
Dana 20. prosinca 2021. godine, s početkom u 12,00 sati, održana je 4. sjednica Gradskog vijeća 

Grada Vodica u dvorani Kulturnog Centra Vodice.  

 

 

Gradsko vijeće Grada Vodica je jednoglasno, s 13 glasova „za“ usvojilo sljedeći dnevni red: 

 

1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Donja Srima, 

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

2021./2022. pedagošku godinu, 

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog 

rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2020./2021. pedagošku godinu, 

4. Četvrta izmjena Plana proračuna Grada Vodica za 2021. godinu, 

5. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2021. godinu, 

6. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2021. godinu, 

7. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 

2021. godinu,  

8. Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2021. godinu, 

9. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 

10. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 

11. Plan Proračuna Grada Vodica za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu, 

12. Odluka o izvršenju proračuna Grada Vodica za 2022. godinu, 

13. Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2022. godinu, 

14. Program javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2022. godinu, 

15. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2022. godinu, 

16. Program javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2022. godinu, 

17. Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada vodica za 2022. godinu, 

18. Program javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2022. godinu, 

19. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

20. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

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

2022. godinu, 

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

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2022. godinu, 

23. Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Vodica za 2022. godinu, 

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

području Grada Vodica, 

25. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova, 

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

2022. godinu, 

27. Odluka o grafičkom prikazu ulica na području Grada Vodica, 

28. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, 

29. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest. zem. 7691/7 K.O. Zaton-Srima, 

30. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 7702/5 i dijelu čest. zem. 7691/7 K.O. 

Zaton-Srima, 

31. Odluka o ukidanju statusa javnog o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest.zem. 7178/1 

K.O. Vodice, 

32. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vodica u 2021. godini i plan razvoja 

sustava civilne zaštite za 2022. godinu te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje, 

33. Plan djelovanja Grada Vodica u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, 

34. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni Statuta 

ustanove u kulturi Memorijalni centar ''Faust Vrančić'', 

35. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada 

Vodica za razdoblje od 01.07. do 30.11.2021. godinu, 

36. Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2022. godinu, 



37. Zaključak o izradi prijedloga Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike 

osnovne škole s prebivalištem na području Grada Vodica, 

38. Odluka o podnošenju inicijative za izmjenu Prostornog plana Šibensko-kninske županije, 

39. Rješenje o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Vodice, 

40. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Memorijalnog centra „Faust Vrančić“. 

 
U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

Jednoglasno, s 13 glasova „za“ doneseni su sljedeći akt: 

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

2021./2022. pedagošku godinu, 

2. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2021. godinu, 

3. Plan Proračuna Grada Vodica za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu, 

4. Program javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2022. godinu, 

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

2022. godinu, 

6. Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Vodica za 2022. godinu, 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, 

8. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest. zem. 7691/7 K.O. Zaton-Srima, 

9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 7702/5 i dijelu čest. zem. 7691/7 K.O. 

Zaton-Srima, 

10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni Statuta 

ustanove u kulturi Memorijalni centar ''Faust Vrančić'', 

11. Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2022. godinu, 

12. Zaključak o izradi prijedloga Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike 

osnovne škole s prebivalištem na području Grada Vodica, 

13. Odluka o podnošenju inicijative za izmjenu Prostornog plana Šibensko-kninske županije. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

Jednoglasno, s 12 glasova „za“ doneseni su sljedeći akti: 

1. Četvrta izmjena Plana proračuna Grada Vodica za 2021. godinu, 

2. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 

2021. godinu, 

3. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 

4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 

5. Odluka o izvršenju proračuna Grada Vodica za 2022. godinu, 

6. Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2022. godinu, 

7. Program javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2022. godinu, 

8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2022. godinu, 

9. Program javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2022. godinu, 

10. Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada vodica za 2022. godinu, 

11. Odluka o grafičkom prikazu ulica na području Grada Vodica, 

12. Odluka o ukidanju statusa javnog o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest.zem. 7178/1 

K.O. Vodice. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika. 

S 12 glasova „za“ doneseni su sljedeći akti: 

1. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 



2. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

Jednoglasno, s 11 glasova „za“ doneseni su sljedeći akti: 

1. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2021. godinu, 

2. Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2021. godinu, 

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

2022. godinu, 

4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vodica u 2021. godini i plan razvoja 

sustava civilne zaštite za 2022. godinu te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje, 

5. Plan djelovanja Grada Vodica u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. 

 

S 11 glasova „za“ doneseni su sljedeći akti: 

1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Donja Srima, 

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

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2022. godinu. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

Jednoglasno, s 10 glasova „za“ doneseni su sljedeći akti: 

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

području Grada Vodica, 

2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova. 

 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. 

 

S 10 glasova „za“ donesen je sljedeći akt: 

1. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti Memorijalnog centra „Faust Vrančić“. 

 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

S 9 glasova „za“ donesen je sljedeći akt: 

1. Rješenje o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Vodice. 

 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

S 6 glasova „za“ Gradsko vijeće Grada Vodica nije prihvatilo sljedeći akt: 

1. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića 

Tamaris Vodice za 2020./2021. pedagošku godinu. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

Gradsko vijeće Grada Vodica primilo je na znanje sljedeći akt: 

1. Izvješće o trošenju sredstava proračunske pričuve Grada Vodica za razdoblje od 01.07. do 

30.11.2021. godinu. 

 

Gosp. Marko Udovičić povukao je amandman na Plan Proračuna Grada Vodica za 2022. godinu. 


