
Dana 11. kolovoza 2017. godine, održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica koja je 

imala 24 točke dnevnog reda ali je Gradsko vijeća odlučilo kod utvrđivanja dnevnog reda da se 

izostave 4 točke stoga je utvrđen dnevni red sa 20 točaka.  

Jednoglasno je doneseno 7 akata i to: 

1. Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti; 

2. Odluka o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“; 

3. Odluka o dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica; 

4. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 

Grada Vodica za razdoblje od srpnja do prosinca 2017. godine; 

5. Rješenje o izmjeni Rješenja za davanje koncesijskih odobrenja; 

6. Izvješće o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada Vodica za period od 01.01. do 

07.06.2017. godine; 

7. Izvješće o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada Vodica za period od 08.06. do 

30.06.2017. godine. 

 

Većinom glasova doneseno je 13 akata i to: 

1. Rješenje o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise; 

2. Rješenje o osnivanju i izboru Odbora za Priznanja; 

3. Rješenje o osnivanju i izboru Odbora za naziv ulica i trgova; 

4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica u 2016. godine; 

5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica 

u 2016. godine; 

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica u 2016. godini; 

7. Izvješće o izvršenju Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica u 2016. godini; 

8. Izvješće  o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Vodica za 2016. godinu; 

9. Financijsko izvješće Trgovačkog društva „Vodički sport“ j.d.o.o. za 2016. godinu; 

10. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i 

otpisa potraživanja Grada Vodica; 

11. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave; 

12. Odluka o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Vodica; 

13. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu. 

 

 


