
ZAPISNIK 

10. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica 

(verificirani)  

 

 

Dana 20. prosinca 2022. godine održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica, u 

dvorani Kulturnog centra Vodice, s početkom u 10,00 sati. 

Na sjednici su bili nazočni sljedeći vijećnici: Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat, 

g. Gordan Fržop, g. Branimir Marić, g. Igor Lozančić, g. Ante Pešić, g. Auror Friganović, g. Ante Gulin, 

g. Marko Udovičić, gđa. Meri Bandl-Valeš, g. Matko Sladić, gđa. Giordana Radin-Mačukat, g. Marin 

Mikšić i g. Ivica Slavica. 

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, Pročelnik Upravnog odjela 

za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, g. Marko Lugović, Viša stručna suradnica za 

radne odnose, sjednice i lokalnu samoupravu, gđa. Anteja Nakić, ma 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 10. sjednicu i pozdravio sve prisutne. 

Nakon toga, utvrdio je da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, stoga je konstatirao kako je 

osiguran kvorum za pravovaljano odlučivanje.  

Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica (neverficirani) usvojen je jednoglasno, s 

13 glasova „za“. 

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

reda te je napomenuo kako su dnevni red i tri dopune dnevnog reda dostavljeni vijećnicima. 

Prva dopuna dnevnog reda sadržava 42 točke. 

Druga dopuna dnevnog reda sadržava jednu točku - Odluka o financiranju nabave radnih 

materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području grada Vodica u školskoj godini 

2023./2024. 

Treća dopuna dnevnog reda sadržava jednu točku - Odluka o raskidu Ugovora o sklapanju prava 

građenja na čest. zem. 6446/1 i 6446/2 k.o. Vodice – Centar za posjetitelje. 

Gradonačelnik grada Vodica, g. Ante Cukrov, kao ovlašteni predlagatelj odustao je od dva 

predložena akta - Odluka o komunalnom doprinosu, jer nije dovoljno dorađena i Odluka o kupnji 

nekretnine čest. br. 1015/5 k.o. Vodice, radi detaljnog zajedničkog proučavanja. 

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

jednoglasno, s 12 glasova „za“. U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika. 

 

DNEVNI RED: 

1. Statut Grada Vodica, 

2. Druga izmjena Plana proračuna Grada Vodica za 2022. godinu, 

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

4. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2022. godinu, 

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

godinu,  

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

7. Izmjena Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Vodica za 2022. godinu, 

8. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

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

10. Plan Proračuna Grada Vodica za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu, 

11. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Vodica za 2023. godinu, 



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

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2023. godinu, 

13. Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2023. godinu, 

14. Program javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2023. godinu, 

15. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2023. godinu, 

16. Program javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2023. godinu, 

17. Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada vodica za 2023. godinu, 

18. Program javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2023. godinu, 

19. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, 

20. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, 

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

2023. godinu, 

22. Prijedlog Programa gradnje vodovodne mreže za 2023. godinu,  

23. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći povodom blagdana Božića za 2022. godinu, 

24. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Grada Vodica za razdoblje od 2023. 

- 2025. godine, 

25. Godišnji plan davanja koncesija za 2023. godinu, 

26. Izmjene Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, 

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

28. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. br. 7232/14 K.O. Vodice, 

29. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. br. 4562/8 K.O. Prvić, 

30. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada vodica u 2022. godini i plan razvoja 

sustava civilne zaštite za 2023. godinu, te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje, 

31. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Vodica, 

32. Plan djelovanja grada Vodica u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, 

33. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te 

skrb o djeci rane i predškolske dobi za Grad Vodice, 

34. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, 

35. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, 

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

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

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

2022./2023. pedagošku godinu, 

38. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice, 

39. Zaključak o prihvaćanju programa rada Savjeta mladih grada Vodica za 2023. godinu, 

40. Zaključak o odobravanju financijske potpore za tiskanje knjige „moj put iz Vodica u Vodice – 

zapisi svjedoka vremena od 1937. do 1947. godine“,  

41. Odluka o financiranju nabave radnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na 

području grada Vodica u školskoj godini 2023./2024. 

42. Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2023. godinu, 

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

za razdoblje od 01.04. do 30.06.2022., 

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

za razdoblje od 01.07. do 30.09.2022., 

45. Odluka o raskidu Ugovora o sklapanju prava građenja na čest. zem. 6446/1 i 6446/2 k.o. Vodice 

– Centar za posjetitelje. 

 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

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

Aktualni sat otvoren je u 10,08 sati. 

 

Vijećnica, gđa. Meri Bandl-Valeš je postavila pitanje „otok Tijat – devastacija i nelegalna gradnja“. 



Rekla je da je, 14. listopada 2020. godine, tematsku sjednicu na ovu temu zatražila „Lista našeg mista“, 

uz potporu svih tadašnjih oporbenih vijećnika te je sjednica trebala biti održana 12. studenoga 2020. 

godine, ali je sjednica odgođena za 20. studenoga 2020. godine. Na toj sjednici je bio uskraćen aktualni 

sat. Pojasnila je da je poanta raspravljanja na toj sjednici nije bila „ulaženje“ u privatne parcele, nego 

ulaganje Grada Vodica u otok Tijat, odnosno ulaganje kako bi se ozelenio taj prostor. Istaknula je kako 

je s problematikom na otoku Tijatu upoznata i novinarka, gđa. Maja Sever i novinari s NOVE TV. 

Vijećnica je pripremila prezentaciju i pokazala vijećnicima i građanima fotografije otoka Tijata prije i 

poslije devastacije. Posebno je istaknula da su bili izgrađeni bungalovi, restoran i pečenjara, a tzv. 

„Sunčalište“ je zapravo bilo privezište za brodove te da je sada na otoku ostao građevinski materijal, 

cijevi, željezo i slično. Rekla je da je dobila informaciju da je zbog nedavnog juga, dio materijala koji 

je prije spomenula, završio u moru. Nastavila je rekavši da je Grad, za uređenje poljskih puteva, uložio 

250.000,00 kuna, a nisu bila riješena imovinsko-pravna pitanja. Pitala je da li je uloženo i koliko 

sredstava za ozelenjavanje prostora na otoku na kojem se nalazila pečenjara? Rekla je da smatra da se 

taj novac mogao uložiti u dječja igrališta ili za nešto drugo što je potrebno. Upozorila je da je tvrtka koja 

je „bila“ na otoku Tijatu, sada na „Kapriju“. Pitala je pročelnika Hrvoju Pericu o isplatama. 

Gradonačelnik je rekao da, koliko je njemu poznato, na otoku Tijatu je bila inspekcija te da je sudskom 

odlukom naloženo uklanjanje svega nelegalno izgrađenoga. Rekao je da ima informaciju da je prije 

nekoliko dana izvršen očevid kako bi se utvrdilo stanje na terenu. Što se tiče investicije koju je vijećnica 

spomenula, Gradonačelnik je rekao da ona nije bila u tolikom iznosu koji je vijećnica spomenula. Rekao 

je da je uz suglasnost Mjesnog odbora Prvić Šepurine čišćena plaža i da što se Grada Vodica tiče, na 

otoku Tijatu ništa nije rađeno bez suglasnosti naprijed spomenutoga mjesnog odbora. Nastavio je rekavši 

da ga žaloste problemi na Tijašnici koja je jedna prekrasna uvala. Zaključio je da, koliko je njemu 

poznato, utrošeno je oko 100.000,00 kuna, na zahtjev Mjesnog odbora Prvić Šepurine. 

Vijećnica je postavila dodatno pitanje. Rekla je da je uloženo 250.000,00 kuna, na zahtjev pokojnog g. 

Šaponje, radi ulaganja u poljske puteve, a da ju zanima koliko je plaćeno za ozelenjavanje i zašto je 

Grada uopće ulagao u nešto što nije imovinsko-pravno riješeno te kako će se riješiti problem smeća koje 

je ostalo na otoku (stari hladnjaci, željezo)? 

Gradonačelnik je rekao da, koliko on zna, nije se ulagalo na privatnim nekretninama, nego na poljskim 

putevima. 

Vijećnica je zaključila da su putevi devastirani. Pitala kako će Grad postupiti obzirom na okolnost 

devastacije otoka? Gradonačelnik je rekao da se čeka donošenje sudske odluke, ali koliko je njemu 

poznato, da je bilo sve pripremljeno da se predmetni otpad ukloni, ali da nisu to uspjeli učiniti prije nego 

što je zapuhalo jugo. 

 

Vijećnik, g. Marko Udovičić rekao je da se nalazimo na kraju godine kada se obično sagledava što je 

napravljeno do sada, a što se može napraviti bolje u budućnosti. U 2022. godini izdvojio je nekoliko 

dobrih stvari: šetnica, izgradnja sportske dvorane ide svojim tijekom, školarci su dobili besplatne radne 

materijale, park je pri završetku. Istaknuo je da će biti „osvježenje“ i mjesto okupljanja i zabave starih i 

mladih. Istaknuo je da proračun definira koliko se toga može napraviti, a on je limitiran.  

Rekao je da se iz EU fondova može povući znatan dio sredstava za kapitane projekte, projekte civilnog 

društva i slično. Rekao je da trenutno nemamo formiran Odbor za EU fondove i da se Grad Vodice može 

ugledati na neke, čak i manje općine, koje povlače sredstva iz EU fondova.  

Pitao je Gradonačelnika što planira poduzeti po tome pitanju obzirom da sami, s ovakvim proračunom, 

možemo vrlo malo? Zaključio je rekavši da na taj način grad Vodice „ide“ puževim korakom. 

Gradonačelnik je rekao da će se formirati ovaj odbor, a da je ravnateljica Razvojna agencija Šibensko-

kninske županije, gđa. Mira Lepur bila u Vodicama. Nastavio je rekavši da smo itekako informirani, ali 

da je grad Vodice, kao mali grad, u podređenom položaju ispred većih gradova, a područje grada ne 

spada u ruralnu sredinu. Rekao je vijećnicima da budu sigurni da će Grad Vodice aplicirati i učiniti sve 

da dođe do sredstava. Istaknuo je da je i sam frustriran u kakvom se položaju grad Vodice nalazi. 

Vijećnik je rekao da su EU fondovi specifični. Sugerirao je da se pripreme temelji kako bi se brže i lakše 

apliciralo za sredstva kada se pojavi prilika. 

Gradonačelnik je rekao da Grad Vodice sudjeluje u projektu Zaželi. U pripremi su projekti šetnice na 

otoku Prviću. Grad Vodice je u kontinuiranom kontaktu s Razvojnom agencijom Šibensko-kninske 

županije. 



Vijećnik, g. Ivica Slavica zatražio je stanku od 15 minuta kako bi Gradonačelnik formirao Odbor za EU 

fondove. 

 

Vijećnik, g. Auror Friganović je rekao da grad Vodice i građani grada Vodica uvijek izvuku deblji kraj, 

bilo da se radi o kanalizaciji, bilo da se radi o povlačenju sredstava iz EU fondova. Rekao je da se projekt 

kanalizacije stalno odlaže. Rekao da oni nisu spremni podržati ništa, ukoliko ne dođe do konkretnih 

pomaka (pročišćivači, kanalizacija). Pitao je gradonačelnika: „Gdje smo zapeli?“ 

Gradonačelnik je rekao da se na projektu Aglomeracije tijekom godinu i pol, napravilo maksimalno 

moguće. Gradonačelnik je rekao da je veliki dio svog vremena osobno angažiran oko tog pitanja, da je 

županijski vodovod oformio tim koji odrađuje tehničku pripremu, da je spremno sve za javnu nabavu.  

Istaknuo je da je grad Vodice došao u red prioriteta, da je odrađena prva faza, a sada slijedi druga faza 

Aglomeracije, da je on kao gradonačelnik uporan vezano za ovaj projekt i da nema popuštanja. 

Gradonačelnik je nastavio rekavši da je obilaznica napravljena sredstvima iz EU fondova. Treba je 

dovršiti. Rasvjeta će koštati oko 1,5 milijuna kuna. Napomenuo je da je otvoren postupak javne nabave 

za D8 (dva rotora). 

Vijećnik je rekao da je članarina Republike Hrvatske u Europskoj uniji 700 milijuna eura godišnje. Svaki 

građanin Republike Hrvatske plati 200,00 eura godišnje, a grad Vodice, s 10.000 stanovnika, 2 milijuna 

eura. Pitao je što je Europska unija dala gradu Vodicama za 2 milijuna eura? Rekao je da nije protivnik 

Europske unije, ali da grad Vodice nema kanalizaciju, a da su vrtić i stara škola napravljeni vlastitim 

sredstvima, da su ulice asfaltirane vlastitim sredstvima. 

Gradonačelnik je rekao da mu ovaj izračun nije jasan i da su pogodnosti što se tiče Europske unije i više 

nego velike. Rekao je da se ne može reći da ništa nismo dobili, ali da se dođe do te faze, potrebno se 

itekako namučiti, jer nije grada Vodice jedini koji u Hrvatskoj nešto traži. Istaknuo je da je Faust Vrančić 

u potpunosti izrađen sredstvima Europske unije. Rekao je vijećniku da se nije lako izboriti za sredstva, 

ali da će se on i dalje truditi i vjeruje da će u tome uspjeti. 

 

Vijećnik, g. Matko Sladić je rekao da je amandmanom na proračun iz 2017. godine ideja bila da se 

izdvaja svaku godinu mandata Gradskog vijeća 12.000,00 kuna što bi na kraju mandata iznosilo 

48.000,00 kuna, a kojim sredstvima bi se otkupilo određeno umjetničko djelo čime bi povećala 

atraktivnost grada Vodica. Za primjer je izdvojio Tribunj koji ima atrakciju tovara. Rekao je da niti 

jedan turist nije otišao iz toga mjesta, a da se nije slikao s tovarem. Pitao je gdje je zapelo s tim 

sredstvima? 

Gradonačelnik je rekao da osobno ne zna za to niti kada se glasalo o tome, ali da se slaže s idejom 

ulaganja u umjetnost na ovakav način, jer je to jedan korak više. 

 

Vijećnik, g. Marin Mikšić postavio je pitanje „daljnje širenje Sportsko rekreacijskog centar Račice“. 

Rekao je da je činjenica da su sa sportskom dvoranom imali ambiciozne planove, ali da se tijekom 

vremena situacija promijenila. Rekao je da je pitanje svih pitanja daljnje širenje Račica kako bi se mladi 

mogli što kvalitetnije angažirati. Istaknuo je nadu da netko od tih sportaša jednom osvoji zlatnu, srebrnu 

ili bronačnu medalju na svjetskim natjecanjima.  

Gradonačelnik je rekao da je započeta izgradnja dvorane koja bi u sljedeća dva proračuna trebala biti 

dovršena. Za nogometni klub se išlo u ishodovanje dozvole za nadstrašnicu, a uporabne dozvole za malu 

dvoranicu u Račicama. Što se tiče Posjetiteljskog centra, rekao je da će svi zajedno donijeti odluku za 

koju smatraju da je u najboljem interesu grada Vodica. 

Vijećnik je rekao da smatra da treba staviti u okvire tijek radova, jer je već prošlo osam godina, da nisu 

oni jedini koji odlučuju, da se nešto pita i Šibensko-kninsku županiju. Pitao je Gradonačelnika kada će 

razgovarati sa Šibensko-kninskim županom na ovu temu? 

Gradonačelnik je rekao da je on u kontaktu sa Šibensko-kninskim županom. Prijašnji izračun je bio 120 

milijuna kuna. Gradonačelnik je rekao da je nakon svih poskupljenja taj iznos bliže 200 milijuna kuna. 

Rekao je da je potrebno održati sastanak na ovu temu. Ukoliko nema mogućnosti da se ovo u dogledno 

vrijeme izgradi, onda nema smisla da se blokiramo, a da će on kao Gradonačelnik zastupati interese 

onako kako se dogovore. 

 

Vijećnik, g. Ante Gulin postavio je pitanje „Projektna dokumentacija – groblje Srima“. 

Vijećnika je zanimalo da li je to realizirano i kada se može očekivati početak radova? 



Vijećnik je postavio i drugo pitanje koje se odnosi na gradnju objekata komunalne infrastrukture u 

iznosu 500.000,00 kuna na Srimi. Pitao je da li se to odnosi na novu fazu obnove trga na Srimi i hoće li 

se to realizirati za sljedećih 10 dana? 

Gradonačelnik je rekao da se za groblje Srima već 9 ili 10 mjeseci čeka suglasnost nadležnog 

ministarstva na Plan, a očekuje se za mjesec ili dva. Gradonačelnik je na Srimi kao bitno istaknuo 

nogostup, trg, da treba posaditi zelenilo, ali je rekao da je fokus bio na uređenju groblja. Istaknuo je i 

uređenje priobalnog dijela Srime. Među svim projektima istaknuo je kao prioritet izgradnju luke. 

Vijećnik je rekao da bi volio da Gradonačelnik kaže konkretno kada se što može očekivati. 

Gradonačelnik je posebno naglasio da već sada postoji plan uređenja dijela Srime (Vruja i dio od malih 

dvora prema kraju Srime) koji bi se trebao realizirati do ljeta. 

 

U ime kluba zastupnika, vijećnik je postavio pitanje „Sportska lučica na Srimi.“ 

Rekao je da građani Srime sami traže odgovore vezane za ovu temu, ali da Lučka kapetanija pere ruke, 

a i Grad. 

Gradonačelnik je rekao da su problem V. izmjene i dopune prostornog plana, kojim je s luke na Srimi 

izbačen nautički dio, a ostala je samo luka otvorena za javni promet, s naglaskom na komunalne vezove. 

Dok se ne dobije „zeleno svijetlo“ iz nadležnog ministarstva, ovaj plan ne može biti uvršten na dnevni 

reda, na usvajanje na Gradskom vijeću.  

 

Vijećnica, gđa. Meri Bandl-Valeš je rekla je da je već upozorila da Gradonačelnik nije imenovao 

zamjenika, a da to još uvijek nije napravljeno. 

Postavila je pitanje „Bazne stanice (na zgradi Policijske postaje Vodice i na zgradi u blizini Dječjeg 

vrtića Tamaris Vodice)“. Rekla je da je već postavila pitanje na ovu temu, da je Gradonačelnik rekao da 

će naći način za premještanje tih baznih stanica, ali da nije dobila dogovor.  

Vezano za Posjetiteljski centar, rekla je da je uputila dopis Predsjedniku Gradskog vijeća. Nastavila je 

da se vidjelo na tematskoj sjednici koju je sazvala, da se svi predstavnici sportskih udruga slažu da se 

taj centar pretvori u isključivo sportsko rekreacijski centar. 

Zahvalila je gđi. Tini Bosotin koja je pripremila akt za predmetnu sjednicu Gradskog vijeća i 

Predsjedniku Gradskog vijeća, g. Marku Mačukatu koji ju je uvrstio na dnevni red. Zaključila je da su 

svi vijećnici, bez obzira na političko opredjeljenje, za to da se ta točka dnevnog reda izglasa. 

Gradonačelnik je rekao da je istina, da još nije imenovao zamjenika, obzirom da nije vezan rokom, ali 

da će to učiniti do sljedeće sjednice. 

U odnosu na bazne stanice, Gradonačelnik je rekao da je to malo veći problem, da smo ipak limitirani 

odredbama zakona Republike Hrvatske, ali da će se učiniti sve moguće. Kada su bazne stanice rađene, 

rađene su u skladu sa zakonom i nije bila potrebna suglasnost Grada. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat postavio je pitanje „oborinske vode.“ 

Rekao je da je u posjedu jednog pisanog odgovora građaninu grada Vodica koji je tražio da se riješi 

problem oborinskih voda u njegovoj ulici. Pročitao je pisani odgovor i protumačio ga rekavši da 

građanin smatra da Gradsko vijeće nije donijelo odluku da se u određenoj ulici napravi odvodnja pa je 

Gradsko vijeće protiv toga da građanin ima odvodnju u ulici i da ta ulica „pliva“ zbog većine u 

Gradskom vijeću.  

Gradonačelnik je rekao da taj odgovor pišu službe i da se takav odgovor pisao i prije 4, 8 ili 10 godina. 

Nastavio je da je on potpisao taj dopis i da je očito da će netko prozvati njega. 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat je rekao da je već 1,5 godina ovakav sastav Gradskog 

vijeća. Nastavio je rekavši da su oni svojevrsna podrška Gradonačelniku, a da su ga „napadali“ iz razloga 

da se radi brže i učinkovitije. Rekao je da je na početku mandata Gradonačelnik rekao da će odstupiti s 

mjesta gradonačelnika, ukoliko se ne potpiše ugovor vezan za Aglomeraciju (kanaliazcija). Pitao je 

Gradonačelnika da li je došlo vrijeme da se svima zaprijeti? Gradonačelnik je rekao da je već objasnio 

da je napravljeno sve moguće i da se čeka potpisivanje ugovora, a da ništa ne ide preko noći. 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat je rekao da se sada govori o projektima za Gumno. 

Pitao koliko su plaćeni projekti za Sportsko rekreacijski centar Račice? Nastavio je da se sada govori da 

će grad Vodice vraćati županiji novac koji je potrošila za Gumno. Gradonačelnik je rekao da su prije 

bile drugačije okolnosti, a da se napravio dio koji je bilo moguće napraviti. Predsjednik Gradskog vijeća, 

g. Marko Mačukat je rekao da je Gumnu promijenjen naziv te se sada zove Centar suhozidne gradnje i 



da je župan rekao da dok je on župan da neće odustati od toga projekta. Pitao je Gradonačelnika da što 

misli o tome? Gradonačelnik je rekao da mu župan nije to rekao pa da ne može ništa govoriti. 

 

Vijećnik, g. Marin Mikšić postavio je pitanje „zaobilaznica Vodice“. 

Rekao je da je ulaz „sa šibenske strane“ zapravo ruski rulet, osobito u periodu kada danima padaju jake 

kiše. 

Pozvao je Gradonačelnika da se postavi rasvjeta i da se produži treća traka (izlazna traka za Šibenik). 

Gradonačelnik je rekao da bi, ako sve bude u redu, do ljeta, trebala biti postavljena rasvjeta. 

Za ostalo će se vidjeti u budućnosti. 

 

Vijećnica, gđa. Meri Bandl-Valeš je rekla da je pitanje vezano za treću traku i rasvjetu već nekoliko puta 

postavljala, a da joj je Gradonačelnik odgovorio da je predviđeno u 2023 godini da će se napraviti treća 

traka i rasvjeta. Vijećnicu je zanimalo da li će se izgraditi rasvjeta i treća traka? 

Gradonačelnik je ponovio da rasvjeta nije problem i da će se to u najskorije vrijeme postaviti. Rekao je 

da o trećoj traci on nije govorio, jer su nadležne Hrvatske ceste. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat je rekao da je pretptrošle godine izdvojeno 300.000,00 

kuna za popravak klimatizacije u dvorani Kulturnog centra Vodice pa je taj iznos prebačen za sljedeću 

godinu. Pitao je da što se dogodilo u tekućoj godini? Konstatirao je da je taj iznos naveden u rebalansu 

i pitao je da li će se klimatizacija popraviti tijekom sljedećih deset dana? Gradonačelnik je odgovorio da 

sigurno neće i da misli da se klimatizacija ne može popraviti za 300.000,00 kuna nego da je potreban 

veći iznos i da će se morati pronaći neko drugo rješenje. 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat je rekao da je „na prošlom proračunu“ rečeno da se na 

iznos od 300.000,00 kuna dodati još 300.000,00 kuna i da će se sa 600.000,00 kuna popraviti 

klimatizacija, a da su se danas svih skupa smrznuli. 

Na upit vijećnika, g. Marka Udovičića, Predsjednik gradskog vijeća, g. Marko Mačukat je rekao da će 

se vijećnici vratiti u „stare odaje“ (vijećnica unutar zgrade Gradske uprave) kada završi epidemija. 

 

Aktualni sat zaključen je u 11,42 sati. 

 

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

reda. 

 

Točka 1. 

Statut Grada Vodica 

 

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

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 13 vijećnika. Vijeće je s 12 glasova 

„za“ 0 glasova „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Statut Grada Vodica. 

 

Točka 2. 

Druga izmjena Plana proračuna 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. 

AMANDMAN: G. Marko Udovičić podnio je dva amandmana na Drugu izmjenu Plana proračuna 

Grada Vodica za 2022. godinu.  

Izvjestitelj amandmana bio je g. Marko Udovičić. 

Amandmani su prihvaćeni. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl-Valeš, g. Ante Cukrov, g. Ivica Slavica, g. Hrvoje Perica 

i g. Marko Udovičić.    



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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Drugu izmjena Plana proračuna Grada Vodica za 

2022. godinu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat odredio je stanku od 12,09 do 12,15 sati. 

 

Jednoglasno, s 13 glasova „za“ vijećnici su glasovali za objedinjeno raspravljanje i glasovanje o 

sljedećim točkama dnevnog reda 3. do 9. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

Točka 3. 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi 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: Gđa. Meri Bandl-Valeš, g. Ante Cukrov, g. Marko Mačukat i g. Hrvoje 

Perica. 

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Vodica za 2022. godinu. 

Točka 4. 

Izmjene i dopuna 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: Gđa. Meri Bandl-Valeš, g. Ante Cukrov, g. Marko Mačukat i g. Hrvoje 

Perica. 

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Izmjene i dopunu Programa javnih potreba u 

sportu Grada Vodica za 2022. godinu. 

Točka 5. 

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 bio je pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje Perica, dipl. 

oec. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl-Valeš, g. Ante Cukrov, g. Marko Mačukat i g. Hrvoje 

Perica. 

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2022. godinu. 

 

Točka 6. 

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: Gđa. Meri Bandl-Valeš, g. Ante Cukrov, g. Marko Mačukat i g. Hrvoje 

Perica. 



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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge 

skrbi Grada Vodica za 2022. godinu. 

 

Točka 7. 

Izmjena 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: Gđa. Meri Bandl-Valeš, g. Ante Cukrov, g. Marko Mačukat i g. Hrvoje 

Perica. 

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Izmjenu Programa javnih potreba u protupožarnoj 

i civilnoj zaštiti Grada Vodica za 2022. godinu. 

 

Točka 8. 

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: Gđa. Meri Bandl-Valeš, g. Ante Cukrov, g. Marko Mačukat i g. Hrvoje 

Perica. 

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu. 

 

Točka 9. 

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. Ante Cukrov, g. Marko Mačukat i g. Hrvoje 

Perica. 

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Izmjene Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2022. godinu. 

 

Točka 10. 

Plan Proračuna Grada Vodica za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. 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. 

AMANDMAN: G. Marko Udovičić podnio je pet amandmana na Plan Proračuna Grada Vodica za 

2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu. 

Izvjestitelj amandmana bio je g. Marko Udovičić. 

Amandmani su prihvaćeni. 

SUDIONICI RASPRAVE: G. Ivica Slavica, g. Auror Friganović, gđa. Meri Bandl-Valeš, g. Hrvoje 

Perica, g. Ante Cukrov i g. Marko Mačukat.  



ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 7 glasova 

„za“, 6 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Plan Proračuna Grada Vodica za 2023. godinu 

i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat odredio je stanku od 13,01 do 13,12 sati. 

 

 

Točka 11. 

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Vodica za 2023. 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 i g. Hrvoje Perica.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 7 glasova 

„za“, 5 glasova „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Odluku o izvršavanju proračuna Grada Vodica 

za 2023. godinu. 

 

Točka 12. 

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2023. 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 13 vijećnika. Vijeće je s 12 glasova 

„za“, 1 glasom „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za 

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

Gradskom vijeću Grada Vodica za 2023. godinu. 

 

Točka 13. 

Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2023. godinu 

 

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

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

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

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. Vijeće je s 8 glasova 

„za“, 0 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica 

za 2023. godinu. 

 

Točka 14. 

Program javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2023. 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 11 vijećnika. Vijeće je s 8 glasova 

„za“, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Program javnih potreba u sportu Grada Vodica za 

2023. godinu. 

 

 

 

 



Točka 15. 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2023. 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 10 vijećnika. Vijeće je sa 7 glasova 

„za“, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Program javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju Grada Vodica za 2023. godinu. 

 

Točka 16. 

Program javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2023. 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 10 vijećnika. Vijeće je s 9 glasova 

„za“, 0 glasova „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Program javnih potreba socijalne i druge skrbi 

Grada Vodica za 2023. godinu. 

 

Točka 17. 

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada vodica za 2023. 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 10 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 10 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Program javnih potreba u 

protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada vodica za 2023. godinu. 

 

Točka 18. 

Program javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2023. 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 10 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

s 10 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Program javnih potreba za ostale 

udruge civilnog društva Grada Vodica za 2023. godinu. 

 

Točka 19. 

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. 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. Marko Mačukat i g. Ante Cukrov.  

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. Vijeće je sa 7 glasova 

„za“, 1 glasom „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 

2023. godinu. 

 



Točka 20. 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. 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 13 vijećnika. Vijeće je s 11 glasova 

„za“, 0 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture za 

2023. godinu. 

 

Točka 21. 

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

2023. 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.  

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

„za“, 1 glasom „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Program utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu. 

 

Točka 22. 

Prijedlog Programa gradnje vodovodne mreže za 2023. godinu 

 

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

Izvjestitelj akta bio je gradonačelnik grada Vodica, g. Ante Cukrov. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl-Valeš.   

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Prijedlog Programa gradnje vodovodne mreže za 

2023. godinu. 

 

Točka 23. 

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći povodom blagdana Božića za 2022. godinu 

 

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. 

AMANDMAN: Odbor za Statut, Poslovnik i propise podnio je amandman na Odluka o isplati 

jednokratne novčane pomoći povodom blagdana Božića za 2022. godinu. 

G. Marko Udovičić podnio je usmeni amandman na Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći 

povodom blagdana Božića za 2022. godinu. 

Amandmani su prihvaćeni. 

SUDIONICI RASPRAVE: /.  

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

s 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o isplati jednokratne 

novčane pomoći povodom blagdana Božića za 2022. godinu. 

 

Točka 24. 

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Grada Vodica za razdoblje od 

2023. - 2025. godine 

 

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. 

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl-Valeš i g. Ante Cukrov.  

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 4 glasova „suzdržan“ donijelo Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja 

koncesija na području Grada Vodica za razdoblje od 2023. - 2025. godine. 

 

Točka 25. 

Godišnji plan davanja koncesija za 2023. 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. 

SUDIONICI RASPRAVE: /. 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. Vijeće je sa 7 glasova 

„za“, 0 glasova „protiv“ i 6 glasova „suzdržan“ donijelo Godišnji plan davanja koncesija za 2023. 

godinu. 

 

Točka 26. 

Izmjene Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 

 

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

Izvjestitelj akta bila pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, gđa. 

Tina Bosotin, 

SUDIONICI RASPRAVE: /.  

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

„za“, 1 glasom „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Izmjene Pravilnika o provedbi postupka 

jednostavne nabave. 

 

Točka 27. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o grafičkom prikazu ulica na području Grada Vodica 

 

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

Izvjestitelj akta bila pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, gđa. 

Tina Bosotin, 

SUDIONICI RASPRAVE: /.  

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluka o 

grafičkom prikazu ulica na području Grada Vodica. 

 

Točka 28. 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. br. 7232/14 K.O. Vodice 

 

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

Izvjestitelj akta bila pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, gđa. 

Tina Bosotin, 

SUDIONICI RASPRAVE: /.  

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

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

dobra na čest. br. 7232/14 K.O. Vodice. 

 

Točka 29. 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. br. 4562/8 K.O. Prvić 

 

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



Izvjestitelj akta bila pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, gđa. 

Tina Bosotin, 

SUDIONICI RASPRAVE: /.  

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

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

dobra na čest. br. 4562/8 K.O. Prvić. 

 

Točka 30. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada vodica u 2022. godini i plan razvoja 

sustava civilne zaštite za 2023. godinu, te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje 

 

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

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

SUDIONICI RASPRAVE: /.  

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“ donijelo Analizu stanja sustava civilne zaštite na području 

grada vodica u 2022. godini i plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu, te plan financiranja 

sustava za trogodišnje razdoblje. 

 

Točka 31. 

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Vodica 

 

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

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

SUDIONICI RASPRAVE: /.  

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih 

nesreća za područje Grada Vodica. 

 

Točka 32. 

Plan djelovanja grada Vodica u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

 

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

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

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl-Valeš, g. Luka Lipić, g. Marko Mačukat i gđa. Tina 

Bosotin.  

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo Plan djelovanja grada Vodica u području prirodnih 

nepogoda za 2023. godinu. 

 

Točka 33. 

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje 

te skrb o djeci rane i predškolske dobi za Grad Vodice 

 

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: /.  

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju 

ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi za Grad Vodice. 

 

 

 

 



Točka 34. 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Tamaris Vodice 

 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat je pitao gdje je gđa. Tina-Valerija Storić, ravnateljica 

Dječjeg vrtića Tamaris Vodice? Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode, g. Hrvoje 

Perica, dipl. oec. je rekao da se ravnateljica ispričala. Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat 

ga je pitao: „Kome se ispričala, vama ili Gradskom vijeću?“  

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 s 8 glasova 

„za“, 1 glasom „protiv“ i 3 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 

Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Tamaris Vodice. 

 

Točka 35. 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice 

 

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. Marko Mačukat i g. Hrvoje Perica.  

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 davanju prethodne 

suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice. 

 

Točka 36. 

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

rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2021./2022. pedagošku 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 13 vijećnika. Vijeće je s 8 glasova 

„za“, 0 glasova „protiv“ i 5 glasova „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji 

godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2021./2022. 

pedagošku godinu. 

 

Točka 37. 

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

2022./2023. pedagošku 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 i g. Auror Friganović. 

ZAKLJUČAK: U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. S 6 glasova „za“, 1 

glasom „protiv“ i 6 glasova „suzdržan“, Vijeće nije donijelo Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i 

programa rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2022./2023. pedagošku godinu. 

 

 

 

 



Točka 38. 

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice 

 

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. 

AMANDMAN: Odbor za Statut, Poslovnik i propise podnio je amandman. 

Izvjestitelj amandmana bio je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, opće i kadrovske 

poslove, g. Marselo Mitrović-Matić, mag. iur. 

Amandman je prihvaćen. 

Predsjednik Gradskog vijeća, g. Marko Mačukat odredio je stanku od 14,38 do 14,46 sati. 

SUDIONICI RASPRAVE: /. 

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 3 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri 

upisu djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice. 

 

Točka 39. 

Zaključak o prihvaćanju programa rada Savjeta mladih grada Vodica za 2023. godinu 

 

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

Izvjestitelj akta bio je predsjednik Savjeta mladih grada Vodica, g. Sami Bach Khojak. 

SUDIONICI RASPRAVE: /.  

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo Zaključak o prihvaćanju programa rada Savjeta 

mladih grada Vodica za 2023. godinu. 

 

Točka 40. 

Zaključak o odobravanju financijske potpore za tiskanje knjige „moj put iz Vodica u Vodice – 

zapisi svjedoka vremena od 1937. do 1947. godine“ 

 

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 13 vijećnika. Vijeće je jednoglasno, 

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

financijske potpore za tiskanje knjige „moj put iz Vodica u Vodice – zapisi svjedoka vremena od 1937. 

do 1947. godine“. 

 

Točka 41. 

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

području grada Vodica u školskoj godini 2023./2024. 

 

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

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

SUDIONICI RASPRAVE: /. 

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

s 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o financiranju nabave 

radnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području grada Vodica u školskoj godini 

2023./2024. 

 

Točka 42. 

Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2023. godinu 

 

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

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



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

G. Ivica Slavica podnio je ostavku na mjesto predsjednika Odbora za koordinaciju predstavničkog tijela 

i gradonačelnika. 

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

„za“, 0 glasova „protiv“ i 2 glasova „suzdržan“ donijelo Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica 

za 2023. godinu. 

 

Točka 43. 

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

Vodica za razdoblje od 01.04. do 30.06.2022. 

 

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 01.04. do 30.06.2022. 

 

Točka 44. 

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

Vodica za razdoblje od 01.07. do 30.09.2022. 

 

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 01.07. do 30.09.2022. 

 

Točka 45. 

Odluka o raskidu Ugovora o sklapanju prava građenja na čest. zem. 6446/1 i 6446/2 k.o. Vodice 

– Centar za posjetitelje 

 

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

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

SUDIONICI RASPRAVE: Gđa. Meri Bandl-Valeš, gđa. Tina Bosotin i g. Ante Cukrov. 

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

s 13 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“ donijelo Odluku o raskidu Ugovora o 

sklapanju prava građenja na čest. zem. 6446/1 i 6446/2 k.o. Vodice – Centar za posjetitelje. 

 

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 15,05 sati.  

 

KLASA: 024-03/22-01/15 

URBROJ: 2182-4-03/13-23-27 

 

Vodice, 28. veljače 2023. godine 

 

 

 

ZAPISNIK PRIPREMILA 

                               

                              

                             PREDSJEDNIK 

   Anteja Nakić, mag. iur.                              Marko Mačukat 

 

 

 



 

 

 

 


