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                                                                                             SVIM MEDIJIMA 
 

PREDMET : Lokalni izbori 21. 05. 2017. godine : 

                       Marko Udovičić i Sunčica Grubelić i SDP-eov su izbor promjena u Vodicama, 

                       programom "SVE ZA VODICE, VODICE ZA SVE" !!!!!! 

 
 Dana 26. 04. 2017. godine Gradski odbor SDP-e najjače oporbene stranke u Vodicama, 

podržao je koalicijski izbor kandidata, te će SDP-e na predstojećim lokalnim izborima : 

 za gradonačelnika u Vodicama podržati nestranačkog kandidata Marka Udovičića dipl. oec.  

 a, za zamjenika gradonačelnika podržati će svoju članicu Sunčicu Grubelić dipl. oec. 

 

 Treba naglasiti da se s ovim potezom šalje snažna poruka svim nezadovoljnim građanima 

Vodica kako smo spremni otvoriti vrata suradnje, da bi zajedno bez podjela Vodice učinili boljim 

mjestom za život. Koalicija ovime želi podsjetiti sve građane Vodica da smo jedine stranke:  

 koje nikad u Vodicama nisu izdala one koji su nam dali glas,  

 principijelno smo štitili mišljenje onih koji nisu zadovoljni stanjem i smjerom kojim idemo,  

 časno smo svih ovih godina bili jedina, iskrena oporba  u Vodicama. 

 

 Kako ovu kandidaturu za sada podržavaju i članovi iz HNS-a, ovime pozivamo i ostale 

oporbene stranke, neka nam se pridruže u zajedničkom sastavljanju pobjedničke Liste za gradsko 

vijeće, koju će predvoditi predloženi budući prvi čelnici našeg Grada.  

 To će biti "Jedina lista istinskih promjena". To će biti, naša pobjednička lista lokalnih 

izbora 21. 05. 2017. godine. Smatramo da svojim kandidatima i svojom koalicijskom listom za 

vijećnička mjesta u GV grada Vodica, imamo legitimitet i pravo danas reći dosta je i zajedno sa  svim 

građanima krenuti u jedine i istinske promjene za kojima naše misto, naš Grad tako glasno žudi.  

 Naš pobjednički programski koncept "SVE ZA VODICE, VODICE ZA SVE", nakon javnog 

potpisa, predstavljat ćemo etapno, sa kandidatima pobjedničke "Jedine liste istinskih promjena". 

 Njega će promicati kandidati za čelne pozicije Grada, a u Gradskom vijeću braniti izabrani 

vijećnici s naše koalicijske liste za vijećnike u gradskom vijeću.  

 Sada Vam priznajemo, da smo po prvi put zabrinuti, jer najveći problem Vodica nije više 

samo komunalne naravi nego činjenica da je napravljena duboka razlika  između naših građana, jer su:   

 od  naših Vodica napravili grad podobnih, a ne ponosnih,    

 od  naših Vodica napravila grad pokornih, a ne smjelih. 

Nažalost većina smo postali, građani drugog reda: 

 naša se djeca nemaju pravo zaposliti u gradskim firmama,  

 naša djeca u svome Gradu ne mogu dobiti pošteno na natječaju nikakav posao, 

 naša djeca nakon školovanja imaju pravce: Minchen, Berlin, Isrska, Švedska, otvorene.   

Mi moramo strepiti pri upisu u vrtić, 

 mi moramo strahovati hoće li naše dijete biti ispod crte upisa, 

 naša djeca tako ne mogu imati priliku normalnog odrastanja. 

Strepimo, dali će nam Grad udijeliti pomoć u drvima, ili novac za stanarinu, ili pomoć drugu, 

 strah nas je poreza na nekretnine, sada kada su nam izvukli zadnje novce legalizacijom.  

Stoga se pitamo, čiji smo to mi građani, čiji smo mi ljudi, znaju li oni kako je nama ? 

 Zato, recimo dosta je toga više u Vodicama i našoj Hrvatskoj ! 

 Zato dajmo šansu Vodicama za istinskim i jedinim našim promjenama. 

 

SDP zajedno sa svojim kandidatima, i naša koalicijska lista  neće Vas iznevjeriti.  

Programom "SVE za Vodice, Vodice za SVE", gradimo jedine istinske promjene. 

             ZATO GLASUJTE ZA NAS  21.  05.  2017. !!!!!!! 

 
                                                            Predsjednik GO SDP-ea  

                                                                                                              mr. sc. Josip Zanze v.r. 


