
ZAPISNIK 

8. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica 

(verificirani)  

 

 

Dana 28. lipnja 2022. godine održana je 8. 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, 

g. Gordan Fržop, g. Branimir Marić, g. Marin Mikšić, g. Igor Lozančić, g. Ante Pešić, gđa. Giordana 

Radin-Mačukat, g. Auror Friganović, g. Ivica Slavica i gđa. Meri Bandl-Valeš. 

Na sjednici nisu bili nazočni sljedeći vijećnici: g. Ante Gulin, g. Matko Sladić i g. Marko 

Udovičić. 

Na sjednici je bio nazočan Gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov i službenici Grada: 

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, opće i kadrovske poslove, g. Marselo Mitrović-

Matić, Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica, 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 8. sjednicu i pozdravio sve prisutne. 

Nakon toga, utvrdio je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, stoga je konstatirao kako je 

osiguran kvorum za pravovaljano odlučivanje.  

Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica (neverficirani) usvojen je jednoglasno, s 

10 glasova „za“. 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat pozvao je vijećnike na utvrđivanje dnevnog 

reda te je napomenuo kako je dnevni red dostavljen vijećnicima. 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat dao je dnevni red na glasovanje te je usvojen 

jednoglasno, s 10 glasova „za“. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika.  

 

DNEVNI RED: 

 

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

prosinca 2021. godine,  

2. Prve izmjene Plana proračuna Grada Vodica za 2022. godinu, 

3. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2022. godinu, 

4. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2022. godinu, 

5. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2022. godinu, 

6. Izmjene Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2022. 

godinu, 

7. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2022. 

godinu, 

8. Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2022. godinu, 

9. Izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti grada Vodica za 2022. 

godinu, 

10. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

11. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

12. Dopune Prijedloga Programa gradnje nove vodovodne mreže za 2022. godinu, 

13. Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica  za učenike osnovnih škola s prebivalištem na 

području Grada Vodica u školskoj godini 2022./2023.,  

14. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica, 

15. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.br. 7691/13 i 7702/17 K.O. Zaton-Srima, 



16. Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Vodica, 

17. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave, 

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

19. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica, 

20. Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača Grada Vodica, 

21. Prijedlog za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Vodica, 

22. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Grada Vodica, 

23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu Općih uvjeta pružanja komunalnog 

linijskog prijevoza na području Grada Vodica, 

24. Zaključak o financiranju smještaja i prehrane policijskih službenika na ispomoći Policijskoj 

postaji Vodice, 

25. Zaključak o odobravanju financijske potpore za tiskanje knjige „Srimarski poluotok i njegovo 

nasljeđe“, 

26. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica 

za razdoblje od 01.01. do 31.03.2022. 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

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

Aktualni sat otvoren je u 11,05 sati. 

 

Vijećnik g. Ivica Slavica je rekao da su prošle godine, baš u ovom vremenu, isplaćivane „Uskrsnice“. 

Nastavio je rekavši da ga ljudi pitaju hoće li se isto dogoditi i ove godine kako bi se mogli prijaviti. 

Gradonačelnik g. Ante Cukrov je rekao da se razmišlja da se isplate „Božićnice“. Osvrnuo se na 

turističku sezonu i iskazao zadovoljstvo, ali upozorio na nesigurnost, obzirom na rat u Ukrajini. Na kraju 

je zaključio da se nada kako će biti dovoljno sredstava u proračunu za isplatu „Božićnica“. 

Vijećnik g. Ivica Slavica mu je replicirao da je prošle godine bila gora situacija i da su se unatoč tome 

iznašla sredstva te da je samo djelomično zadovoljan njegovim odgovorom. 

 

Vijećnica gđa. Meri Bandl-Valeš je na početku izlaganja rekla da je na prošloj sjednici postavila pitanje 

vezano za ACI Marinu te je zamolila Gradonačelnika za pojašnjenje. Naime, na prethodnoj sjednici 

Gradskog vijeća je zatražila da Gradonačelnik putem zahtjeva za pristup informacijama zatraži od 

Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dokumente vezane za ACI Marinu. Nastavila je rekavši da 

je na prošloj sjednici postavila pitanje vezano za rotore, a za koje je bivša gradonačelnica najavila da će 

se početi s izgradnjom 2018. godine. Vijećnica je rekla kako se ispostavilo da nisu bila riješena 

imovinsko-pravna pitanja, a da ima informaciju da i sada nisu riješena imovinsko-pravna pitanja s tri 

osobe. Zanimalo ju je da li će se navedeni problemi riješiti i da li će radovi početi na jesen? 

Gradonačelnik g. Ante Cukrov je rekao da je Vlada Republike Hrvatske dala koncesiju ACI-ju do 2030. 

godine, a ACI je preuzeo obvezu investiranja. Rekao je kako se nada da će iz nadležnog ministarstva 

dobiti odgovor i pisanim putem. Upozorio je na kronični nedostatak vezova u gradu Vodicama. 

U odnosu na drugi dio pitanja vijećnice gđe. Meri Bandl-Valeš, Gradonačelnik g. Ante Cukrov je rekao 

da se ono odnosi na državnu cestu D8 koja je sada županijska i Hrvatske ceste vode kompletnu 

investiciju. Koliko mu je poznato, provedena su izvlaštenja. Rekao je kako je moguće da neki vlasnici 

nisu htjeli preuzeti novac. Objasnio je da se u tome slučaju novac deponira na poseban račun. Obavijestio 

je sve prisutne da je prije desetak dana obavio razgovor s nadležnim osobama iz Hrvatskih cesta te da 

je dobio informaciju da će uskoro biti raspisan javni natječaj za gradnju dva predmetna rotora, uz 

izgradnju nogostupa i javne rasvjete. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl-Valeš je replicirala da je na prethodnoj sjednici tražila da se informacije 

zatraže putem prava na pristup informacijama te objasnila da je zakonski rok za odgovor 15 dana. 

Istaknula je da je zanima, a vezano za ACI Marinu, da li je Aneks Ugovora ispravno potpisan i da li je 

moguće raskinuti takav ugovor?  

Zanimalo ju je što će se dogoditi ukoliko se raspiše javni natječaj vezan za izgradnju rotora, a s već 

spomenute tri osobe, nije riješeno imovinsko-pravno pitanje? 



Gradonačelnik g. Ante Cukrov je rekao da on ne može odgovoriti na to pitanje, jer taj postupak ne vodi 

Grad Vodice, nego o istome brinu Hrvatske ceste te da vjeruje kako oni postupaju sukladno zakonu. U 

odnosu na ACI Marinu, Gradonačelnik je rekao da je točno da Grad, odnosno on kao gradonačelnik 

može zatražiti primjerak ugovora koji je Vlada Republike Hrvatske potpisala s ACI-jem. Objasnio je da 

on primjerak tog ugovora još nije dobio. 

Vijećnica gđa. Meri Bandl-Valeš postavila je pitanje „Prostorni plan i bazne stanice“. 

Pitala je zašto se bazna stanica koja se nalazi na zgradi Policijske postaje Vodice nije ucrtala u Prostorni 

plan te postoji li mogućnost izmještanja iste? Rekla je kako vjeruje da nitko od prisutnih ili građana 

grada Vodica ne bi volio imati smještenu baznu stanicu nasuprot dnevne sobe, niti zbog zračenja, niti 

zbog buke koju stvara. 

Gradonačelnik g. Ante Cukrov je odgovorio da što se tiče ucrtavanja da se Grad obraćao nadležnoj 

Agenciji. Rekao je da razumije problematiku te da će se maksimalno potruditi u rješavanju iste te da se 

ne dozvoli gradnja novih baznih stanica. 

Vijećnica je replicirala da je činjenica da svi trebamo internet, ali da je postavljanje bazne stanice u 

naseljenom mjestu neprihvatljivo. 

Gradonačelnik g. Ante Cukrov se složio s vijećnicom i rekao da Grad može, preko stručnih službi, tražiti 

da se predmetna bazna stanica hitno izmjesti te da će poduzeti sve potrebno u rješavanju ovog problema. 

 

Vijećnik g. Auror Friganović je postavio pitanje „Buka“. Konstatirao je da se prethodne godine ovaj 

problem riješio na način da je ugostiteljskim objektima skraćeno radno vrijeme do 24 sata, a sada je 

produženo do 2 sata ujutro. Upozorio je na onečišćenje bukom te je konstatirao da su građani, nakon 

završetka turističke sezone, psihički slomljeni, obzirom da su cijelu noć izloženi buci. Pitao je da li je 

moguće da se noćni klubovi izmjeste iz centra grada Vodica?  

Gradonačelnik g. Ante Cukrov je upozorio da neki lokali imaju rješenja kao caffe barovi i noćni klubovi. 

Prema zakonima Republike Hrvatske noćni klubovi mogu raditi do 6 sati ujutro. Obavijestio je da je ove 

godine više policijskih službenika na ispomoći u Policijskoj postaji Vodice te da će se sa svim nadležnim 

službama dogovoriti raspored djelovanja, sve kako bi se uveo red. Nastavio je rekavši da su tri policijska 

službenika na raspolaganju isključivo u gradu Vodicama. Upozorio je da, osim problema buke, i nakon 

završetka radnog vremena lokala, postoji određeni broj ljudi koji se okuplja na javnoj površini. Rekao 

je da smatra da je rješenje problema da se ovakvi vidovi zabave izmjeste izvan centra grada i stambene 

zone. 

Vijećnik je replicirao da se problem neće riješiti ukoliko se bude oslanjalo na sanitarnu inspekciju. 

Gradonačelnik je rekao da je ove godine novost veći broj policijskih službenika te da u je u planovima 

zamišljeno gdje bi se takva vrsta zabave mogla odvijati, ali da je svjestan da se problem ne može odmah 

riješiti, nego je potrebno ispoštovati svu proceduru. Rekao je da će se ove godine učiniti sve što je 

moguće, oslanjajući se na veći broj policijskih službenika i sanitarnu inspekciju te da će se analizirati 

rezultati. 

 

Vijećnica gđa. Meri Bandl-Valeš je rekla da je direktorica Gradskog poduzeća d.o.o., kao ovlaštenog 

koncesionara, 2019. godine uputila dopis Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u svrhu naplate 

priveza plovila u uvali „Tijašnica“. Iz nadležnog ministarstva su odgovorili da „Spirito Summer Place“ 

nema koncesiju, nego da je tzv. „Sunčalište“ u nadležnosti naprijed spomenutog trgovačkog društva.  

Vijećnicu je zanimalo zašto Grad po tom pitanju nije ništa poduzeo i što će poduzeti? 

Iznijela je drugi problem koji se odnosi na odlazak u mirovinu glavne kuharice u Dječjem vrtiću Tamaris 

Vodice i postavljanje nove glavne kuharice. Nastavila je da su za to radno mjesto u razmatranju bile 

dvije kandidatkinje. Jedna kandidatkinja je imala 3 godine radnog staža i završenu srednju kuharsku 

školu, a druga prekvalifikaciju iz trgovačke škole u kuharsku. Jedna kandidatkinja je ranije poslana na 

usavršavanje i stekla je određenu diplomu. Vijećnicu je zanimalo kako je moguće da onda ta ista osoba 

ne bude primljena na mjesto glavne kuharice? Pitala je da li je moguće da ravnateljica sama, bez 

provođenja natječaja, imenuje određenu osobu glavnom kuharicom i zašto je onda Dječji vrtić Tamaris 

Vodice platio određenoj osobi školovanje, ako je „primio“ drugu na predmetno radno mjesto? Vijećnica 

je navela da ima informaciju da je prehrana u Dječjem vrtiću Tamaris Vodice na jako niskom nivou. 

U odnosu na prvi dio pitanja, Gradonačelnik g. Ante Cukrov je rekao da se radi o pomorskom dobru, da 

Grad Vodice nije ovlašten išta uklanjati, nego nadležne službe Republike Hrvatske.  



U odnosu na drugi dio pitanja, Gradonačelnik g. Ante Cukrov je rekao da Dječji vrtić Tamaris Vodice 

ima ravnateljicu i upravno vijeće, da se on nema razloga miješati u proceduru izbora kandidata te da to 

ne bi bilo niti primjereno. 

Vijećnica je replicirala pitajući da li postoji način da Gradsko vijeće ili Gradonačelnik donese odluku 

kojom bi se naložilo uklanjanje pontona? Rekla je da joj nije poznato da je odluka o izboru kandidata 

na radno mjesto glavne kuharice u Dječjem vrtiću Tamaris Vodice bila na dnevnom redu na sjednici 

upravnog vijeća vrtića.  

Gradonačelnik je rekao da, ukoliko je izdano rješenje o uklanjanju, da je bilo potrebno da isto obave 

nadležne službe te istaknuo da uklanjanje pontona nije u nadležnosti Grada. 

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, opće i kadrovske poslove g. Marselo Mitrović-

Matić rekao je kako nije upoznat s problematikom zapošljavanja u Dječjem vrtiću Tamaris Vodice, ali 

da može načelno govoriti. Uputio je na članak 26. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju koji 

propisuje da se radni odnos u dječjem vrtiću zasniva ugovorom o radu na temelju natječaja te stavak 4. 

koji propisuje iznimne situacije kada se radni odnos može zasnovati ugovorom o radu bez natječaja. 

Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode g. Hrvoje Perica je rekao da se u ovom trenutku 

upravno vijeće ne može sazvati, jer imaju samo 3 člana. Prema novom Zakonu o predškolskom odgoju, 

član upravnog vijeća ne može biti osoba koja nema najmanje višu stručnu spremu. Rekao je da ravnatelj 

ima pravo donijeti odluku, do određenog trenutka, jer netko mora obavljati poslove predmetnog radnog 

mjesta. Upozorio je da će novo upravno vijeće morati raspisati natječaj za novog ravnatelja Dječjeg 

vrtića Tamaris.  

Vijećnica je konstatirala da je prije godinu dana DORH „bio u Gradu“ i zamolila Gradonačelnika da joj 

dostavi dokumentaciju.  

 

Vijećnik g. Auror Friganović je postavio pitanje „Nek` se zna!“. Rekao je kako se u odnosu na problem 

bazne stanice nema smisla obraćati gradonačelniku grada, bez obzira tko on bio, jer je on nemoćan. Ono 

što je potrebno su građanske inicijative. Upozorio je na odredbe zakona kojim je dopušteno postavljanje 

baznih stanica bilo gdje. Jedino što je potrebno prilikom postavljanja je pristanak vlasnika nekretnine 

na koju se postavlja bazna stanica. Lokalna samouprava može reagirati samo prilikom izrade prostornih 

planova. Predložio je da se u prostorni plan unese odredba kojom bi se onemogućilo postavljanje baznih 

stanica na obiteljske kuće i niže zgrade. Rekao je da je bio na sastanku s Gradonačelnikom koji se složio 

da su bazne stanice problem te obećao da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se taj problem riješi. 

Gradonačelnik g. Ante Cukrov je rekao da će se učiniti sve što je moguće, u okviru zakonskih odredbi, 

u rješavanju ovoga problema. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat je rekao da ravnateljici Dječjeg vrtića Tamaris Vodice 

19. rujna 2022. godine ističe mandat. Zakonska obveza je raspisivanje natječaja 3 mjeseca prije. 

Zaključio je da je natječaj trebao biti raspisan do 19. lipnja 2022. godine. Zatražio je da mu netko pojasni 

da li je to napravljeno i zašto nije? 

Konstatirao je da je prošli put ravnatelja biralo Gradsko vijeće, ali da se, u međuvremenu, zakon 

promijenio te da ravnatelja bira isključivo gradonačelnik. Rekao je da je dobio mnogo prigovora na rad 

sadašnje ravnateljice Dječjeg vrtića Tamaris Vodice te da, premda Gradsko vijeće više ne sudjeluje u 

izboru ravnatelja, može dati svoje mišljenje. 

Gradonačelnik g. Ante Cukrov je rekao da će, sukladno zakonu, imenovati članove upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Tamaris Vodice. Naglasio je da ravnatelja imenuje gradonačelnik, ali na prijedlog 

upravnog vijeća. Rekao je da je svima u interesu da posao ravnatelja obavlja ona osoba koja zna svoj 

posao i obavlja ga odgovorno, u interesu zaposlenika i djece. 

 

Vijećnica gđa. Meri Bandl-Valeš je pitala kada će se imenovati upravno vijeće vrtića i kada će se 

raspisati natječaj? Gradonačelnik g. Ante Cukrov je rekao da će imenovati članove upravnog vijeća, a 

da nakon toga ima dovoljno vremena da se raspiše natječaj i provede postupak. 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat je rekao da je s Gradonačelnikom dogovoreno da se 

neće posebno osnivati Odbori Gradskog vijeća i Odbori Gradonačelnika, nego da će se surađivati radi 

dobrobiti grada Vodica te će članove odbora imenovati Gradonačelnik. Obzirom da se isto nije dogodilo, 

obavijesti je da vijećnici Nezavisne liste Stipe Petrine više neće sudjelovati u zajedničkim odborima s 

Gradonačelnikom. 



Gradonačelnik g. Ante Cukrov je rekao da su odbori koje imenuje gradonačelnik samo savjetodavno 

tijelo, a odgovornost je na gradonačelniku. Obzirom na pandemijsku godinu, nije smatrao shodnim da 

išta mijenja. Rekao je da je održao sastanak s pročelnikom te da će nakon što se izrade akti, sukladno 

dogovoru, on iste potpisati. 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat je rekao da je 15. travnja 2022. godine donesen  

Zaključak o usvajanju Plana korištenja javnih gradskih površina na području grada Vodica za 2022. 

godinu, bez konzultacije s većinom u Gradskom vijeću. Nastavio je da, za sve površine koje su „u 

Planu“, „van Plana“ i na morskoj obali, isto nije dozvolio Predsjednik Gradskog vijeća. 

Gradonačelnik je rekao da se sadržaj Plana nije mijenjao od prošle godine. Istaknuo je da se ljudi ne 

drže onoga što su dobili, odnosno kvadrature i prostora predviđenih Planom. Rekao je da je odgovornost 

na njemu i na stručnim službama Grada koje pripremaju Plan korištenja javnih gradskih površina na 

području grada Vodica te je poručio da će ove godine biti rigorozniji u kontroli. 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat je rekao da je bio na sastanku kod Pročelnika Upravnog 

odjela za komunalno-vodni sustav i zaštitu okoliša g. Marka Lugovića kako bi mu pročelnik mogao 

objasniti gdje je granica pomorskog dobra u gradu Vodicama. Konstatirao je da je sve južnije od lokala 

„Palma“ pomorsko dobro. Zaključio je da Gradonačelnik nema pravo davati koncesiju na području koje 

je pomorsko dobro. 

Gradonačelnik je rekao da je općenito nezadovoljan s granicama pomorskog dobra. Koliko je njemu 

poznato, granica pomorskog dobra se proteže do „skale na trgu“. Uputio je da ovakve odluke, odnosno 

određivanje granice, ne donosi Grad Vodice.   

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat je rekao da je pomorsko dobro označeno sve do 

pješačkog prijelaza ispod zgrade Gradske uprave. Nastavio je rekavši da se želi osvrnuti na problem 

pomorskog dobra i ACI Marine. Upozorio je da čestica na koju je postavljen WC koji koriste gosti ACI 

Marine nije ušao u pomorsko dobro. Rekao je da će predložiti da se taj WC iznajmi za dva milijuna 

kuna, jer je to vlasništvo Grada Vodica koji bi trebao voditi računa o svom vlasništvu. Istaknuo je da je 

u ACI Marini cirkus, obzirom da su tamo postavljeni bankomati i ograda kako bi se zapriječio prolaz 

građanima grada Vodica. Konstatirao je da od ACI Marine grad Vodice ima samo štetu, a nema nikakve 

koristi. Nastavio je da oni sponzoriraju HNK Šibenik, a ne klubove u Vodicama. Na kraju je pitao kada 

će se naplatiti postavljanje naprijed navedenog WC-a? 

Gradonačelnik je rekao da će se vidjeti kako je točno regulirano davanje koncesije kada se pribavi 

dokumentacija. Nastavio je da vjeruje da je regulirano i ovo o čemu govori g. Marko Mačukat. 

Napomenuo je da Grad ne može mnogo učiniti, jer je koncesiju ACI-ju dala Vlada Republike Hrvatske, 

ali da se možemo boriti da Grad dobije ono što je moguće. U odnosu na sporni bankomat, rekao je da je 

poduzeto sve da se isti ukloni te da je taj bankomat uklonjen. Upozorio je da ACI ne treba tražiti 

suglasnost Grada za pomicanje ili postavljanje stvari unutar ACI Marine te da nema potrebe vraćati se 

u prošlost raspravljajući da li je potrebna marina ili nije, nego u ovom trenutku učiniti sve što je moguće 

za dobrobit grada Vodica. 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat je rekao da bi se ACI Marina ucrtala i na dio čestice na 

kojoj se nalazi WC da je to bilo moguće, ali očito nije bilo moguće, zbog nekog razloga. Nastavio je da, 

ukoliko je nešto u vlasništvu Grada, onda to ACI ne može koristiti bez da to plati. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat je rekao da je razgovarao s jednim građaninom koji je 

došao u Grad Vodici kupiti skale koje su zapravo u njegovom vlasništvu 200 godina. Rekao je da, dok 

je on Predsjednik Gradskog vijeća, da se takve odluke neće donositi, jer se netko očito zaigrao prilikom 

izmjere i ucrtavanja pa je rezultat toga da čovjek mora kupiti skale na kući staroj 200 godina.  

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

da je bila privremeno nesposobna za rad i da je koristila pravo na godišnji odmor te da nije bila upoznata 

da je točka skinuta s dnevnog reda. Rekla je da je čovjek sam, nakon konzultacije sa svojom 

odvjetnicom, došao u Gradsku upravo kako bi riješio svoje imovinsko-pravne odnose. Utvrđeno je da 

se predmetne skale nalaze na javnoj površini. Kako bi čovjek riješio imovinsko pravne odnose, potrebno 

je da se za predmetnu nekretninu ukine status javnog dobra. Na ovaj način se pomaže čovjeku. Rekla je 

Predsjedniku Gradskog vijeća da, ukoliko će on skidati točke s dnevnog reda i na taj način 

onemogućavati građanima rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, to je njegova odluka te da nije u redu 

što je uklonio ovu točku s dnevnog reda. 



Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat je rekao da se konzultirao s građaninom prije skidanja 

točke s dnevnog reda, da ga je pitao hoće li mu to izazvati štetu, a da je građanin odgovorio da neće te 

je pozvao građane da provjere svoje imovinsko-pravno stanje. 

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

objasnila da ucrtavanje nije u nadležnosti Grada, nego katastarskog operata te da se promijenio 

katastarski obuhvat. 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat je rekao da će točka dnevnog reda koju je uklonio biti 

stavljena na dnevni red sljedeće sjednice, ukoliko će isto željeti vlasnik skala. 

 

Vijećnica gđa. Meri Bandl-Valeš zamolila je pročelnicu Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i 

prostorno planiranje gđu. Tinu Bosotin da objasni što moraju učinit građani koji smatraju da je određena 

nekretnina njihovo vlasništvo, a upisan je Grad Vodice? 

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

da je prvo potrebno angažirati geodeta kako bi se utvrdio položaj i površina nekretnine. U odnosu na 

ukidanje statusa javnog dobra, rekla je da je zakonom propisano kada je to moguće, a da bez odluke 

Gradskog vijeća o ukidanju statusa javnog dobro, nije moguće rješavati upis u zemljišnim knjigama. 

Upozorila je da su sudski postupci dugotrajni pa da ljudi pribjegavaju obraćaju Gradu. 

 

Vijećnik g. Ivica Slavica je rekao da je grad Vodice prepun štandova s „đinđama minđama“, a Grad od 

toga nema mnogo koristi, jer su iznosi koji se plaćaju smiješni. Ukoliko bi se ovi štandovi uklonili, isto 

se ne bi osjetilo u gradskom proračunu, a oslobodile bi se javne površine. 

Gradonačelnik je rekao da cijenu javne površine određuje Grad. Upozorio je na probleme postavljanja 

štandova na sat ili dva pa da se nakon toga isti uklone. Rekao je i kako je sigurno da prihod nije 

zadovoljavajući. 

Vijećnik g. Ivica Slavica je zaključio da je cijela filozofija da od „đinđa minđa“ dobijemo šesto tisuća 

kuna. 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat je rekao kako u pomorsko dobro ulažemo godišnje četiri 

i pol milijuna kuna, a dobijemo natrag šesto tisuća kuna. 

Gradonačelnik je rekao da se može sve popisati i predložio da se donese zajednička odluka. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat je rekao da Grad Vodice iznajmljuje prostore gradskim 

udrugama te je konstatirao da se 20.000,00 kuna uplati na račun DDK Vodice, a da se novac vraća u 

proračun i na tih 20.000,00 kuna se zaračunava PDV. 

Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode g. Hrvoje Perica je rekao da je Grad u sustavu 

PDV-a. Onaj tko želi „ući“ u javni prostor, može, nakon što Grad raspiše natječaj. Problem je što se to 

Gradu ne isplati. 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat je pitao koliko klubovi plaćaju prostore u kojima 

djeluju? 

Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode g. Hrvoje Perica je rekao da je točno propisano 

koji se prostori mogu dati u najam. Nogometni klub Vodice i Grad potpisali su ugovor u kojem su 

definirana prava i obveze. 

Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode g. Hrvoje Perica je pojasnio da, kada se udruzi 

da u najam određeni prostor, on je njezin dvadeset i četiri sata dnevno. 

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

da je kod DDK problem što su oni ulagali u prostor. 

 

Vijećnica gđa. Giordana Radin Mačukat je rekla da od prisutnih vijećnika nitko nije grub niti prost, osim 

Predsjednika Gradskog vijeća koji se izruguje vijećnicima, Gradonačelniku i Gradu te je zamolila da se 

to ne radi. 

 

Vijećnica gđa. Meri Bandl-Valeš je iznijela problem korištenja istog prostora više udruga te je upozorila 

da kada su određenoj udruzi dodijeljena određena sredstva za rad, ispada da su to sredstva isključivo za 

rad udruge, a to nije istina, jer se dio novca izdvaja za najam prostora. 

 



Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode g. Hrvoje Perica je rekao da je Grad morao ući 

u sustav PDV-a. 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat zaključio je aktualni sat u 13,22 sati. 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Marko Mačukat odredio je desetominutnu stanku. 

Sjednica je nastavljena u 13,33 sati. 

 

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

reda. 

 

Točka 1. 

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

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

8 glasova „za“ 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o raspodjeli rezultata 

poslovanja Proračuna Grada Vodica prema stanju na dan 31. prosinca 2021. godine. 

 

Točka 2. 

Prve izmjene Plana proračuna Grada Vodica za 2022. godinu 

 

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 i g. Ante Cukrov.  

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

8 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Prve izmjene Plana proračuna Grada 

Vodica za 2022. godinu. 

  

Točka 3. 

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2022. godinu 

 

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 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o 

izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2022. godinu. 

Točka 4. 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2022. 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 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba 

u kulturi Grada Vodica za 2022. godinu. 

 

 

 

 



Točka 5. 

Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2022. godinu 

 

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 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba 

u sportu Grada Vodica za 2022. godinu. 

  

Točka 6. 

Izmjene Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2022. 

godinu 

 

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 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba 

za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2022. godinu. 

  

Točka 7. 

Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2022. 

godinu 

 

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 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba 

u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2022. godinu. 

  

Točka 8. 

Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2022. godinu 

 

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 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba 

socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2022. godinu. 

  

Točka 9. 

Izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti grada Vodica za 2022. 

godinu 

 

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 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba 

u protupožarnoj i civilnoj zaštiti grada Vodica za 2022. godinu. 

  



Točka 10. 

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

 

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 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova  „suzdržan“ donijelo Program građenja komunalne 

infrastrukture za 2022. godinu. 

  

Točka 11. 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

 

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: Gđa. Meri Bandl-Valeš, g. Auror Friganović, g. Hrvoje Perica, g. Marko 

Mačukat i gđa. Giordana Radin Mačukat. 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 

 

Točka 12. 

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

SUDIONICI RASPRAVE: /.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Dopune Prijedloga Programa 

gradnje nove vodovodne mreže za 2022. godinu. 

 

Točka 13. 

Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s prebivalištem na 

području Grada Vodica u školskoj godini 2022./2023. 

 

Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bilo je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, opće i kadrovske poslove g. 

Marselo Mitrović-Matić, mag. iur. 

SUDIONICI RASPRAVE: /. 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o financiranju nabave 

radnih bilježnica  za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Vodica u školskoj godini 

2022./2023. 

 

Točka 14. 

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bilo je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, opće i kadrovske poslove g. 

Marselo Mitrović-Matić, mag. iur. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl-Valeš i g. Hrvoje Perica.  

USMENI AMANDMAN 

Gradonačelnik Grada Vodica podnio je usmeni amandman na ovu točku dnevnog reda na način da se 

svi cenzusi navedeni u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Vodica s 2.000,00 kuna podignu na 2.500,00 

kuna. 



Vijeće je glasovalo o usmenom amandmanu. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 

vijećnika. Vijeće je jednoglasno, sa 7 glasova „za“ prihvatilo usmeni amandman. 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o socijalnoj skrbi Grada 

Vodica. 

 

Točka 15. 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.br. 7691/13 i 7702/17 K.O. Zaton-Srima 

 

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 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog 

dobra na čest.br. 7691/13 i 7702/17 K.O. Zaton-Srima. 

 

Točka 16. 

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, opće i kadrovske poslove g. 

Marselo Mitrović-Matić, mag. iur. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl-Valeš. 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Kodeks ponašanja članova 

Gradskog vijeća Grada Vodica. 

 

Točka 17. 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 

 

Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bilo je gradonačelnik Grada Vodica, g. Ante Cukrov. 

SUDIONICI RASPRAVE: /.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Pravilnik o provedbi postupka 

jednostavne nabave. 

 

Točka 18. 

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

 

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: G. Marko Mačukat.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke 

o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica. 

 

Točka 19. 

Odluka o poništenju 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 društvene djelatnosti, opće i kadrovske poslove g. 

Marselo Mitrović-Matić, mag. iur. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marko Mačukat.   

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o poništenju postupka 

davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na 

području Grada Vodica. 

 

Točka 20. 

Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača Grada Vodica 

 

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

Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, opće i kadrovske poslove g. 

Marselo Mitrović-Matić, mag. iur. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Auror Friganović.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je s 5 glasova 

„za“, 1 glasom „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu 

potrošača Grada Vodica. 1 vijećnik se uzdržao od glasanja. 

 

Točka 21. 

Prijedlog za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Vodica 

 

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

Izvjestitelj akta bio je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, opće i kadrovske poslove g. 

Marselo Mitrović-Matić, mag. iur.  

SUDIONICI RASPRAVE: /. 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Prijedlog za imenovanje 

mrtvozornika za područje Grada Vodica. 

 

Točka 22. 

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Grada Vodica 

 

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: G. Auror Friganović.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ prihvatilo Procjenu ugroženosti od požara 

i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Grada Vodica. 

 

Točka 23. 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu Općih uvjeta pružanja komunalnog 

linijskog prijevoza na području Grada Vodica 

 

Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelj akta bila je direktorica Gradskog poduzeća d.o.o. gđa. Marija Bakmaz spec. oec. 

SUDIONICI RASPRAVE: /.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o davanju prethodne 

suglasnosti na izmjenu Općih uvjeta pružanja komunalnog linijskog prijevoza na području Grada 

Vodica. 

 

 

 



Točka 24. 

Zaključak o financiranju smještaja i prehrane policijskih službenika na ispomoći Policijskoj 

postaji Vodice 

 

Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelji akta bili su gradonačelnik Grada Vodica g. Ante Cukrov i pročelnik Upravnog odjela za 

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

SUDIONICI RASPRAVE: /.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o financiranju smještaja 

i prehrane policijskih službenika na ispomoći Policijskoj postaji Vodice. 

 

Točka 25. 

Zaključak o odobravanju financijske potpore za tiskanje knjige „Srimarski poluotok i njegovo 

nasljeđe“ 

 

Predlagatelj akta bio je gradonačelnik Grada Vodica g. Ante Cukrov. 

Izvjestitelji akta bili su gradonačelnik Grada Vodica g. Ante Cukrov i pročelnik Upravnog odjela za 

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

SUDIONICI RASPRAVE: G. Marko Mačukat. 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

sa 7 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o odobravanju 

financijske potpore za tiskanje knjige „Srimarski poluotok i njegovo nasljeđe“. 

 

Točka 26. 

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

Vodica za razdoblje od 01.01. do 31.03.2022. 

 

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

Vodica za razdoblje od 01.01. do 31.03.2022. 

 

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 14,52 sati.  

 

KLASA: 024-03/22-01/09 

URBROJ: 2182-4-03/13-22-20 

 

Vodice, 26. rujna 2022. godine 

 

 

ZAPISNIK PRIPREMILA 

                               

                             PREDSJEDNIK 

   Anteja Nakić, mag. iur.                              Marko Mačukat 

 

 

 

 

 

 

 


