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ĈLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA 

GRADONAĈELNICA GRADA VODICA 

ZAMJENIK GRADONAĈELNICE GRADA VODICA 

PROĈELNICI UPRAVNIH TIJELA GRADA VODICA 

 

PREDMET: Poziv i materijali za 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vodica 

 

Temeljem članka 53. stavka 1. i članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18 i 05/18) sazivam za 

 

5. listopada 2020. godine (ponedjeljak) 

 

23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vodica koja će se održati u dvorani Kulturnog centra 

Vodice, Ive Čače 8, s početkom u 09:00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vodica za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 

godine 

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za 

razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2020. godine 

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o oslobaĎanju od obveze plaćanja zakupnine i 

poreza na korištenje javnih površina za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom 

4. Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih površina 

koji obavljaju gospodarsku djelatnost 

5. Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike naknade po koncesijskom odobrenju 

za korištenje pomorskog dobra koji obavljaju gospodarsku djelatnost 

6. Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju 

gospodarsku djelatnost 

7. Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike komunalne naknade koji obavljaju 

gospodarsku djelatnost 

8. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 

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

crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada 

Vodica 

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

premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica 



11. Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada Vodica za 

razdoblje 2020.-2022. godine 

12. Izmjene Godišnjeg plana davanja koncesija za 2020. godinu 

13. Plan djelovanja Grada Vodica u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 

14. Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi 

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

rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2019./2020. pedagošku godinu 

16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice Grada Vodica za razdoblje 1. siječnja                                        

2020. - 30. lipnja 2020. godine 

17. Odluka o poništavanju Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana ureĎenja 

naselja Vodice i Srima 

18. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana ureĎenja naselja Vodice i Srima 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

PREDSJEDNIK 

Marin Mikšić 

 

 

 


