
ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE 

 

 

Temeljem članka 19. stavka 2. podstavka 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica 

(„Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 12/09, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst, 

07/14, 05/15) Odbor za statut, poslovnik i propise utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o osnivanju 

Gradske knjiţnice koji obuhvaća Odluku o osnivanju Pučke knjiţnice i čitaonice  („Sluţbeni vjesnik 

Šibensko-kninske ţupanije“, broj 08/95), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučke  

knjiţnice i čitaonice („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 18/98), Odluku o izmjenama 

i dopunama Odluke o osnivanju Pučke knjiţnice i čitaonice („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske 

ţupanije“, broj 10/03), Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Pučke knjiţnice i čitaonice („Sluţbeni 

vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 16/10), Odluku o izmjeni Odluku o osnivanju Pučke 

knjiţnice i čitaonice („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 05/12), Ispravak (KLASA: 

031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-4 od dana 19. lipnja 2012. godine), Ispravak (KLASA: 

031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-5 od dana 26. studenog 2012. godine), Odluku o 

izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjiţnice Vodice („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, 

broj 08/12), Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Gradske knjiţnice Vodice („Sluţbeni vjesnik 

Šibensko-kninske ţupanije“, broj 01/13) i Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjiţnice 

Grada Vodica („Sluţbeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/15) u kojima je utvrĎeno vrijeme njihova 

stupanja na snagu. 

 

KLASA: 612-01/17-01/13 

URBROJ: 2182/04-03/03-17-1 

Vodice, 10. studenoga 2017. godine 

 

PREDSJEDNIK 

Marija Ferara, dipl. oec. 

 

 

ODLUKU 

o osnivanju Gradske knjižnice Vodice 

(pročišćeni tekst) 

 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 05/12) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-5  

od dana 19. lipnja 2012. godine) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-4  

od dana 26. studenog 2012. godine) 

 

I. 

 Osniva se javna ustanova Gradska knjižnica Vodice. 

 Osnivač Gradske knjižnice Vodice je Grad Vodice. 

 

 (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 05/12) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-5  

od dana 19. lipnja 2012. godine) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-4  

od dana 26. studenog 2012. godine) 

 

 

II. 

 Naziv Gradske knjižnice Vodice je: Gradska knjižnica Vodice. 

 Sjedište Gradske knjižnice Vodice je u Vodicama, Obala Vladimira Nazora br. 4. 

 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 05/12) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-5  

od dana 19. lipnja 2012. godine) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-4  

od dana 26. studenog 2012. godine) 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 08/12) 



 

 

III. 

 Djelatnost Gradske knjižnice Vodice je: 

1. Knjiţnična, 

2. Organiziranje izloţbi, 

3. Organiziranje kulturnih susreta i priredbi, 

4. Izdavačke djelatnosti. 

 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 05/12) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-5  

od dana 19. lipnja 2012. godine) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-4  

od dana 26. studenog 2012. godine) 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 01/13) 

 

 

 

IV. 

Gradska knjižnica ima sljedeća tijela: 

- Ravnatelja i  

- Upravno vijeće knjižnice ovisno o broju djelatnika sukladno Zakonu o knjižnicama. 

Odredbe o ravnatelju i upravnom vijeću regulirati će se Statutom odnosno drugim aktima Gradske 

knjižnice. 

 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 18/98) 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 10/03) 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 16/10) 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 05/12) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-5  

od dana 19. lipnja 2012. godine) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-4  

od dana 26. studenog 2012. godine) 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 04/15) 

 

 

V. 

 Za osnivanje i početak rada Gradske knjižnice Vodice osnivač osigurava sredstva u iznosu od 

10.000,00 kuna. 

 Za obavljanje djelatnosti Gradska knjižnica Vodice će osigurati sredstva: 

— od osnivača, 

- iz svih zakonom dopuštenih izvora. 

 Osnivač se obvezuje da će Gradskoj knjižnice Vodice osigurati sredstva za: 

— materijalne troškove, 

— nabavu opreme, sredstava i pomagala nuţnih za obavljanje djelatnosti, 

— za plaće djelatnika. 

 Visinu sredstava iz stavka 3. ove točke osnivač će utvrditi kod donošenja proračuna svake 

godine. 

 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 05/12) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-5  

od dana 19. lipnja 2012. godine) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-4  

od dana 26. studenog 2012. godine) 

 

 

VI. 

 Ako Gradska knjižnica Vodice ostvari dobit, on će se koristiti za obavljanje djelatnosti. 

 Moţebitna dobit Gradske knjižnice Vodice utvrditi će se na kraju financijske godine. 

 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 05/12) 



Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-5  

od dana 19. lipnja 2012. godine) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-4  

od dana 26. studenog 2012. godine) 

 

 

VII. 

 Ako Gradska knjižnica Vodice na kraju financijske godine iskaže gubitak u poslovanju osnivač 

može gubitak pokriti bespovratno ili uz obvezu povrata sredstava.  

 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 10/03) 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 05/12) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-5  

od dana 19. lipnja 2012. godine) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-4  

od dana 26. studenog 2012. godine) 

 

 

VIII. 

 Gradska knjižnica Vodice može opteretiti i otuđiti nekretnine i drugu svoju imovinu uz 

prethodnu suglasnost gradonačelnika, koji vrši nadzor nad poslovanjem i upravljanjem Gradske 

knjižnice Vodice. 

 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 10/03) 

 (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 05/12) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-5  

od dana 19. lipnja 2012. godine) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-4  

od dana 26. studenog 2012. godine) 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 16/10) 

 

 

IX. 

 Osnivač se obavezuje: 

— da će redovito osigurati i doznačiti sredstva na koja se obvezao, 

—da svojom aktivnošću neće remetiti poslovanje Gradske knjižnice Vodice, 

— da će Gradskoj knjižnici Vodice pruţati stručnu i drugu potrebnu pomoć u svezi s poslovanjem. 

Gradska knjižnica Vodice je duţna: 

— obavljati djelatnost za koju je osnovana, 

— najmanje dva puta godišnje izvijestiti osnivača o radu i poslovanju, 

— kod zapošljavanja novih djelatnika traţiti suglasnost osnivača. 

 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 05/12) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-5  

od dana 19. lipnja 2012. godine) 

Ispravak (KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-4  

od dana 26. studenog 2012. godine) 

 

 

X. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 Ova odluka će se objavit u "Sluţbenom vjesniku Ţupanije Šibenske". 

 

 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučke  knjižnice i čitaonice  

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 18/98) 

koja je stupila na snagu 28. prosinca 1998. godine 



 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Ova odluka objavit će se u „Sluţbenom vjesniku Šibensko-kninske ţupanije“. 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučke knjižnice i čitaonice 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/03) 

koja je stupila na snagu 06. listopada 2003. godine 

 

IV. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom vjesniku 

Šibensko-kninske ţupanije“. 

 Pučka knjiţnica i čitaonica je obvezna u roku od 15 dana od objave izvršiti usklaĎivanje ove 

odluke i internih akata. 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Pučke knjižnice i čitaonice  

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 16/10) 

koja je stupila na snagu 31. prosinca 2010. godine 

 

Članak 3. 

 Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku Šibensko-

kninske ţupanije“. 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o izmjeni Odluku o osnivanju Pučke knjižnice i čitaonice  

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 05/12) 

koja je stupila na snagu 13. lipnja 2012. godine 

 

Članak 2. 

 Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku Šibensko-

kninske ţupanije“. 

 

 

I S P R A V A K  

(KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-5) 

od dana 19. lipnja 2012. godine 

 

 

 

I S P R A V A K  

(KLASA: 031-02/12-01/01, URBROJ: 2182/04-03/01-12-4) 

od dana 26. studenog 2012. godine 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 



Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Vodice 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/12) 

koja je stupila na snagu 30. kolovoza 2012. godine 

 

Članak 2. 

 Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku Šibensko-

kninske ţupanije“. 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Gradske knjiţnice Vodice 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 01/13) 

koja je stupila na snagu 07. veljače 2013.g.) 

 

Članak 2. 

 Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku Šibensko-

kninske ţupanije“ 

 

 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Grada Vodica 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/15) 

koja je stupila na snagu 14. listopada 2015. godine 

 

Članak 2. 

 Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Sluţbenom glasniku Grada 

Vodica“. 

 

 


