ZAPISNIK
5. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
(verificirani)
Dana 08. ožujka 2022. godine održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica u dvorani
Kulturnog centra Vodice s početkom u 14,30 sati.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici: Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat,
g. Gordan Fržop, g. Branimir Marić, g. Marin Mikšić, gđa. Giordana Radin-Mačukat, g. Igor Lozančić,
g. Auror Friganović, g. Ante Gulin, i gđa. Meri Bandl-Valeš.
Na sjednici nisu bili nazočni sljedeći vijećnici: g. Ante Pešić, g. Ivica Slavica, g. Matko Sladić,
Potpredsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Udovičić.
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.
Svim ženama čestitao je njihov dan.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat otvorio je 5. sjednicu i pozdravio sve prisutne.
Na početku sjednice svim ženama čestitao je je njihov dan. Osvrnuo se na rat u Ukrajini te je
naveo da mi, odnosno Republika Hrvatska, kao prijateljska zemlja podržavamo Ukrajince u njihovoj
borbi za svoju samostalnost, izražavamo osudu na agresiju koja se tamo događa i iskazujemo solidarnost
s narodom Ukrajine.
Nakon toga, utvrdio je da je na sjednici nazočno 9 vijećnika, stoga je konstatirao kako je
osiguran kvorum za pravovaljano odlučivanje.
Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica (neverficirani) usvojen je jednoglasno, s
9 glasova „za“, bez primjedbi.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat pozvao je vijećnike na utvrđivanje dnevnog
reda te je napomenuo kako su dnevni red i dvije dopune dnevnog reda dostavljeni vijećnicima.
Prva dopuna dnevnog reda sadržava dvije točke - Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Grada Vodica i Zaključak o osiguranju sredstava za humanitarnu pomoć Ukrajini.
Druga dopuna dnevnog reda sadržava jednu točku - Zaključak o davanju suglasnosti za
sufinanciranje sudjelovanja Prvićke gajete „Mila“ na festivalu „Escale a Sete“.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat dao je prvu dopunu dnevnog reda na glasovanje
te je ista usvojena s 8 glasova „za“. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat dao je drugu dopunu dnevnog reda na
glasovanje te je ista usvojena jednoglasno, s 9 glasova „za“. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo 9
vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat dao je cjelokupni dnevni red na glasovanje te
je usvojen jednoglasno, s 9 glasova „za“. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika.

DNEVNI RED:
1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Gradske knjižnice Vodice za
2021. godinu,
2. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2021. godinu,
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta
Vodice za 2021. godinu,
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Memorijalnog centra Faust
Vrančić za 2021. godinu,
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe
Grada Vodica za 2021. godinu,
6. Odluka o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica,
7. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Vodica
8. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području
Grada Vodica,
9. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja
nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica,
10. Odluka o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica,
11. Prijedlog Programa gradnje nove vodovodne mreže za 2022. godinu,
12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Vodica u području
prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe plana unaprjeđenja
zaštite od požara na području Grada Vodica za 2021. godinu,
14. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Vodica za 2022. godinu,
15. Odluka o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2021. godinu,
16. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica
za razdoblje od 01.12. do 31.12.2021.,
17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vodica za 2021. godinu,
18. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Vodica,
19. Izmjena Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja,
20. Zaključak o osiguranju sredstava za humanitarnu pomoć Ukrajini,
21. Zaključak o davanju suglasnosti za sufinanciranje sudjelovanja Prvićke gajete „Mila“ na
festivalu „Escale a Sete“.
VIJEĆNIČKA PITANJA
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat prešao je na vijećnička pitanja.
Aktualni sat otvoren je u 14,39 sati.
Vijećnica, gđa. Meri Bandl-Valeš postavila je pitanje „Dječji vrtić Tamaris Vodice“.
Navela je da na internetskoj stranici „Eurokonzalting“ stoji jasno: „Prilika za dječje vrtiće!“ Nastavila
je da je 23. prosinca 2020. godine objavljen natječaj za bespovratna sredstva za usluge produljenog
boravka, poslijepodnevnog ili smjenskog rada, razvoj novih posebnih programa. Rok za prijavu je bio
od 15. veljače 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine. 23. prosinca 2021. godine uručeno je ukupno 75
ugovora u vrijednosti više od 177 milijuna kuna. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i
socijalne politike, u okviru provedbe europskih strukturnih i investicijskih fondova raspisalo je natječaj
za nastavak unaprjeđenja usluga za djecu, u okviru ranog i predškolskog obrazovanja, u ukupnom iznosu
od 300 milijuna kuna, bespovratno. Među potpisnicima naprijed navedenih 75 ugovora su dječji vrtići
iz Makarske, Splita, Šibenika, Belog Manastira itd. Na području Šibensko-kninske županije potpisnici
ugovora su Dječji vrtić „Spužvica“ (Tisno), Dječji vrtić „Bosiljak (Primošten), Dječji vrtić „Maslina“
(Tribunj), Dječji vrtić „Cvrčak“ (Knin), Dječji vrtić Drniš (Drniš), Dječji vrtić „Sunce“ (Brodarica i
Rogoznica), Dječji vrtić „Žižula“ (Ražine i Skradin), Dječji vrtić „Smilje“ (Šibenik). Istaknula je kako
smatra da je veliki propust jer Dječji vrtić Tamaris Vodice nije potpisnik ovog ugovora te da bi se

dodijeljenim sredstvima zasigurno postigao kvalitetniji rad dječjeg vrtića, a i da bi se mogao platiti
stručni djelatnik.
Od 01. rujna Dječji vrtić Tamaris Vodice nema psihologa, jer nema sredstava za plaćanje toga stručnog
djelatnika, a ovim sredstvima mogao se uključiti i defektolog, obzirom da u vrtiću borave djeca s
teškoćama u razvoju.
Pitala je: “ Zašto se od raspoloživih šest, koriste samo dvije kancelarije u Dječjem vrtiću Tamaris?“
Konstatirala je kako su onda ostale kancelarije nepotrebni troškovi.
Nakon toga navela je dvije specifične situacije i zatražila pojašnjenje. Prva - odgojiteljici M.P. prestao
je ugovor o radu na određeno vrijeme dok je bila na porodiljnom dopustu, a nije bila obaviještena od
strane vrtića.
Druga - gđa. B.A.R. ima dijete s poteškoćama u razvoju te da joj je rečeno da je donesena odluka o
skraćivanju boravka djeteta u vrtiću na maksimalno 3 sata. Vijećnica je navela da ne postoji naprijed
navedena odluka kao ni odluka o cijeni koju bi bilo potrebno platiti za ovakvo skraćeno vrijeme boravka
djeteta u vrtiću. Istaknula je da stručne službe preporučuju boravak djece 5 sati. Zatražila je komentar
na naprijed navedeno.
Gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov pozdravio je sve vijećnike i čestitao svim ženama „Dan
žena“.
Istaknuo je da što se njega, kao gradonačelnika tiče, da mu je drago da je vijećnica sve primijetila i
navela što sve smatra propustom te da se pitanja odnose na ravnateljicu Dječjeg vrtića tamaris Vodice.
U odnosu na prethodno spomenuti natječaj, rekao je kako ne zna da li je natječaj proveden po principu
„najbrži prst“ pa ne može o tome govoriti. Ono o čemu može govoriti je da je ministarstvo doznačilo
dio sredstava, odnosno 500.000,00 kuna, a 300.000,00 kuna je osigurao Grad Vodice i započela je
renovacija starog dijela Dječjeg vrtića Tamaris. Istaknuo je da se Grad Vodice trudi kako bi dobili
sredstva. Rekao je kako vjeruje da će ravnateljica razjasniti i objasniti što se dogodilo, ali da nema
opravdanja za propuste. Izrazio je nadu da ćemo uz pomoć države u budućnosti biti i bolji.
Vijećnica, gđa. Meri Bandl-Valeš je replicirala da je u vrtiću zaposlena i tajnica, ali da vrtić ima i
upravno vijeće te da je predsjednik toga vijeća g. Hrvoje Perica koji je ujedno i pročelnik u Gradu
Vodicama. Vijećnica je apelirala da se u budućnosti maksimalno koriste europski fondovi te da se ne
rade propusti kako se ponovno ne bi izgubilo četiri i pol milijuna kuna.
Vijećnik, g. Auror Friganović postavio je pitanje „Plaža“.
Pridružio se čestitkama povodom Međunarodnog dana žena i pozdravio sve prisutne. Pitao je kolika je
cijena investicije po kvadratu, obzirom da se radio o šetnici koja je duga 400 metara, a široka 4 metara,
što čini 1600 m2 ? Za primjer je naveo radove na plaži Vrulje te naveo da je tamo m2 bio skuplji. Zatražio
je objašnjenje dispariteta u cijeni.
Gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov je rekao da, što se tiče trenutnih radova na šetnici, da je
točno da je ista široka 4 metra, ali da se ta 4 metra odnose na betoniranu površinu, a da je šetnica daleko
šira, jer se radi jedan nasip i zaštita od mora. S druge strane, na šetnici će biti i drvored i javna rasvjeta
te voda za tuševe i za zalijevanje drvoreda. Prema privatnim parcelama će biti jedan kanal kako bi se
što manje stvarale lokve i biti će proveden prema moru. Istaknuo je da, obzirom da cijene „divljaju“,
smatra kako je ovo dobra cijena. Osvrnuo se na plažu Vrulje te je rekao da je to jedna potpuno drugačija
investicija – sve što je napravljeno je oblagano u kamen, rađeno je i nasipavanje dijela mora s određenim
granulacijama, a stavljena je i rasvjeta. Ako se raspravlja o cijeni, svakako se mora voditi računa o vrsti
materijala koja je tamo korištena. Gradonačelnik je na kraju istaknuo kako vjeruje da će svi skupa biti
zadovoljni i projektom i cijenom projekta. Zaključio je kako je teško uspoređivati ova dva projekta,
osobito zbog činjenice da je u prvom korišten kamen, da je more nasipavano te da bi bilo potrebno
detaljno usporediti troškovnike. Trenutnim projektom uređenja šetnice ide se za tim da taj prostor dobije
drugačiju vizuru i da se uredi. Zaključio je kako je samo uređenje plaža ozbiljan faktor u turizmu.
Vijećnik, g. Auror Friganović naveo da je projekt na plaži Vrulje bio preskup, dok je cijena projekta
izrade šetnice realna.
Gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov rekao je kako je projekte potrebno uspoređivati po
stavkama od početka do kraja. Rekao je da, ako vijećnik ima želje i volje, da će organizirati sastanak
kako bi se mogao izvršiti uvid u dostupnu dokumentaciju.

Vijećnik, g. Ante Gulin postavio je pitanje „Groblje na Srimi“.
Pozdravio je sve prisutne i zaželio sretan Dan žena ljepšem spolu.
Pohvalio je projekt izrade šetnice. Zanimalo ga je u kojoj je fazi projekt „Groblje na Srimi“?
Gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov je naveo da se išlo u postupak otkupa malog dijela terena
te da je izvršena procjena. Nastavio je da je na spornom terenu bilo nekoliko stabala pa je bilo potrebno
izvršiti procjenu istih. Nakon svih prethodno navedenih radnji usuglašena je cijena.
Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, gđa. Tina Bosotin,
dipl.iur., rekla je kako je groblje predmet 5. izmjena i dopuna Prostornog plana. Gradonačelnik je
nastavio da je to bila tema jučerašnjeg sastanka u Šibeniku na kojem su bili pročelnici odjela Šibenskokninske županije i svi ostali relevantni akteri te da su svi upoznati te da vjeruje da će se ovo pitanje vrlo
brzo riješiti.
Vijećnica, gđa. Meri Bandl Valeš rekla je kako je prije sjednice Gradskog vijeća sazvala dva odbora –
Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za priznanja.
Nastavila je kako je imala priliku sudjelovati na sastanku s Gradonačelnikom Grada Vodica, g. Antom
Cukrovom, da je sastanak bio vrlo kvalitetan te da odgovore koje je ona dobila treba podijeliti s javnošću.
Nabrojala je teme o kojima je raspravljano na naprijed navedenom razgovoru: Bambulovac - problem
prilaza, rotori na ulazu na istočnoj i zapadnoj strani u Vodicama koji je najavljen još 2017. godine (2021.
godine bio je problem vezan za imovinsko - pravne odnose, a zatim problemi sa slivnim vodama),
zaobilaznica s istočne i zapadne strane, pomoćna traka za izlaz, za skretanje i pješački prijelaz te
Posjetiteljski centar. Zamolila je Gradonačelnika da obavijesti javnost o problemima i o datumu početka
radova.
Gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov rekao je da, kao što je svima poznato, Bambulovac je
smješten između hotela Imperial i Olimpije. To je teren koji je do prije dvije godine bio u vlasništvu
Republike Hrvatske, a kao vlasništvo Republike Hrvatske, u građevinskoj zoni, koristio ga je dugo
godina Grad Vodice. Nakon toga dolazi do upisa prava vlasništva Hrvatskih šuma. Na to se Grad Vodice
žalio i spor se vodio pet, šest godina, a možda i više. Prije godinu, dvije, Grad Vodice je postao vlasnik
ukupnog terena. Kroz Fond za privatizaciju, privatizacije hotelske kuće Imperial dogodilo se da čestice
oko samog hotela nisu ušle u temeljni kapital. Obzirom da je i Bambulovac bio u vlasništvu Republike
Hrvatske, u zaduživanju kod HABOR-a je stavljena hipoteka na teren Bambulovac i na kompletne terene
hotela Imperial. Vodi se spor. Prema mišljenju odvjetnika, Grad Vodice bi trebao uspjeti u sporu.
Istaknuo je i problem pomorskog dobra te je naveo da je jedan dio terena Grada Vodica, ali i hotelske
kuće Imperial, pomorsko dobro koje nije u zemljišnim knjigama provedeno.
Rotori su u planu nabave Hrvatskih cesta u drugom tromjesečju. Procijenjena vrijednost je trideset i
nešto milijuna kuna. Istaknuo je da vjeruje da ćemo na jesen imati radove na izgradnji rotora kod pumpe
koji će biti plaćen iz sredstava Europske unije, a ostatak potrebnih sredstava će se podijeliti između
Hrvatskih cesta i Hrvatskih voda.
Što se tiče zaobilaznice, naveo je kako rasvjeta nije niti na šibenskom niti na zadarskom ulazu. Međutim,
ona je u potpunosti projektirana. Napravljen je troškovnik. Ukupna investicija je oko milijun i dvjesto
tisuća kuna. Što se tiče semafora, biciklističkog i pješačkog prijelaza, svi smo nezadovoljni, ali da je
imao više razgovora s predstavnicima Hrvatskih cesta te da vjeruje da će se i taj problem riješiti.
Što se tiče Posjetiteljskog centra i Račica, Grad Vodice je dao pravo građenja na 16.000 m2 , s tim da
parking mjesta budu zajednička. Europska unija je tada financirala projekte i bilo je predviđeno, preko
Ministarstva turizma da se financiraju i posjetiteljski centri, a nositelji su mogle biti županije. Nakon
proteka vremena i pandemije, ta sredstva su prenamijenjena. Istaknuo je kako Gradsko vijeće može,
obzirom na protek vremena i promjenu uvjeta ukinuti pravo građenja.
Vijećnica, gđa. Meri Bandl Valeš je postavila i pitanje da li gradonačelnik ima informacije o početku
radova na kanalizaciji?
Gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov rekao je da, što se tiče aglomeracijskog sustava, odrađeno
je puno razgovora i sastanaka. Krenulo se u pripremu natječaja te je istaknuo kako vjeruje da će isti biti
raspisan prije početka sezone. Upozorio je da u vremenu ljetnih mjeseci, odnosno sezone, neće biti
moguća gradnja. Važno je istaknuti da imamo 30 kilometara vodovodne mreže, a 80 kilometara
kanalizacijskih cijevi.

Vijećnik, g. Auror Friganović postavio je pitanje „Uređenje zapadne plaže uz pomoć sredstava
Kraljevine Norveške“.
Vijećnik je rekao je kako se prije par godina plasirala informacija da će Vodice od kraljevine Norveške
dobiti 100 milijuna kuna bespovratnih sredstava za uređenje zapadne plaže odnosno od hotela Punte
prema Tribunju. Vijećnik je pitao gdje su sada ti novci?
Gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov je rekao da ne zna o tome, da on radi ozbiljno, da takvih
stvari može biti mnogo, ali da im ne treba davati na važnosti.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat zaključio je aktualni sat u 15,27 sati.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat utvrdio je prelazak na raspravu po točkama dnevnog
reda.
Točka 1.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Gradske knjižnice Vodice za
2021. godinu
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestiteljica akta bila je ravnateljica Gradske knjižnice Vodice, gđa. Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl..
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl Valeš, g. Ante Cukrov, g. Auror Friganović, gđa. Sanja
Radin-Mačukat.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“ 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu i Financijskog izvješća Gradske knjižnice Vodice za 2021. godinu.
Točka 2.
Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2021. godinu
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bila je ravnateljica Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, gđa. Tina-Valerija Storić.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl Valeš, gđa. Tina-Valerija Storić, g. Hrvoje Perica i g.
Auror Friganović.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je s 5 glasova
„za“, 1 glas „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2021. godinu.
Točka 3.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta
Vodice za 2021. godinu
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestiteljica akta bila je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Vodice, gđa. Gordana Birin, prof.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl Valeš, Gđa. Gordana Birin, g. Auror Friganović i g.
Marko Mačukat.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je s 5 glasova
„za“, 0 glasova „protiv“ i 4 glasa „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Vodice za 2021. godinu.
Točka 4.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Memorijalnog centra Faust
Vrančić za 2021. godinu
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bila je v.d. ravnatelja Memorijalnog centra Faust Vrančić, gđa. Ivana Skočić.

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl Valeš, gđa. Ivana Skočić, g. Auror Friganović, g. Marko
Mačukat i g. Hrvoje Perica.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je s 5 glasova
„za“, 0 glasova „protiv“ i 4 glasa „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Memorijalnog centra Faust Vrančić za 2021. godinu.
Točka 5.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe
Grada Vodica za 2021. godinu
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, g. Ivica Begić,
struč.spec.ing.sec.
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl Valeš i g. Ivica Begić.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu i Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za 2021. godinu.
Točka 6.
Odluka o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestiteljica akta bila je Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje,
gđa. Tina Bosotin, dipl.iur..
USMENI AMANDMAN
Gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov podnio je usmeni amandman.
Izvjestiteljica amandmana bila je Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno
planiranje, gđa. Tina Bosotin, dipl.iur. koja je navela da se u Odluci o reguliranju prometa Grada Vodica,
u Prilogu 1. – ulična parkirališta, s naplatom dodaje ulica „Dulcin“, obzirom da je zbog tehničke
pogreške ista prvotno bila ispuštena.
Gradsko vijeće je pristupilo glasovanju o usmenom amandmanu te je jednoglasno, s 9 glasova „za“
usvojilo predloženi usmeni amandman.
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o reguliranju prometa u dijelu
Grada Vodica.
Točka 7.
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Vodica
Predlagatelj akta bio je Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vodica, g. Marko Mačukat.
Izvjestiteljica 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 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Grada Vodica.
Točka 8.
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 gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.

Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i
graditeljstvo, g. Marko Lugović, dipl.ing.građ..
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluka o imenovanju stručnog
povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja
nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica.
Točka 9.
Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja
nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i
graditeljstvo, g. Marko Lugović, dipl.ing.građ..
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o namjeri davanja koncesije
za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada
Vodica.
Točka 10.
Odluka o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, 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, g. Marko Lugović i g. Ante Cukrov.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o dopunama Odluke o
komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica.
Točka 11.
Prijedlog Programa gradnje nove vodovodne mreže za 2022. godinu
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, 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 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Prijedlog Programa gradnje nove
vodovodne mreže za 2022. godinu.
Točka 12.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Vodica u području
prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, 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 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Plana djelovanja Grada Vodica u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu.

Točka 13.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe plana
unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Vodica za 2021. godinu
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, 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 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
stanju zaštite od požara i stanju provedbe plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Vodica
za 2021. godinu.
Točka 14.
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Vodica za 2022. godinu
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, 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 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite
od požara na području Grada Vodica za 2022. godinu.
Točka 15.
Odluka o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2021. godinu
Predlagatelj akta bio je Odbor za priznanja.
Izvjestiteljica akta bila je Predsjednica odbora za priznanja, gđa. Meri Bandl-Valeš.
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluka o dodjeli priznanja Grada
Vodica za 2021. godinu.
Točka 16.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada
Vodica za razdoblje od 01.12. do 31.12.2021.
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica, dip.oec..
ZAKLJUČAK: Gradsko vijeće je primilo na znanje Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve
Grada Vodica za razdoblje od 01.12. do 31.12.2021..
Točka 17.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vodica za 2021. godinu
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Tajništva Grada – Tajnik Grada, g. Marselo Mitrović-Matić, mag. iur..
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl Valeš i g. Marselo Mitrović-Matić.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Savjeta mladih Grada Vodica za 2021. godinu.

Točka 18.
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Vodica
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Tajništva Grada – Tajnik Grada, g. Marselo Mitrović-Matić, mag.iur..
USMENI AMANDMAN
Gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov podnio je usmeni amandman.
Izvjestitelj amandmana bio je Pročelnik Tajništva Grada – Tajnik Grada, g. Marselo Mitrović-Matić,
mag.iur. koji je naveo da je Grad Vodice uputio Dopis Šibensko-kninskoj županiji, Upravnom odjelu
za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove u kojem je zatražen broj birača za naselja
unutar Grada Vodica, da je naprijed navedeno tijelo dostavilo Dopis Gradu Vodicama u kojem je
naveden broj birača za sedam naselja u sastavu Grada Vodica.
04. ožujka 2022. godine, Grad Vodice ponovno je uputio dopis naprijed navedenom tijelu kako bi se
utvrdile eventualne promjene u broju birača za sedam naselja u sastavu Grada Vodica. Šibenskokninska županija, Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove dostavio je
dopis 08. ožujka 2022. godine u kojem je naveden broj birača za sedam naselja u sastavu Grada
Vodica na dan 08. ožujka 2022. godine. Iz ovog dopisa je razvidno da je došlo do promjene u broju
birača za naselje Prvić Šepurine na način da umjesto 299, kako je utvrđeno u prvom dopisu, sada ima
303 birača. Ova promjena utječe na broj članova vijeća mjesnog odbora, obzirom da je člankom 76.
Statuta Grada Vodica propisano da se broj članova vijeća mjesnog odbora određuje prema broju birača
na području mjesnog odbora na način da se do 300 birača, bira 5 članova mjesnog odbora, a za 301 i
više birača, bira 7 članova mjesnog odbora.
Gradsko vijeće je pristupilo glasovanju o usmenom amandmanu te je jednoglasno, s 9 glasova „za“
usvojilo predloženi usmeni amandman.
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o raspisivanju izbora za
članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Vodica.
Točka 19.
Izmjena Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je Pročelnik Tajništva Grada – Tajnik Grada, g. Marselo Mitrović-Matić, mag.iur..
SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl Valeš i g. Marselo Mitrović-Matić.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjenu Rješenja o imenovanju
članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.
Točka 20.
Zaključak o osiguranju sredstava za humanitarnu pomoć Ukrajini
Predlagatelj akta bio je Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vodica, g. Marko Mačukat.
Izvjestitelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Auror Friganović i g. Hrvoje Perica.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o osiguranju sredstava
za humanitarnu pomoć Ukrajini.
Točka 21.
Zaključak o davanju suglasnosti za sufinanciranje sudjelovanja Prvićke gajete „Mila“ na
festivalu „Escale a Sete“
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.

SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o davanju suglasnosti
za sufinanciranje sudjelovanja Prvićke gajete „Mila“ na festivalu „Escale a Sete“.
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 18,22 sati.
KLASA: 024-03/22-01/01
URBROJ: 2182-4-03/13-22-21
Vodice, 01. travnja 2022. godine
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