
Dana 28. lipnja 2022. godine, s početkom u 11,00 sati, održana je 8. sjednica Gradskog vijeća 

Grada Vodica u dvorani Kulturnog Centra Vodice.  

 

 

Gradsko vijeće Grada Vodica je jednoglasno, s 10  glasova „za“ usvojilo sljedeći dnevni red: 

 

1. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Vodica prema stanju na dan 31. 

prosinca 2021. godine,  

2. Prve izmjene Plana proračuna Grada Vodica za 2022. godinu, 

3. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2022. godinu, 

4. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2022. godinu, 

5. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2022. godinu, 

6. Izmjene Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2022. 

godinu, 

7. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2022. 

godinu, 

8. Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2022. godinu, 

9. Izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti grada Vodica za 2022. 

godinu, 

10. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

11. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

12. Dopune Prijedloga Programa gradnje nove vodovodne mreže za 2022. godinu, 

13. Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica  za učenike osnovnih škola s prebivalištem na 

području Grada Vodica u školskoj godini 2022./2023.,  

14. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica, 

15. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.br. 7691/13 i 7702/17 K.O. Zaton-Srima, 

16. Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Vodica, 

17. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave, 

18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica, 

19. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja 

nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica, 

20. Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača Grada Vodica, 

21. Prijedlog za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Vodica, 

22. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Grada Vodica, 

23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu Općih uvjeta pružanja komunalnog linijskog 

prijevoza na području Grada Vodica, 

24. Zaključak o financiranju smještaja i prehrane policijskih službenika na ispomoći Policijskoj postaji 

Vodice, 

25. Zaključak o odobravanju financijske potpore za tiskanje knjige „Srimarski poluotok i njegovo 

nasljeđe“, 

26. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica 

za razdoblje od 01.01. do 31.03.2022. 

 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. 

 

Jednoglasno, s 8 glasova „za“ doneseni su sljedeći akti: 

 

1. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Vodica prema stanju na dan 31. 

prosinca 2021. godine, 

2. Prve izmjene Plana proračuna Grada Vodica za 2022. godinu. 

 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 8 vijećnika. 

 

 



Jednoglasno, sa 7 glasova „za“ doneseni su sljedeći akti: 

 

1. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vodica za 2022. godinu, 

2. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2022. godinu, 

3. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2022. godinu, 

4. Izmjene Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2022. 

godinu, 

5. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2022. 

godinu, 

6. Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2022. godinu, 

7. Izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti grada Vodica za 2022. 

godinu, 

8. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

9. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

10. Dopune Prijedloga Programa gradnje nove vodovodne mreže za 2022. godinu, 

11. Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica  za učenike osnovnih škola s prebivalištem na 

području Grada Vodica u školskoj godini 2022./2023.,  

12. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica, 

13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.br. 7691/13 i 7702/17 K.O. Zaton-Srima, 

14. Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Vodica, 

15. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave, 

16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica, 

17. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja 

nepropisno zaustavljenih vozila na području Grada Vodica, 

18. Prijedlog za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Vodica, 

19. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Grada Vodica, 

20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu Općih uvjeta pružanja komunalnog linijskog 

prijevoza na području Grada Vodica, 

21. Zaključak o financiranju smještaja i prehrane policijskih službenika na ispomoći Policijskoj postaji 

Vodice, 

22. Zaključak o odobravanju financijske potpore za tiskanje knjige „Srimarski poluotok i njegovo 

nasljeđe“. 

 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. 

 

S 5 glasova „za“ donesen je sljedeći akt: 

1. Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača Grada Vodica. 

 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 7 vijećnika. 

 

Gradsko vijeće Grada Vodica primilo je na znanje sljedeće akte: 

1. Izvješće o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za razdoblje od 01.01. do 

31.03.2022. 

 

 

 


