ZAPISNIK
7. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica
(verificirani)
Dana 07. travnja 2022. godine održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica u dvorani
Kulturnog centra Vodice s početkom u 11,00 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. Igor Lozančić, g. Ante Pešić, g. Auror Friganović, g. Ante Gulin, g. Ivica Slavica, g. Matko
Sladić i gđa. Meri Bandl-Valeš.
Na sjednici nije bila nazočna vijećnica, gđa. Giordana Radin-Mačukat.
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 7. sjednicu i pozdravio sve prisutne.
Nakon toga, utvrdio je da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, stoga je konstatirao kako je
osiguran kvorum za pravovaljano odlučivanje.
Zapisnik s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica (neverficirani) usvojen je jednoglasno, s
12 glasova „za“, uz primjedbu vijećnice, gđe. Meri Bandl-Valeš. Vijećnica je rekla da su zapisnici vrlo
dobro napravljeni, u odonosu na prijašnji mandat. Nastavila je da se primjedba odnosi na to da je
napisano „tako“, a trebalo je pisati „kako“. Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat rekao je da
je možda napisano kako je izgovoreno. Vijećnica mu je replicira da ne vjeruje.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat pozvao je vijećnike na utvrđivanje dnevnog
reda te je napomenuo kako su dnevni red i dopuna dnevnog reda dostavljeni vijećnicima.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat, pozvao je predlagatelja točke broj 16.
predloženog dnevnog reda – Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi u vlasništvu Grada Vodica, da zbog utvrđenih nedostataka odustane od prijedloga, sve kako bi
se došlo do boljih rješenja i kako bi se razjasnila situacija oko čestica navedenih u Odluci. Predlagatelj
akta, g. Ante Cukrov odustao je od točke broj 16. dnevnog reda - Odluka o proglašenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Vodica
Dopuna dnevnog reda sadržava jednu točku – Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu
Trgovačkog društva Leć d.o.o. kao davatelja javne usluge.
Vijećnica, gđa. Meri Bandl-Valeš rekla je da za dopunu dnevnog reda nije bilo dovoljno
vremena da bi se vijećnici pripremili. Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat objasnio je
vijećnici da, o ovoj točki dnevnog reda, Gradsko vijeće ne glasuje, nego prima na znanje te da smatra
kako bi bilo dobro da ova točka ostane na dnevnom redu ove sjednice.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je ponovio da se radi o aktu o kojem Gradsko vijeće ne
raspravlja, nego samo prima na znanje, a ukoliko postoji potreba za raspravom, da je to moguće odraditi
na nekoj od sljedećih sjednica.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat dao je dopunu dnevnog reda na glasovanje te
je ista usvojena jednoglasno, s 12 glasova „za“. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12
vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat dao je cjelokupni dnevni red na glasovanje te
je usvojen jednoglasno, s 12 glasova „za“. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12
vijećnika.

DNEVNI RED:
1. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica,
2. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Plana upisa djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice za
2022./2023. pedagošku godinu,
3. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.
godine,
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
i obrazovanju Grada Vodica za 2021. godinu,
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u
2021. godini,
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2021. godini,
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica
u 2021. godini,
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica u
2021. godini,
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog
društva Grada Vodica u 2021. godini,
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica u
2021. godini,
11. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Vodica,
12. Poslovnička odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica,
13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.br. 7181/16 K.O. Vodice,
14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.br. 7188/18 K.O. Vodice,
15. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.br. 4562/7 K.O. Prvić,
16. Zaključak o usvajanju Plana prilagodbe na klimatske promjene,
17. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do
31. prosinca 2021. godine,
18. Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica,
19. Odluka o dopuni Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti Trgovačkom društvu Leć
d.o.o.,
20. Odluka o dopunama Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti Trgovačkom društvu
Gradsko poduzeće d.o.o.,
21. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Trgovačkog društva Leć d.o.o. kao davatelja
javne usluge.
VIJEĆNIČKA PITANJA
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat prešao je na vijećnička pitanja.
Aktualni sat otvoren je u 11,16 sati.
Vijećnica, gđa. Meri Bandl-Valeš postavila je pitanje „Uređenje obalnog pojasa“.
Rekla je kako je zatražila uvid u dokumentaciju o uređenje obalnog pojasa Punta-Blata-Bristak.
Nastavila je da je Grad Vodice, odnosno bivša gradonačelnica Branka Juričev-Martinčev, na temelju
idejnog projekta od 11. prosinca 2014. godine, zatražila lokacijsku dozvolu. U Idejnom projektu se
nalazi deset točaka, odnosno mapa. Lokacijska dozvola je izdana 18. rujna 2015. godine. Rekla je kako
se na temelju ove dozvole ne može početi s građenjem, nego je potrebno ishodovati akt za građenje, da
lokacijska dozvola vrijedi dvije godine od njene pravomoćnosti te nabrojila sve ostale dozvole koje su
izdane, a tiču se uređenja predmetnog obalnog pojasa.
Rekla je kako su vijećnici na prethodnoj, tematskoj sjednici, čuli da je jedriličarskom klubu, osim novih
prostorija, potrebno i privezište. Nastavila je da su sve dozvole koje se tiču uređenja obalnog pojasa
istekle. Upitala je da li je uopće građevinska dozvola izdana i na temelju čega se radi šetnica prema
Tribunju? Da li će Grad Vodice morati ishodovati sve potrebne dokumente ponovno?

Rekla je kako je na plaži „Srima“ bila koncesija tvrtke Leć d.o.o. i jedne privatne osobe, a da je koncesija
na plaži Imeprijal istekla prije dvije godine. Na plaži ispred hotela Olympia, konceija je istekla prošle
godine. Plaža Vrulje nije niti imala koncesiju. Nastavila je da joj je g. Lugović dostavio elaborat koji je
izradio g. Pelaić, ali da se još uvijek nije našao model upravljanja tom plažom.
Izgrađen je novi gat, u proširenju Marine, blizu dizalice. Pitala je kakav je elaborat napravljen, obzirom
da je zatrpan dio koji je bio izvor pitke vode? Rekla je da je tamo voda bočata i da tamo više ne postoje
morski konjici koji su zaštićeni, kao i periske.
Kad se pogleda donji dio Bristka, smatra da nije podignuto na razinu propisanu zakonom te da ne zna
da li ispunjava propisane kriterije.
Vijećnica je rekla da ne zna da li građevinska dozvola postoji ili ne postoji. Nastavila je da je činjenica
da je srušen suhozid i da je rečeno da je ljudima napravljena usluga, obzirom da je odvezen kamen.
Pitala je da li ćemo kompletnu obalu devastirati, pretvoriti je u koncesije ili ćemo ostaviti jedan dio
netaknute prirode kao što npr. ima Opatija ili drugi gradovi, a također imaju šetnicu u priobalnom
pojasu?
Zamolila je Gradonačelnika da joj objasni sve vezano za koncesije te da li Grad Vodice uopće posjeduje
građevinsku dozvolu.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat rekao je da je vijećnica postavila šest pitanja te
sumirao:
1. Plaža Bristak – građevinska dozvola,
2. Koncesije na plažama,
3. Marina – studija utjecaja na okoliš,
4. Morski konjici i zaštita periski u zaljevu Velike Vrulje,
5. Izgradnja zarova,
6. Srušeni suhozidi na potezu Bristak - Villa Marijana.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, g. Marko Lugović
rekao je da je građevinska dozvola izdana 05. rujna 2017. godine. Pravomoćna je od 8. mjeseca 2021.
godine i sve što se radi, radi se po građevinskoj dozvoli. Rekao je da, ukoliko je vijećnica bila na terenu,
a tvrdi da jest, da se tamo nalazi tabla dimenzija 1.5 m x 1.5 m iz koje je naprijed navedeno vidljivo.
Što se tiče koncesija, rekao je da je Grad naručio studiju koja definira različite modele upravljanja
plažama te da je ista dostavljena gđi. Meri Bandl-Valeš, kao i dijelu ostalih vijećnika iz prošlog saziva,
baš s ciljem da se o tome povede rasprava. Gradnja jedne plaže ne uvjetuje da cijela plaža može ići u
koncesiju. Na primjeru zapadne obale, predviđena je izgradnja par lokala, više u funkciji da se sakriju
sanitarni čvorovi i da budu okosnica okupljanja oko bazena ili sportskih igrališta. Rekao je da, ukoliko
je potrebno, bilo kojem vijećniku, može dostaviti materijale. Pozdravio je ovu raspravu i rekao kako bi
bilo dobro da se o ovome povede rasprava.
Što se tiče zarova, rekao je da postoje tri. Dva su riješena kroz građevinsku dozvolu. Za jedan su
zamoljene Hrvatske vode da ga financiraju. Zarov koji je na granici našeg grada bi se trebao riješiti kroz
projekt drvenog mosta što će dodatno dati turističku draž.
Što se tiče Marine i jedriličarskog kluba, za njih je predviđen vez. O tome se vodilo računa još 2016.
godine, kada se projekt počeo raditi. Istaknuo je da je taj projekt imao dvije javne tribine. Prije same
realizacije projekta, građani su mogli dobiti informacije i dati svoje sugestije. Napravljen je elaborat
koji je dokazao da nije potrebna studija utjecaja na okoliš. Marine na tom području nisu predviđene.
U Vruljama je zaštićen dotok bočate vode koja nije pitka, jer se miješa s morem, i ona slobodno izlazi s
lijeve strane dizalice.
Na području luka i lučica, teško je očekivati da će egzistirati takvi organizmi. Sve što je ovaj Grad do
sada napravio, napravljeno je krajnje legalno.
Kad se spustite na Plavu plažu pa prema hotelu Punta, nalaze se „Šesterokuti“ koji su u funkciji kupališta
za djecu i zaštite same Plave plaže.
Vijećnicu je zanimalo na koji se način Projekt planira financirati? Konstatirala je da se za plažu Vrulje
još nije pronašao model. Pitala je što je s tim što su istekle koncesije ispred hotela Olympia i Imperial?
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je rekao da se donosi novi Zakon o koncesijama. Do sada je Grad mogao
vrlo malo zaraditi. Sva koncesijska odobrenja su limitirana. U budućnosti bi gradovi puno više trebali
dolaziti do izražaja i na osnovi pomorskog dobra bi nešto trebali i zaraditi. Ukupna zarada za Grad

Vodice na pomorskom dobru do sada nije iznosila niti milijun kuna, a ukupni troškovi za cijelu godinu
iznose oko dva i pol milijuna kuna.
Obavijestio je članove Gradskog vijeća da je hotel Imperial zatražio koncesiju koju je on kao
Gradonačelnik, odbio. Rekao je da je njegov stav da se neće produživati koncesije do izglasavanja novog
zakona. Rekao je da će raditi, i preko Udruge gradova, na tome da jedinice samouprave dobiju više
slobode.
Što se tiče plaže i šetnice, rekao je da je plaža velika i zahtjevna. U ovoj fazi se radi šetnica. Sadi se
drvored, a biti će zasađeno i raslinje ili cvijeće. Istaknuo je da će se u budućnosti morati razmišljati o
tome gdje se koje drvo može posaditi.
U odnosu na pitanje vijećnice koje se tiče kamenja u Plitkoj vali, odnosno da li će ostati jedan dio
netaknute prirode ili će se sve samljeti, Gradonačelnik je rekao da se sve radi prema projektu. Šetnica
se mora zaštititi. Materijal koji se tamo nalazi, ostaje tamo, ništa se nije diralo.
Vijećnik, g. Ivica Slavica pozdravio je sve prisutne.
Prvo je iznio ispravak netočnog navoda. Rekao je kako se ne mijenja Zakon o koncesijama, nego Zakon
o pomorskom dobru i morskim lukama.
Nadovezao se na pitanje vijećnice, gđe. Meri Bandl-Valeš te rekao kako postoji građevinska dozvola,
lokacijska dozvola i uporabna dozvola, a da se uvijek „zapne“ na uporabnoj dozvoli te da ćemo
vjerojatno čekati na tu dozvolu.
Postavio je pitanje „Predstavke i pritužbe“.
Rekao je kako bi želio da građani ne čekaju dugo na odgovore, nakon što podnesu predstavke i pritužbe,
Zamolio je da se u budućnosti proces dobivanja odgovora ubrza. Rekao je kako bi interventne situacije
trebalo brzo odrađivati. Naveo je primjer odlaganja građevinskog otpada.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov rekao je kako komunalno redarstvo radi na tome, da nakon prijave žurno
odlaze na teren i da se sačinjava zapisnik. Upozorio je na situacije kada se nešto prijavi, a Grad nema
nikakve ingerencije, jer je predmetna problematika u nadležnosti županije ili Republike Hrvatske.
Nastavio je da se on, kao gradonačelnik, svima javlja te da je svakome tko je zatražio sastanak, određen
termin. Od početka mandata minimalno 500 ljudi je bilo na sastanku, kod njega u uredu, plus telefonski
razgovori.
Gradonačelnik je rako da vidi da gradske službe stvarno aktivno rade. Upozorio je da postoje situacije
kada nešto nije prijavljeno, odnosno da službe Grada nisu upozorene, a istovremeno se postavlja pitanje
zašto nešto nije odrađeno? Gradonačelnik je rekao da se to događa onda kada određena situacija nije
prijavljena. Nastavio je da je svima jasno da postoji zlouporaba prilikom odlaganja građevinskog otpada,
ali da on, kada vidi nešto, upozori gradske službe. Iskazao je žaljenje radi neprimjerenog ponašanja
jednog dijela građana. Zamolio je da se o svim nepravilnostima obavijeste gradske službe kako bi iste
mogle maksimalno brzo intervenirati.
Vijećnik, g. Marko Udovičić pozdravio je sve prisutne.
Postavio je pitanje „Druga faza uređenja Herfordske ulice“.
Rekao je kako je isto pitanje postavljeno prije četiri godine te da je tada pročelnik Lugović rekao kako
je, tehnički, sve pripremljeno te da se čeka politička odluka. Pitao je kada se ima u planu to riješiti?
Nastavio je da smatra da je ova ulica jako bitna za turizam, za imidž grada Vodica i da to treba biti jedan
od prioriteta izgradnje u idućem periodu.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, g. Marko Lugović
rekao je kako je druga faza izgradnje Herfordske ulice započela izgradnjom stupova koje je moguće
vidjeti s lijeve i desne strane te da je to okosnica budućeg „krova“ Herfordske ulice. Druga faza nije
samo građevinsko oblikovanje, nego je postojala ideja da se u dogovoru s vlasnicima prostora, urede
pročelja. Rekao je kako je potrebno napraviti mini pritisak na iznajmljivače, korisnike tih prostora, kako
bi se ovo što kvalitetnije uredilo. Rekao je kako je u tom smislu bitan politički konsenzus te da je sve
zaustavljeno u fazi interakcije s iznajmljivačima.
Vijećnik je pitao zašto se krenulo u izgradnju nečega što sada, u naravi, nije dovršeno niti kao ideja?
Nastavio je da je malo čudno potrošiti novac, a da nemamo kompletnu viziju završetka „svega“. Sada
je to stvar „ad acta“, ali je napomenuo da je svima, kako Gradonačelniku, tako i članovima Gradskog
vijeća, u interesu da se to riješi. Vijećnik je rekao da je na stupovima vidljiva korozija, a da to u naravi
predstavlja gradilište te da se postavlja pitanje da li će biti moguća nadogradnja, nakon proteka vremena.

Vijećnik je zaključio da je svjestan nedostatka sredstava u proračunu, ali da smatra da je ovaj problem
potrebno staviti kao prioritet za rješavanje te da, ukoliko nije moguće kroz rebalans, da se sredstva
osiguraju u sljedećoj godini, sve na dobrobit građana grada Vodica.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat je rekao da na obali Juričev Ive Cota, pored bokseva
koje Grad iznajmljuje, postoji WC koji koristi ACI Marina. Objasnio je da se sanitarni čvor nalazi na
parceli koja je u vlasništvu Grada Vodica.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, g. Marko Lugović
je rekao da, koliko je njemu poznato, on je sastavni dio njihove građevinske dozvole. Svi boksevi, oko
njega, su u vlasništvu Grada, a predmetni WC je u vlasništvu ACI Marine. Svoje boksove, Grad
iznajmljuje kao javnu površinu, jer još uvijek nemamo utvrđenu granicu pomorskog dobra.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat zaključio je da su boksevi javna površina, a WC ACI
Marine pomorsko dobro. Predložio je da, obzirom da nas ACI Marina pljačka, bi i mi mogli njima
naplatiti, jer od ACI Marine Grad dobije samo 50.000,00 kuna godišnje.
Vijećnica, g. Meri Bandl-Valeš htjela je postaviti pitanje, ali je rekla kako isto nema kome postaviti,
obzirom da Gradonačelnik nije prisutan.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat konstatirao je da vijećnica želi postaviti svoje 7. pitanje
te je u12,05 sati odredio desetominutnu stanku. Sjednica je nastavljena u 12,15 sati.
Vijećnica, gđa. Meri Bandl-Valeš obratila se Gradonačelniku, g. Anti Cukrovu. Rekla je da je u
prethodnom mandatu zatražila određene dokumente koje nije dobila. Njeno pitanje se odnosilo na
dokumente vezane za ACI Marinu. Pitala je da li je Gradonačelnik, prilikom primopredaje dokumenata
od bivše gradonačelnice Grada Vodica, pronašao ugovore s ACI Marinom, suglasnost Grada, Aneks
Ugovora i Studiju gospodarske isplativosti?
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je rekao da, koliko je njemu poznato, Grad Vodice ne raspolaže
spomenutim dokumentima. Krajem devedesetih, odnosno početkom dvije tisućite, Grad Vodice se
suprostavljao onakvoj koncesiji za ACI Marinu, iz više razloga, ali obzirom da Republika Hrvatska
dodjeljuje koncesije, Grad Vodice nije imao nikakvo pravo prigovora. Nastavio je da, kao
Gradonačelnik, može službeno zatražiti, da sve što se odnosi na ACI Marinu da se dostavi Gradu.
Gradonačelnik je rekao da, ukoliko to uspije dobiti, a vjeruje da hoće, da će dokumentaciju dostaviti
vijećnici, na uvid.
Predsjednik Gradsko vijeća, g. Marko Mačukat rekao je da je Grad Vodice potpisao Aneks Ugovora u
kojem je navedeno da će ACI Marina izgraditi jedan gat za domicilno stanovništvo, određene dužine i
određene vrijednosti, a Predsjednik Gradskog vijeća misli da se radi o četiri i pol milijuna kuna, da je
tada gradonačelnik bio g. Ivas, ali da taj gat nikad nije napravljen.
Gradonačelnik, g. Ante Cukrov je rekao da nema saznanja da postoji takav dokument, ali da će zatražiti
od ministarstva informacije putem zahtjeva za pristup informacijama te da se nada će dobiti svu potrebnu
dokumentaciju.
Vijećnica, gđa. Meri Bandl Valeš rekla je da, u Studiji gospodarske isplativosti, a koja joj nije
dostavljena, se nalaze informacije o predmetnom gatu.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat zaključio je aktualni sat u 12,21 sati.
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat utvrdio je prelazak na raspravu po točkama dnevnog
reda.
Točka 1.
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica
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, 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 davanju suglasnosti za
zaduženje Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica.
Točka 2.
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Plana upisa djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice za
2022./2023. pedagošku 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: G. Marko Mačukat, gđa. Tina-Valerija Storić, g. Auror Friganović i 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 Zaključak o prihvaćanju Prijedloga
Plana upisa djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice za 2022./2023. pedagošku godinu.
Točka 3.
Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.
godine
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, dipl.oec.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Slavica, gđa. Meri Bandl-Valeš, g. Ante Cukrov, g. Marko
Udovičić, g. Auror Friganović, g. Marin Mikšić i g. Marko Mačukat.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika. S 5 glasova „za“, 7
glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“, Vijeće nije donijelo Izvještaj o izvršenju proračuna Grada
Vodica za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.
Točka 4.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2021. godinu
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, 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 9 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, s
9 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2021. godinu.
U 13,13 sati, vijećnica, gđa. Meri Bandl-Valeš zatražila je riječ te je obavijestila predsjednika Gradskog
vijeća, g. Marka Mačukata i vijećnika da zbog odlaska na posao mora napustiti sjednicu Gradskog
vijeća.
Točka 5.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u
2021. godini
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, dipl.oec.
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je s 8 glasova
„za“, 0 glasova „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini.

Točka 6.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2021. godini
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, dipl.oec.
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika. Vijeće je s 8 glasova
„za“, 0 glasova „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini.
Točka 7.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica
u 2021. godini
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bilo 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 8 vijećnika. Vijeće je sa 7 glasova
„za“, 0 glasova „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica u 2021. godini.
Točka 8.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica
u 2021. godini
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, dipl.oec.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Marko Udovičić, g. Toni Mateša i g. Marin Mikšić.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. S 5 glasova „za“, 0
glasova „protiv“ i 6 glasova „suzdržan“, Vijeće nije donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica u 2021. godini.
Točka 9.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog
društva Grada Vodica u 2021. godini
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, 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 11 vijećnika. S 5 glasova „za“, 0
glasova „protiv“ i 6 glasova „suzdržan“, Vijeće nije donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica u 2021. godini.
Točka 10.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica u
2021. godini
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, dipl.oec.
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je sa 7 glasova
„za“, 0 glasova „protiv“ i 4 glasa „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica u 2021. godini.

Točka 11.
Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave 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.
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o izmjenama Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Vodica.
Točka 12.
Poslovnička odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica
Predlagatelj akta bio je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.
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 Poslovničku odluka o izmjenama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica
Točka 13.
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.br. 7181/16 K.O. Vodice
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bila je pročelnica Upravnog odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, gđa.
Tina Bosotin, dipl.iur.
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog
dobra na čest.br. 7181/16 K.O. Vodice
Točka 14.
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.br. 7188/18 K.O. Vodice
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bila je pročelnica Upravnog odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, gđa.
Tina Bosotin, dipl.iur.
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog
dobra na čest.br. 7188/18 K.O. Vodice.
Točka 15.
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.br. 4562/7 K.O. Prvić
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bila je pročelnica Upravnog odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, gđa.
Tina Bosotin, dipl.iur.
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 11 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog
dobra na čest.br. 4562/7 K.O. Prvić.
U 13,45 sati Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat odredio je desetominutnu pauzu. Sjednica
je nastavljena u 13,55 sati.

U 13,58 sati sjednici Gradskog vijeća pristupila je vijećnica, gđa. Giordana Radin-Mačukat.
Točka 16.
Zaključak o usvajanju Plana prilagodbe na klimatske promjene
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelji akta bili su pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i
graditeljstvo, g. Marko Lugović, dipl.ing.građ. i jedan od autora Plana prilagodbe na klimatske
promjene, voditelj stručnog tima, g. Vedran Petrov.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Marko Udovičić, g. Auror Friaganović, g. Vedran Petrov i g. Marko
Mačukat.
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 Zaključak o usvajanju Plana
prilagodbe na klimatske promjene.
Točka 17.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do
31. prosinca 2021. godine
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
SUDIONICI RASPRAVE: /.
ZAKLJUČAK: Vijeće je primilo na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja
do 31. prosinca 2021. godine.
Točka 18.
Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova 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.
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 izmjenama Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica.
Točka 19.
Odluka o dopuni Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti Trgovačkom društvu Leć d.o.o.
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 10 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 10 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o dopuni Odluke o
povjeravanju komunalnih djelatnosti Trgovačkom društvu Leć d.o.o.
Točka 20.
Odluka o dopunama Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti Trgovačkom društvu
Gradsko poduzeće d.o.o.
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 10 vijećnika. Vijeće je jednoglasno,
s 10 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o dopunama Odluke o
povjeravanju komunalnih djelatnosti Trgovačkom društvu Gradsko poduzeće d.o.o.
Točka 21.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Trgovačkog društva Leć d.o.o. kao davatelja
javne usluge
Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov.
Izvjestitelj akta bio je direktor Trgovačkog društva Leć d.o.o., g Stanko Birin.
SUDIONICI RASPRAVE: G. Marin Mikšić, g. Stanko Birin i g. Marko Mačukat.
ZAKLJUČAK: Vijeće je primilo na znanje Izvješće o radu Trgovačkog društva Leć d.o.o. kao davatelja
javne usluge.
Nakon što je raspravljano po svim točkama dnevnog reda, Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko
Mačukat zahvalio se i pozdravio sve vijećnike te ujedno zaključio sjednicu Gradskog vijeća u 14,54 sati.
KLASA: 024-03/22-01/06
URBROJ: 2182-4-03/13-22-15
Vodice, 28. lipnja 2022. godine

ZAPISNIK PRIPREMILA
Anteja Nakić, mag. iur.

PREDSJEDNIK
Marko Mačukat

