
Dana 17. prosinca 2019. godine održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica.  

 

Gradsko vijeće je glasovalo za dopune dnevnog reda sa točkama koje glase: 

1. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 

području Grada Vodica 

2. Odluka o dopuni Odluke o grobljima 

Vijeće je jednoglasno glasovalo za predložene dopune dnevnog reda. U trenutku glasovanja bilo je 

nazočno 14 vijećnika. 

 

Usvojen je dnevni red sa sljedećih 40 točaka:  
1. II. Izmjena Plana Proračuna Grada Vodica za 2019. godinu 

2. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2019. godinu 

3. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2019. godinu 

4. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2019. godinu 

5. Izmjene Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2019. godinu 

6. Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini 

7. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 

8. Plan Proračuna Grada Vodica za 2020. godinu i Projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu 

9. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2020. godinu 

10. Plan razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022. godine 

11. Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2020. godinu 

12. Program javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2020. godinu 

13. Program socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2020. godinu 

14. Program javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2020. godinu 

15. Program građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini 

16. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 

17. Prijedlog Programa gradnje nove vodovodne mreže u 2020. godini 

18. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Grada Vodica za razdoblje od 

2020. - 2022. godine 

19. Godišnji plan davanja koncesija za 2020. godinu 

20. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2020. godinu 

21. Odluka o  izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak 

22. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi 

23. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada 
Vodica 

25. Odluka o dopuni Odluke o grobljima 

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

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

obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području 
Grada Vodica 

28. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 

području Grada Vodica 

29. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja 
nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica 

30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Općih uvjeta ugovora o 
korištenju javnih parkirališta s naplatom 

31. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vodica 

32. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu čest. zem. 7192/5 K.O. 
Vodice 



33. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu čest. zem. 7188/3 K.O. 

Vodice 

34. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica 

35. Suglasnost na Statut Pučkog otvorenog učilišta 

36. Analiza stanja civilne zaštite na području Grada Vodica za 2019. godinu i plan razvoja sustava 
civilne zaštite za 2020. godinu, te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje 

37. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Vodica od 2020. do 2023. 

godine 

38. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vodica za 2020. godinu 

39. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za 
razdoblje od 01.10. do 30.10.2019. godine 

40. Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2020. godinu 

 

Jednoglasno sa 12 glasova „za“, donesen je 1 akt i to: 

1. Program socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2020. godinu. 

U trenutku glasovanja bilo je nazočno 12 vijećnika. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „za“, donesena su 2 akta i to: 

1. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica 

2. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vodica za 2020. godinu 

U trenutku glasovanja bilo je nazočno 13 vijećnika. 

 

S većinom glasova doneseno je 37 akata i to:  

1. II. Izmjena Plana Proračuna Grada Vodica za 2019. godinu 

2. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2019. godinu 

3. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2019. godinu 

4. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2019. godinu 

5. Izmjene Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2019. godinu 

6. Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini 

7. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 

8. Plan Proračuna Grada Vodica za 2020. godinu i Projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu 

9. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2020. godinu 

10. Plan razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022. godine 

11. Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2020. godinu 

12. Program javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2020. godinu 

13. Program javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2020. godinu 

 

14. Program građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini 

15. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 

16. Prijedlog Programa gradnje nove vodovodne mreže u 2020. godini 

17. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Grada Vodica za razdoblje od 

2020. - 2022. godine 

18. Godišnji plan davanja koncesija za 2020. godinu 

19. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2020. godinu 

20. Odluka o  izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak 

21. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi 

22. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada 

Vodica 

24. Odluka o dopuni Odluke o grobljima 



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

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

obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih vozila na području 
Grada Vodica 

27. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 

području Grada Vodica 

28. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja 
nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica 

29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Općih uvjeta ugovora o 
korištenju javnih parkirališta s naplatom 

30. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vodica 

31. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu čest. zem. 7192/5 K.O. 
Vodice 

32. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu čest. zem. 7188/3 K.O. 

Vodice 

33. Suglasnost na Statut Pučkog otvorenog učilišta 

34. Analiza stanja civilne zaštite na području Grada Vodica za 2019. godinu i plan razvoja sustava 
civilne zaštite za 2020. godinu, te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje 

35. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Vodica od 2020. do 2023. 
godine 

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

razdoblje od 01.10. do 30.10.2019. godine 

37. Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2020. godinu 

 

 

S većinom glasova amandmani  na točku 8. dnevnog reda: Plan Proračuna Grada Vodica za 2020. 

godinu i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu nisu usvojeni. U trenutku glasovanja bilo je 

nazočno 13 vijećnika. 

 

 

 

 

 

 


