
Dana 31. listopada 2017. godine, održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica koja je 

imala 23 točke dnevnog reda ali je Gradsko vijeća odlučilo kod utvrđivanja dnevnog reda da se dodaju 

2 točke stoga je utvrđen dnevni red sa 25 točaka.  

Jednoglasno je doneseno 10 akata i to: 

1. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vodica za razdoblje od 

2017. – 2021. Godine s prezentacijom Registra nekretnina; 

2. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima; 

3. Financijsko izvješće o radu Trgovačkog društva „Gradsko poduzeće“ d.o.o. za 2016. godinu; 

4. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2017. godinu; 

5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Vodica za 2017. 

Godinu; 

6. Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi na području Grada Vodica za 2017. 

godinu; 

7. Izmjene Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva na području Grada Vodica 

za 2017. godinu; 

8. Zaključak o prihvaćanju programa rada Savjeta mladih Grada Vodica za 2018. godinu; 

9. Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za period 01.07.2017.-

30.09.2017. godine; 

10. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Programa gradnje nove vodovodne mreže u 2017. godini. 

 

 

Većinom glasova doneseno je 15 akata i to: 

1. Odluka o donošenju izmjena i dopune Prostornog Plana uređenja Grada Vodica za područje 

„Perolin gat“ u Prvić Šepurini; 

2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luke; 

3. Financijsko izvješće o radu Trgovačkog društva „Leć“ d.o.o. za 2016. godinu; 

4. Izvješće o izvršenju proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01.01.2017.-30.06.2017. godine; 

5. II. Izmjena Plana Proračuna Grada Vodica za 2017. godinu; 

6. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2017. godinu; 

7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini; 

8. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u 2017. godini; 

9. Odluka o davanju koncesije za javne usluge – obavljanje dimnjačarskih poslova na području 

Grada Vodica; 

10. Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe Grada Vodica; 

11. Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi; 

12. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Vodice – sportsko igralište  

Srima, 

13. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije 

sportskog igrališta na Srimi; 

14. Zaključak u svezi održavanja CMC Festivala „Vodice“ za razdoblje od  2018.-2021. Godine; 

15. Rješenje o povjeravanju komunalnih poslova Elektroobrtu „Rasvjeta“ iz Vodica ugovorom za 

obavljanje komunalne djelatnosti prigodno ukrašavanje grada. 

 

 

 


