
Dana 16. prosinca 2020. godine održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica 

elektronskim putem, putem videokonferencije. 

 

Usvojen je dnevni red sa sljedećih 38 točaka:  

1. Prva Izmjena Plana Proračuna Grada Vodica za 2020. godinu 

2. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2020. godinu 

3. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2020. godinu 

4. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2020. godinu 

5. Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2020. godinu 

6. Izmjene Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2020. godinu 

7. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

9. Plan Proračuna Grada Vodica za 2021. godinu i Projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu 

10. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2021. godinu 

11. Plan razvojnih programa za razdoblje 2021.-2023. godine 

12. Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2021. godinu 

13. Program javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2021. godinu 

14. Program javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2021. godinu 

15. Program javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2021. godinu 

16. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2021. godinu 

17. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

18. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

19. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. 

godinu 

20. Prijedlog Programa gradnje nove vodovodne mreže u 2021. godini 

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

od 2020. - 2022. godine 

22. Godišnji plan davanja koncesija za 2021. godinu 

23. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica 

24. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Vodica za 2021. 

godinu 

25. Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za obveznike komunalne naknade koji obavljaju 

gospodarsku djelatnost  

26. Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju 

gospodarsku djelatnost  

27. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom 

28. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih 

s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2021. godinu 

29. Odluka o grafičkom prikazu ulica na području Grada Vodica 

30. Analiza stanja civilne zaštite na području Grada Vodica u 2020. godini i plan razvoja sustava civilne 

zaštite za 2021. godinu, te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje 

31. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i 

predškolske dobi za Grad Vodice 

32. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o upisima i mjerilima upisa 

djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice 

33. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 

2020./2021. pedagošku godinu  

34. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Šibeniku 

35. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje 

ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice 

36. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vodica za 2021. godinu 

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

od 01.09. do 31.10.2020. godine 

38. Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2021. godinu 

 



S većinom glasova doneseno je 17 akata i to:  

1. Prva Izmjena Plana Proračuna Grada Vodica za 2020. godinu 

2. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2020. godinu 

3. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2020. godinu 

4. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2020. godinu 

5. Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2020. godinu 

6. Izmjene Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2020. godinu 

7. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

9. Plan Proračuna Grada Vodica za 2021. godinu i Projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu 

10. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2021. godinu 

11. Plan razvojnih programa za razdoblje 2021.-2023. godine 

12. Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2021. godinu 

13. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2021. godinu 

14. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

15. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

16. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica 

17. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Vodica za 2021. 

godinu 

U trenutku glasovanja bilo je nazočno 14 vijećnika. 

 

S većinom glasova doneseno je 12 akata i to:  

1. Program javnih potreba u sportu na području Grada Vodica za 2021. godinu 

2. Program javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2021. godinu 

3. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. 

godinu 

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

od 2020. - 2022. godine 

5. Godišnji plan davanja koncesija za 2021. godinu 

6. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom 

7. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih 

s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2021. godinu 

8. Analiza stanja civilne zaštite na području Grada Vodica u 2020. godini i plan razvoja sustava civilne 

zaštite za 2021. godinu, te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje  

9. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Šibeniku 

10. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje 

ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice 

11. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vodica za 2021. godinu 

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

od 01.09. do 31.10.2020. godine 

U trenutku glasovanja bilo je nazočno 13 vijećnika. 

 

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

1. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o upisima i mjerilima upisa 

djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice 

U trenutku glasovanja bilo je nazočno 12 vijećnika. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „za“, doneseno je 6 akata i to: 

1. Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za obveznike komunalne naknade koji obavljaju 

gospodarsku djelatnost  

2. Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju 

gospodarsku djelatnost  

3. Odluka o grafičkom prikazu ulica na području Grada Vodica 

4. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i 

predškolske dobi za Grad Vodice 



5. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 

2020./2021. pedagošku godinu  

6. Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2021. godinu 

U trenutku glasovanja bilo je nazočno 13 vijećnika. 

 

S većinom glasova „protiv“ nije usvojen amandman na točku 1. dnevnog reda: Prva Izmjena Plana 

Proračuna Grada Vodica za 2020. godinu. U trenutku glasovanja bilo je nazočno 14 vijećnika.  

 

S većinom glasova „protiv“ nisu usvojeni amandmani na točku 9. dnevnog reda: Plan Proračuna Grada 

Vodica za 2021. godinu i Projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu. U trenutku glasovanja bilo je 

nazočno 14 vijećnika.  

 

S većinom glasova „za“ usvojen je usmeni amandman na točku 23. dnevnog reda: Odluka o 

komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica. U trenutku glasovanja bilo je nazočno 14 

vijećnika.  

 

S većinom glasova „protiv“ nije usvojen usmeni amandman na točku 27. dnevnog reda: Odluka o 

oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom. U 

trenutku glasovanja bilo je nazočno 13 vijećnika.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


