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3. GRADONAČELNICA

1
Na temelju članka 9. Pravilnika o pozivanju,

mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i
spašavanja («Narodne novine», broj 25/06),
gradonačelnica Grada Šibenika, dana 11. rujna 2006.
godine, donosi

R J E Š E N J E
o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva

zaštite i spašavanja Grada Šibenika

I.
Radi upravljanja i usklađivanja aktivnosti

operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih
resursa Grada Šibenika u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i veće nesreće u Zapovjedništvu zaštite i
spašavanja Grada Šibenika imenuju se:

1. Nedjeljka Klarić, gradonačelnica Grada
Šibenika, za zapovjednika,

2. Tonka Mikulandra, načelnica Odjela za zaštitu i
spašavanje područnog ureda za  zaštitu i spašavanje
Šibenik, za člana,

3. Dražen Bilać, voditelj inspektorata Policijske
uprave Šibenik, za člana,

 4. Dražen Slavica, zapovjednik JVP «Šibenik», za
člana i

5. Ivica Ninić, Hrvatska gorska služba spašavanja,
za člana.

II.
Zapovjednik Zapovjedništva zaštite i spašavanja

Grada Šibenika je gradonačelnica Grada Šibenika
Nedjeljka Klarić.

III.
Članovi Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada

Šibenika odgovaraju zapovjedniku Zapovjedništva
zaštite i spašavanja Grada Šibenika i Zapovjedništvu
zaštite i spašavanja više ustrojstvene jedinice.

IV.
Pozivanje i aktiviranje zapovjedništva iz točke I.

ovog rješenja nalaže zapovjednik Zapovjedništva
zaštite i spašavanja Grada Šibenika iz točke II. ovog
rješenja, odnosno gradonačelnica Grada Šibenika.

V.
Članovi Zapovjedništva iz točke I. ovog rješenja

pozivaju se, u pravilu, putem nadležnih županijskih
centara 112, a prema Planu pozivanja zapovjedništva
koji donosi zapovjednik iz točke I. ovog rješenja koji je
dio plana zaštite i spašavanja Grada Šibenika.

VI.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».

KLASA:810-01/06-01/1
URBROJ: 2182/01-01/1-06-1
Šibenik, 11. rujna 2006.

GRADONAČELNICA
Nedjeljka Klarić, v. r.

____________________

II.
GRAD VODICE

1. GRADSKO VIJEĆE

37
Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
4/01, 15/02 i 14/06) i članka 4. Zakona o savjetima
mladih ( “Narodne novine”, broj 23/07), Gradsko vijeće
Grada Vodica, na 17. sjednici,  od 19. srpnja  2007.
godine, donosi

ODLUKU
o osnivanjuj Savjeta mladih Grada Vodica

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih

Grada Vodica (u daljem tekstu: Savjet mladih), njegov
broj, izbor, način rada, financiranje i ostala pitanja od
značaja za njegov rad.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća
Grada Vodica.

U Savjet mladih biraju su osobe s prebivalištem na
području Grada Vodica u dobi od 15 do 29 godina.

SASTAV VIJEĆA MLADIH

Članak 2.
Savjet mladih broji sedam članova koji između sebe

biraju predsjednika i zamjenika, većinom svih članova.

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članka 3.
Gradsko vijeće javnim pozivom u tisku i na web

stanici Grada pokreće postupak izbora članova Savjeta
mladih.

Kandidate predlažu udruge mladih i udruge koje
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se bave mladima, učenička vijeća i studentski zbor
obrazovnih ustanova te drugi oblici organiziranja mladih
sa sjedištem na području Grada Vodica.

Članak 4.
Prijedlog kandidata podnosi se Komisiji za izbor i

imenovanja i upravne poslove u roku od 15 dana od
dana objave javnog poziva.

Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata,
datum i mjesto rođenja, prebivalište. Prijedlog mora
biti obrazložen i ovjeren od ovlaštene osobe
predlagatelja.

Od pravovremenih i potpunih prijedloga kandidata
Komisija utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete
za izbor u Savjet mladih u roku od 48 sati od isteka
roka za dostavu prijedloga kandidata.

Lista kandidata se objavljuje u tisku i na web stranici
Grada u roku od dva dana od utvrđivanja liste
kandidata.

Gradsko vijeće će tajnim glasovanjem izvršiti izbor
za članove Savjeta mladih sukladno Poslovniku
Gradskog vijeća Grada Vodica.

Na glasačkom listiću su prezimena kandidata
navedena abecednim redom, a glasuje se na način da
se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata, a
najviše 7.

Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od
rednog broja l. do 7., na rang listi dobivenih glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak
broj glasova izbor se ponavlja na istoj sjednici.

Članak 5.
Gradonačelnik Grada Vodica u roku od 15 dana

od dana izbora članova Savjeta mladih saziva i
predsjedava konstituirajućom sjednicom Savjeta mladih
do izbora predsjednika.

Predsjednik se bira tajnim glasovanjem, putem
glasačkog listića koji se sastavlja redoslijedom kako
su predloženi kandidati.

Zamjenik predsjednika bira se na isti način kao i
predsjednik.

Za predsjednika je izabran onaj kandidat koji je dobio
najveći broj glasova.

Ukoliko su dva kandidata dobila isti broj glasova
izbor se ponavlja na istoj sjednici, a ako se ni nakon
ponovljenog glasovanja ne izabere predsjednik sjednica
se ponavlja za 15 dana.

Članak 6.
Predsjednik Savjeta mladih predstavlja i zastupa

Savjet mladih, saziva sjednice i njima predsjedava.
Predsjednik je dužan sazvati redovnu sjednicu

Savjeta mladih najmanje jedanput u dva mjeseca, a
izvanrednu sjednicu na prijedlog najmanje 1/3 članova
Savjeta mladih.

Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u
slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

Savjet mladih donosi odluke većinom, ukoliko je
sjednici nazočna većina članova.

Ukoliko je član Savjeta mladih neposredno osobno
zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju, a
odnosi se na projekt u kojem osobno sudjeluje ili
sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu,
može sudjelovati u raspravi, ali ne i u odlučivanju.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članka 7.
Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće na

dvije (2) godine i mogu se razriješiti prije isteka man-
data u slijedećim slučajevima:

- na osobni zahtjev,
- tri puta uzastopnog izostajanja sa sjednice,
- kada navrši 30 godina života,
- ukoliko je pravomoćnom sudskom presudom

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem
od šest (6) mjeseci.

Gradsko vijeće će raspustiti Savjet mladih ukoliko
ono ostane trajno bez minimalnog broja članova
potrebnih za donošenje odluka i u roku od 60 dana od
dana donošenja odluke o raspuštanju pokrenuti
postupak za izbor novih članova.

DJELOKRUG RADA

Članak 8.
Savjet mladih na sjednicama: raspravlja o pitanjima

značajnim za njegov rad, o pitanjima iz djelokruga rada
Grada Vodica koji su od interesa za mlade, predlaže
Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih
akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na
području Grada Vodica, predlaže Gradskom vijeću
raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za
unapređivanje položaja mladih na području Grada
Vodica, daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od
osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih
na području Grada Vodica, sudjeluje u izradi i praćenju
provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima
mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za
otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja
mladih (lokalni program djelovanja za mlade), predlaže
mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o
skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),
skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima
značajnim za unapređivanje položaja mladih, potiče
međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i
županija u RH te suradnju i razmjenu iskustava s
odgovarajućim tijelima drugih zemalja, predlaže
Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja
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programa rada savjeta mladih, poziva po potrebi
predstavnike tijela Grada Vodica na svoje sjednice, te
obavljati i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 9.
Način rada Savjeta mladih i izbor predsjednika i

zamjenika predsjednika Savjeta mladih, sukladno
Zakonu i ovoj odluci uređuje se Poslovnikom o radu,
koji se donosi većinom glasova svih članova Savjeta
mladih.

Članak 10.
Savjet mladih donosi program rada i financijski plan

za svaku kalendarsku godinu i podnosi izvješće
Gradskom vijeću do kraja veljače tekuće godine za
prethodnu godinu.

Program rada se donosi u suradnji s Gradskom
upravom i ukoliko je Programom planirana aktivnost
za koju je potrebno osigurati financijska sredstva,
podnosi se Gradskom vijeću na odobrenje najkasnije
do kraja rujna tekuće godine za slijedeću godinu.

SREDSTVA ZA RAD

Članak 11.
Sredstva i uvjete za rad Savjeta mladih osigurava

Grad Vodice u proračunu sukladno programu rada i
financijskom planu.

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj
rad, ali imaju pravo na naknadu putnih troškova vezanih
za rad u Savjetu mladih.

Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta
mladih osigurava Tajništvo Grada.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Savjet mladih surađuje sa savjetima mladih drugih

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
u zemlji i inozemstvu, te s međunarodnim
organizacijama.

Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove
oduke pokrenut će se postupak izbora članova Savjeta
mladih.

Klasa: 016-02/07-01/1
Urbroj: 2182/04-03/03-07-1
Vodice, 19. srpnja  2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl. iur., v.r.

____________________

38
Na temelju članaka 34. -38. Zakona o komunalnom

gospodarstvu, u daljnjem tekstu “Zakon” (“Narodne
novine”, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04)
i članka 22. Statuta Grada Vodica (“Službeni  vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 4/01 i 15/02),
Gradsko vijeće Grada Vodica, na 17. sjednici, od 19.
srpnja  2007. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama

Odluke o  priključenju građevina na
komunalnu infrastrukturu

Članak 1.
U Odluci  o priključenju građevina na komunalnu

infrastrukturu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 14/01, 10/03, 14/04 i 9/05), u članku
15. stavku 2. pod točkom a) umjesto brojke: “5.900,00
kn.” treba stajati brojka: “7.000,00 kn.”, a pod točkom
b) umjesto brojke: “59,00 kn.” treba stajati brojka:
“70,00 kn.”.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Klasa: 363-01/07-02/22
Urbroj: 2182/04-05/14-07-1
Vodice, 19. srpnja  2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl. iur., v.r.

____________________
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Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
4/01, 15/02 i 14/06), Gradsko vijeće Grada Vodica, na
17. sjednici, od 19. srpnja  2007. godine, daje

ISPRAVAK
Odluke o donošenju Prostornog
plana uređenja Grada Vodica

U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja


