
Dana 20. prosinca 2022. godine, s početkom u 10,00 sati, održana je 10. sjednica Gradskog vijeća 

Grada Vodica u dvorani Kulturnog Centra Vodice.  

 

Gradonačelnik Grada Vodica, kao ovlašteni predlagatelj akta, odustao je od dva prijedloga akata - 

Odluka o komunalnom doprinosu i Odluka o kupnji nekretnine čest.br. 1015/5 k.o. Vodice. 

 

Gradsko vijeće Grada Vodica je jednoglasno, s 12 glasova „za“ usvojilo sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Statut Grada Vodica, 

2. Druga izmjena Plana proračuna Grada Vodica za 2022. godinu, 

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

4. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u sportu 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. Izmjena 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. Plan Proračuna Grada Vodica za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu, 

11. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Vodica za 2023. godinu, 

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

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2023. godinu, 

13. Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2023. godinu, 

14. Program javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2023. godinu, 

15. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2023. godinu, 

16. Program javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2023. godinu, 

17. Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada vodica za 2023. godinu, 

18. Program javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2023. godinu, 

19. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, 

20. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, 

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

2023. godinu, 

22. Prijedlog Programa gradnje vodovodne mreže za 2023. godinu,  

23. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći povodom blagdana Božića za 2022. godinu, 

24. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Grada Vodica za razdoblje od 2023. 

- 2025. godine, 

25. Godišnji plan davanja koncesija za 2023. godinu, 

26. Izmjene Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, 

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

28. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. br. 7232/14 K.O. Vodice, 

29. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. br. 4562/8 K.O. Prvić, 

30. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada vodica u 2022. godini i plan razvoja 

sustava civilne zaštite za 2023. godinu, te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje, 

31. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Vodica, 

32. Plan djelovanja grada Vodica u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, 

33. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje te 

skrb o djeci rane i predškolske dobi za Grad Vodice, 

34. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, 

35. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, 

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

rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2021./2022. pedagošku godinu, 



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

2022./2023. pedagošku godinu, 

38. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice, 

39. Zaključak o prihvaćanju programa rada Savjeta mladih grada Vodica za 2023. godinu, 

40. Zaključak o odobravanju financijske potpore za tiskanje knjige „moj put iz Vodica u Vodice – 

zapisi svjedoka vremena od 1937. do 1947. godine“,  

41. Odluka o financiranju nabave radnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na 

području grada Vodica u školskoj godini 2023./2024., 

42. Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2023. godinu, 

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

za razdoblje od 01.04. do 30.06.2022., 

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

za razdoblje od 01.07. do 30.09.2022., 

45. Odluka o raskidu Ugovora o sklapanju prava građenja na čest. zem. 6446/1 i 6446/2 k.o. Vodice 

– Centar za posjetitelje. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika. 

 

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

1. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći povodom blagdana Božića za 2022. godinu, 

2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. br. 7232/14 K.O. Vodice, 

3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. br. 4562/8 K.O. Prvić, 

4. Zaključak o odobravanju financijske potpore za tiskanje knjige „moj put iz Vodica u Vodice – 

zapisi svjedoka vremena od 1937. do 1947. godine“,  

5. Odluka o financiranju nabave radnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na 

području grada Vodica u školskoj godini 2023./2024., 

6. Odluka o raskidu Ugovora o sklapanju prava građenja na čest. zem. 6446/1 i 6446/2 k.o. Vodice 

– Centar za posjetitelje. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

S 12 glasova „za“ doneseni su sljedeći akti: 

1. Statut Grada Vodica, 

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

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za 2023. godinu, 

3. Izmjene Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, 

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o grafičkom prikazu ulica na području Grada Vodica. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

S 11 glasova „za“ doneseni su sljedeći akti: 

1. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, 

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

2023. godinu, 

3. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Vodica, 

4. Plan djelovanja grada Vodica u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, 

5. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje 

te skrb o djeci rane i predškolske dobi za Grad Vodice, 

6. Zaključak o prihvaćanju programa rada Savjeta mladih grada Vodica za 2023. godinu, 

7. Program rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2023. godinu. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

 

 

 



Jednoglasno, s 11 glasova „za“ donesen je sljedeći akt: 

1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice. 

U trenutku glasova na sjednice je bilo nazočno 11 vijećnika. 

 

S 10 glasova „za“ doneseni su sljedeći akti: 

1. Druga izmjena Plana proračuna Grada Vodica za 2022. godinu, 

2. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada vodica u 2022. godini i plan razvoja 

sustava civilne zaštite za 2023. godinu, te plan financiranja sustava za trogodišnje razdoblje 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

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

1. Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada vodica za 2023. godinu, 

2. Program javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2023. godinu. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. 

 

Jednoglasno, s 13 glasova „za“ vijećnici su glasovali za objedinjeno raspravljanje i glasovanje od točke 

3. do točke 9. 

S 10 glasova „za“ doneseni su sljedeći akti: 

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

2. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2022. godinu, 

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

godinu,  

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

5. Izmjena Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Vodica za 2022. 

godinu, 

6. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

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

8. Prijedlog programa gradnje nove vodovodne mreže za 2023. godinu, 

9. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Tamaris Vodice. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

S 9 glasova „za“ doneseni su sljedeći akti: 

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

2023. - 2025. godine, 

2. Godišnji plan davanja koncesija za 2023. godinu. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

S 9 glasova „za“ donesen je sljedeći akt: 

1. Program javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2023. godinu. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. 

 

S 8 glasova „za“ donesen je sljedeći akt: 

1. Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2023. godinu. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. 

 

S 8 glasova „za“ donesen je sljedeći akt: 

1. Program javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2023. godinu. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 11 vijećnika. 



 

S 8 glasova „za“ donesen je sljedeći akt: 

1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Tamaris Vodice. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika. 

 

S 8 glasova „za“ donesen je sljedeći akt: 

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

rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2021./2022. pedagošku godinu. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

Sa 7 glasova „za“ doneseni su sljedeći akti: 

1. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Vodica za 2023. godinu, 

2. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika. 

 

Sa 7 glasova „za“ doneseni su sljedeći akt: 

1. Plan Proračuna Grada Vodica za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu, 

2. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Vodica za 2023. godinu. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

S 6 glasova „za“ nije donesen sljedeći akt: 

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

2022./2023. pedagošku godinu. 

U trenutku glasovanja na sjednici je bilo nazočno 13 vijećnika. 

 

Gradsko vijeće Grada Vodica primilo je na znanje sljedeće akte: 

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

za razdoblje od 01.04. do 30.06.2022., 

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

za razdoblje od 01.07. do 30.09.2022. 

 

AMANDMANI 

 

G. Marko Udovičić podnio je sljedeće amandmane: 

1. 2 amandmana na Drugu Izmjenu Plana Proračuna Grada Vodica za 2022. godinu, 

2. 5 amandmana na Plan Proračuna Grada Vodica za 2023. godinu, 

3. usmeni amandman na Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći povodom blagdana Božića 

za 2022. godinu. 

Svi amandmani su prihvaćeni. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise podnio je sljedeće amandmane: 

1. amandman na Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći povodom blagdana Božića za 2022. 

godinu, 

2. amandman na Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Tamaris 

Vodice. 

Svi amandmani su prihvaćeni. 

 

 

 


