
                      
      REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

                          
              GRAD VODICE 

           GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-03/23-01/02  

URBROJ: 2182-4-03/13-23-3 

Vodice, 20. veljače 2023. godine 

 

 

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA 

GRADONAČELNIK GRADA VODICA 

PROČELNICI UPRAVNIH TIJELA GRADA VODICA 

 

 

PREDMET: Poziv i materijali za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vodica 

 

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

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/21, 09/21, 10/21 i 04/22) sazivam za 

 

28. veljače 2023. godine (utorak) 

 

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vodica koja će se održati u dvorani Kulturnog centra Vodice, 

Ive Čače 8, s početkom u 10:00 sati. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Dopune Prijedloga Programa gradnje nove vodovodne mreže za 2023. godinu 

2. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama od 2022. do 2029. godine 

3. Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Vodica za 2023. godinu 

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog uređenja 

Grada Vodica 

5. Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica 

6. Odluka o kupnji nekretnine  čest.br. 1015/5 k.o. Vodice 

7. Odluka o izmjenama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora 

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

9. Odluka o komunalnom doprinosu 

10. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada 

Vodica 

11. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada 

Vodica 

12. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području 

Grada Vodica 

13. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja 

nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica 

14. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 

15. Odluka o iniciranju poduzimanja radnji radi omogućavanja toplih obroka u osnovnim 

školama na području grada Vodica 



16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Vodica u području 

prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

17. Odluka o usvajanju konačnog teksta Javnog natječaja za prikupljanje i podnošenje pisanih 

ponuda za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vodica u gospodarskoj zoni s 

proizvodnom namjenom na području k.o. Čista uz mogućnost osnivanja prava građenja 

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

Vodica za razdoblje od 01.10. do 31.12.2022. godine. 

 

S poštovanjem, 

 

PREDSJEDNIK 

                                                                                                                                        Marko Mačukat 

 

 

 

Privitak: 

-kao u tekstu. 
 

 


