitrović-Matić.   

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o naknadi za članove Gradskog vijeća i radna tijela Gradskog vijeća 

i gradonačelnika. 

 

Točka 35. 

Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Tajništva Grada-Tajnik Grada, g. Marselo Mitrović-Matić.   

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o plaći i drugim pravima gradonačelnika Grada Vodica. 

 

Točka 36. 

Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Vodica koji 

svoju dužnost ne obnaša profesionalno 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Tajništva Grada-Tajnik Grada, g. Marselo Mitrović-Matić.   

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada 

Vodica koji svoju dužnost ne obnaša profesionalno. 

 

 



Točka 37. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Vodica u 

području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Savjetnik za društvene djelatnosti, g. Luka Lipić.  

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada 

Vodica u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. 

 

Točka 38. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe plana 

unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Vodica za 2020. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Savjetnik za društvene djelatnosti, g. Luka Lipić. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju 

provedbe plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Vodica za 2020. godinu. 

 

Točka 39. 

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Vodica za 2021. 

godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Savjetnik za društvene djelatnosti, g. Luka Lipić.  

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Vodica 

za 2021. godinu.  

 

Točka 40. 

Odluka o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2020. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je predsjednica Odbora za priznanja, gđa. Kristina Petković.  

Izvjestitelj akta bila je predsjednica Odbora za priznanja, gđa. Kristina Petković. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2020. godinu. 

 

Točka 41. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja 

2020. godine do 31. prosinca 2020. godine 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01. 

srpnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine. 

 

 

 



Točka 42. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada 

Vodica za razdoblje od 01.11. do 31.12.2020. godine 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve 

Grada Vodica za razdoblje od 01.11. do 31.12.2020. godine. 

 

Točka 43. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vodica za 2020. godinu 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je članica Savjeta mladih Grada Vodica, gđa. Maria Ivas.  

SUDIONICI RASPRAVE: /  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vodica za 

2020. godinu. 

 

Točka 44. 

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih 

Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Tajništva Grada-Tajnik Grada, g. Marselo Mitrović-Matić.  

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova 

Savjeta mladih Grada Vodica. 

 

Točka 45. 

Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Vodice 

 

Predlagatelj akta bio je predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, g. Ante Pešić.  

Izvjestitelj akta bio je predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, g. Ante Pešić. 

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Vodice. 

 

Točka 46. 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bila je Gradonačelnica. 

Izvjestitelj akta bila je Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, 

gđa. Tina Bosotin.  

SUDIONICI RASPRAVE: / 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. Vijeće je jednoglasno 

sa 8 glasova „za“ donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Vodica. 

 

 

 

 



Nakon što su odrađene sve točke dnevnog reda, vijećnik i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a 

i HSS-a, g. Branimir Marić zahvalio se u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a predsjedniku, 

potpredsjedniku i svim ostalim kolegama na radu u prethodne četiri godine.   

Predsjednik g. Marin Mikšić također se zahvalio svim vijećnicima, Gradonačelnici, Zamjeniku 

Gradonačelnice i svim pročelnicima upravnih odjela na radu u protekle četiri godine izrazivši 

zadovoljstvo zbog kapitalnih projekata kao što su završetak dječjeg vrtića i izgradnja sportskog centra 

Račice. Pozdravio je sve prisutne uz najbolje želje i zaključio sjednicu u 10:53 sati. 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/03 

URBROJ: 2182/04-03/12-21-26 

Vodice, 12. travnja 2021. godine 

 

ZAPISNIK PRIPREMILA                               PREDSJEDNIK 

     Barbara Marinčić                               Marin Mikšić 

 

 

 

 

 

 

 


