
 
Dana 16. travnja 2019. godine održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica.  
Gradsko vijeće je glasovalo za dopunu dnevnog reda sa točkom koja glasi: 

  
1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekata na području Grad Vodica 

Vijeće je sa 8 glasova „za“ glasovalo za predloženu dopunu dnevnog reda. U trenutku glasovanja bilo je 

nazočno 12 vijećnika.  
Usvojen je dnevni red sa sljedećih 31. točkom:  
1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekata na području Grad Vodica 

2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima 

4. Donošenje Dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada Vodica za 
razdoblje od 2017. - 2019. godine 

5. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za 2019. godinu 

6. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju ulica 

7.Donošenje Odluke o ispravci greške u Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vodica 

8. Donošenje Odluke o ispravci greške u Urbanističkom planu uređenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka  

9. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Donja Srima  

10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica 

11. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora 

12. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu čest. zem. 7192/3 K.O. 
Vodice 

13. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu čest. zem. 7181/13 K.O. 
Vodice 

14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste 
grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2019. godinu 

15. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2018. godinu 

16. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i 
naobrazbe Grada Vodica 

17. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice 

18. Donošenje Prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Tamaris Vodice 

19. Donošenje Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića Tamaris Vodice 

20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2018. godinu 

21. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Vodice 

22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Vodice za 
2018. godinu  

23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Memorijalnog centra „Faust 
Vrančić“ za 2018. godinu  

24. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove u kulturi Memorijalni centar Faust Vrančić 

25. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta 
Vodice za 2018. godinu 

26. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Vodica za 2018. godinu 

27. Donošenja Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju Provedbenog plana 
unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Vodica za 2018. godinu 

28. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva Leć d.o.o. kao davatelja javne 
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 

29. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za naziv ulica i trgova 

30. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 

31. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za 
razdoblje od 01.11. do 31.12.2018. 



 
 Jednoglasno je doneseno 8 akata i to: 

 

 1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekata na području Grad Vodica, 

2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu čest. zem. 7192/3 K.O. Vodice, 

3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu čest. zem. 7181/13 K.O. Vodice, 

4. Odluka o dodjeli priznanja Grada Vodica za 2018. godinu, 

5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Vodice za 2018. godinu  

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za 
2018. godinu 

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite 
od požara na području Grada Vodica za 2018. godinu 

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva Leć d.o.o. kao davatelja javne usluge 
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 

 

Sa većinom glasova doneseno je 23. akata i to:  

 

1. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu, 

2. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima, 

3. Donošenje Dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada Vodica za 
razdoblje od 2017. - 2019. godine, 

4. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za 2019. godinu,  

5. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju ulica, 

6.Donošenje Odluke o ispravci greške u Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vodica, 

7. Donošenje Odluke o ispravci greške u Urbanističkom planu uređenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka,  

8. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Donja Srima. 

9. Odluka o dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica. 

10. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, 

11. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe 
birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2019. godinu, 

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe 
Grada Vodica, 

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

14.  Prethodna suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Tamaris Vodice 

15.  Prethodna suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tamaris 
Vodice 

16. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2018. godinu 

17. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Vodice 

18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Memorijalnog centra „Faust Vrančić“ za 
2018. godinu 

19. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove u kulturi Memorijalni centar Faust Vrančić 

20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Vodice za 2018. 
godinu 

21. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za naziv ulica i trgova 

22. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 

23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za razdoblje od 
01.11. do 31.12.2018.  

 

Na prijedlog Predsjednika gosp. Mikšića usvojen je usmeni amandman na točku 31. dnevnog reda 
jednoglasno. Navedenim amandmanom izvršena je ispravka omaške u Izvješću o trošenju sredstava 

Proračunske pričuve Grada Vodica za razdoblje od 01.11. do 31.12.2018., jer umjesto 2019. godine treba 
ispravno stajati 2018. godina. 


