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1. GRADONAČELNIK
1.1.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 42. točka 10. Statuta Grada
Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 9/11-ispravak, 04/13, 09/13pročišćeni tekst, 09/13-ispravak, 05/15 i „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/16), na prijedlog
pročelnika gradskih upravnih tijela, Gradonačelnik Grada Vodica donosi

-

IZMJENE I DOPUNU PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE
u dijelu koji se odnosi na Sistematizaciju radnih mjesta

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 04/14, 06/14, 13/14, „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/15, 05/15, 03/16 , 05/16
i 02/17) koji se odnosi na Sistematizaciju radnih mjesta u upravnim tijelima u podnaslovu „UPRAVNI
ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE“ u točki „2. Savjetnik za
imovinsko pravna pitanja, europske fondove i gospodarstvo“ alineja 7. briše se.
Članak 2.
U podnaslovu „TAJNIŠTVO GRADA“ u točki 1. pod nazivom „1. Pročelnik upravnog tijela
– Tajnik Grada“, alineja 6. briše se.
Iza točke 1. pod nazivom „1. Pročelnik upravnog tijela – Tajnik Grada“ dodaje nova točka 1.a
koja glasi:
„1.a Savjetnik za društvene djelatnosti:
II. kategorija, potkategorija – savjetnik, 5. KR

-

-

-

-

Opis poslova:
organizira rad, proučava i stručno obraĎuje najsloženije predmete iz djelokruga društvene
djelatnosti i to: predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva, sporta, kulture i tehničke kulture,
protupožarne i civilne zaštite, zaštite i spašavanja, socijalne i humanitarne skrbi,
koordinira izradu i odabir programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti, suraĎuje
sa svim udrugama i ustanovama iz područja društvenih djelatnosti na području Grada,
kontrolira i nadzire namjenski utrošak sredstava iz proračuna Grada kod udruga i ustanova.
provodi i nadzire postupak stipendiranja učenika i studenata te drugih oblika potpora za
školovanje i studiranje,
suraĎuje sa Zajednicom sportova Grada Vodica i drugim dionicima u vezi utvrĎivanja i
realizacije programa javnih potreba u sportu,
obavlja poslove vezane za provedbu Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi
Grada Vodica, a osobito stručni i drugi poslovi vezani uz zahtjeve graĎana i humanitarnih
udruga u pogledu primjene djelotvornih mjera iz programa socijalne skrbi, sustavno radi na
poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba,
suraĎuje s vjerskim zajednicama i humanitarnim organizacijama te obavlja druge poslove koje
mu odredi pročelnik,
vodi upravne postupke i rješava o upravnim stvarima za koje ima ovlasti na temelju opisa
poslova radnog mjesta koje obavlja,
daje izvješća nadležnim tijelima iz područja društvenih djelatnosti,
vodi postupak za procjenu štete i naknadu iste vezano za elementarne nepogode,
izraĎuje i prati financijske programe iz područja društvenih djelatnosti te prijavljuje projekte
iz područja društvenih djelatnostima pozivne natječaje i proračunska financiranja,
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obavlja poslove koordinatora za sve manifestacije koje organizira, odobrava ili daje suglasnost
Grad Vodice,
obavlja i druge savjetodavne i stručne poslove,
obavlja i sve druge poslove po nalogu pročelnika odjela i Gradonačelnika,
za svoj rad odgovoran je pročelniku odjela,

Uvjeti: stručni specijalist društvenog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu.
U točki 2. pod nazivom „2. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove“ u
alineji 6. brišu se riječi „vodi postupak za procjenu štete i naknadu iste vezano za elementarne
nepogode;“.
U alineji 9. brišu se riječi „i prati manifestacije u Gradu“.
U točki 3. pod nazivom „3. Administrativni referent za društvene djelatnosti“, alineja 5. briše
se.
Iza alineje 9. dodaje se nova alineja koja sada glasi:
„- vodi, organizira i nadzire osobe koje obavljaju rad za opće dobro i javne radove;“.
Članak 3.
Ove Izmjene i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave - u dijelu koji se odnosi na
Sistematizaciju radnih mjesta objavit će se u „Službenom glasniku Grada Vodica“.

KLASA: 023-01/16-01/05
URBROJ: 2182/04-04/01-17-4
Vodice, 04. travnja 2017. godine
GRADONAČELNIK
Branka Juričev-Martinčev, dipl. oec.
1.2.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 86/08 i 61/11) i članka 42. točka 11. Statuta Grada
Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 9/11-ispravak, 04/13, 09/13pročišćeni tekst, 09/13-ispravak, 05/15 i „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/16), a u svezi sa
Proračunom Grada Vodica za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 07/16),
Gradonačelnik Grada Vodica, dana 11. travnja 2017. godine, donio je
DOPUNU
Plana prijma u službu u Grad Vodice za 2017. godinu
I.
U privitku Plana prijma u službu za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj
01/17), pod nazivom „Privitak Planu prijma u službu za 2017. godinu“ u Tajništvu pod naslovom
„Potreban broj službenika i namještenika na odreĎeno/neodreĎeno vrijeme“ u stupcu „Magistar struke
ili stručni specijalist (VSS)“ dodaju se riječi „1 na neodreĎeno vrijeme“.
II.
Dopuna iz točke I. zajedno sa izvornim tekstom utvrĎuju se u novoj tablici koja se nalazi u
privitku i čini njen sastavni dio.
III.
Ova Dopuna Plana objavit će se u „Službenom glasniku Grada Vodica".
2
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KLASA: 112-01/17-01/02
URBROJ: 2182/04-03/03-17-2
Vodice, 11. travnja 2017. godine
GRADONAČELNIK
Branka Juričev-Martinčev, dipl. oec.
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PRIVITAK PLANU PRIJMA U SLUŽBU ZA 2017. GODINU

UPRAVNO TIJELO

Upravni odjel za
financije i javne prihode

Upravni odjel za
gospodarstvo,imovinu i
prostorno planiranje

Upravni odjel za
komunalno-vodni
sustav, zaštitu okoliša i
graditeljstvo

Tajništvo

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na
dan 01.01.2017. godine
Magistar
struke ili
stručni
specijalist
(VSS)

Sveučilišni
prvostupnik
struke ili
stručni
prvostupnik
struke (VŠS)

2
na neodreĎeno
vrijeme

1
na neodreĎeno
vrijeme

3
na neodreĎeno
vrijeme

1
na neodreĎeno
vrijeme

2
na neodreĎeno
vrijeme

4
na neodreĎeno
vrijeme

1
na odreĎeno
vrijeme

2
na odreĎeno
vrijeme

2
na neodreĎeno
vrijeme

0

Srednja
stručna
sprema
(SSS)

Niža
stručna
sprema ili
osnovna
škola
(NSS)

1
na neodreĎeno
vrijeme
0
1
na odreĎeno
vrijeme

1
na neodreĎeno
vrijeme

0

2
na neodreĎeno
vrijeme

Potreban broj službenika i namještenika na
odreĎeno/neodreĎeno vrijeme
Niža stručna
sprema ili
osnovna škola

Potreban
broj
vježbenika

Magistar
struke ili
stručni
specijalist
(VSS)

Sveučilišni
prvostupnik
struke ili
stručni
prvostupnik
struke (VŠS)

Srednja
stručna
sprema
(SSS)

1
na odreĎeno
vrijeme

1
na odreĎeno
vrijeme

1
na odreĎeno
vrijeme

0

0

0

0

0

0

1
na neodreĎeno
vrijeme
0
1
na odreĎeno
vrijeme

1
na neodreĎeno
vrijeme

1
na neodreĎeno
vrijeme

2
na odreĎeno
vrijeme

3
na odreĎeno
vrijeme

0

3
na neodreĎeno
vrijeme

4

1
na neodreĎeno
vrijeme

0

0

0

1
neodreĎeno
vrijeme
0

0
1
na odreĎeno
vrijeme

0
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1.3.
Na temelju članka 2. Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti za ugostitelje – obveznike
poreza na potrošnju za 2017. fiskalnu godinu („Službeni glasnik Grada Vodica, br. 7/16),
Gradonačelnica Grada Vodica, dana 28. veljače 2017.g., donosi:
PROGRAM
MVU
(za ugostitelje – obveznike poreza na potrošnju
za 2017. fiskalnu godinu)
Članak 1.
Programom dodjele potpora male vrijednosti za ugostitelje – obveznike poreza na potrošnju za
2017. fiskalnu godinu (u daljnjem tekstu: Program) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu
potpora male vrijednosti.
Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuje potpora kako je navedeno u Odluci
Grada Vodica o dodjeli potpore male vrijednosti za ugostitelje – obveznike poreza na potrošnju za
2017. fiskalnu godinu („Službeni glasnik Grada Vodica, br. 7/16) i u Uredbi Komisije (EU) br.
1407/2013 od 18. prosinca 2013.g. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352/1).
Članak 2.
Temeljem ovog Programa dodjeljivat će se potpore male vrijednosti s ciljem poticanja pružanja
ugostiteljskih usluga na području Grada cijelu kalendarsku godinu i time poticanja razvoja turizma i
gospodarstva općenito.
Potpore će se dodjeljivati ugostiteljima sa područja Grada Vodica u obliku bespovratnih
sredstava, refundacijom 1,5 % (50 %) mjesečno uplaćenog poreza na potrošnju.
Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Programu smatraju se transparentnim
potporama u smislu članka 4. de minimis Uredbe.
Gornja granica predmetne potpore male vrijednosti je 30.000,00 kn. godišnje po korisniku,
odnosno po državi članici potpore koje se dodjeljuju jednom poduzetniku ne smije prelaziti
200.000,00 eura u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije (2) fiskalne godine, u koje
potpore ulaze i ove potpore ugostiteljima.
Gornje granice primjenjuju se bez obzira na oblik potpore male vrijednosti ili na cilj koji se
namjerava postići te neovisno o tome financira li se potpore koju dodjeljuje Republika Hrvatska u
cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije ili iz nacionalnih sredstava
Republike Hrvatske.
Ako bi se dodjelom novih potpora male vrijednosti mogla premašiti odgovarajuća gornja
granica iz stavka 3. ovog članka, ni jedna od novih potpora ne može imati koristi od ovoga Programa.
Članak 3.
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom danom donošenja Odluke o isplati potpore,
neovisno o datumu isplate potpore ugostitelju.
Ugostitelje će se o dodjeli potpore male vrijednosti obavijestiti pisanim putem dostavom
pojedinačne Odluke.
Vrijednost potpore izražava se u kunama.
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Članak. 4.
Prijavitelj podnosi zahtjev za potporu temeljem ovog Programa Gradu Vodice, Upravnom
odjelu za financije i javne prihode tri puta godišnje i to najkasnije:
- do 5. svibnja 2017. g. za period siječanj-ožujak
- do 5. kolovoza 2017.g. za period travanj-lipanj
- do 5. siječnja 2018.g. za period listopad-prosinac
Zahtjev za potporu mora sadržavati i istome se prilažu:
- ime i prezime/tvrtka, adresa, OIB/MB i IBAN ugostitelja,
- Obrasci PP-MI-PO (Izvješća mjesečnog poreza na potrošnju za tri prethodna mjeseca-preslike),
- Potvrde o uplati mjesečnih poreza (za tri prethodna mjeseca-preslike),
- Potvrda o nepostojanju dugovanja prema Gradu Vodice.
Članak 5.
Potpore male vrijednosti po ovom Programu mogu se dodijeliti najkasnije do 31.
svibnja/kolovoza 2017.g., odnosno 31. siječnja 2018.g..
Članak 6.
Upravni odjel za financije i javne prihode Grada Vodica će voditi evidenciju o dodijeljenim
potporama male vrijednosti po ovom Programu.
Po završetku postupka dodjele sredstava potpora, Upravni odjel za financije i javne prihode
Grada Vodica će Ministarstvu financija do 30. travnja 2018.g., dostavljati podatke o dodijeljenim
potporama.
Članak 7.
Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Vodica“, a primjenjuje se od 28.
veljače 2017.g. do 31. siječnja 2018.g..
KLASA: 410-01/17-01/05
URBROJ: 2182/04-04/01-17-2
Vodice, 28. veljače 2017.g.
GRADONAČELNICA
Branka Juričev-Martinčev, dipl.oec.
1.4.
Na temelju članka 62. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 42. točka 8. Statuta Grada Vodica (»Službene vjesnik Šibensko-kninske županije« broj 9/09,
9/11-ispravak, 4/13, 9/13- pročišćeni tekst, 05/15 i Službeni glasnik Grada Vodica broj 04/16),
Gradonačelnica Grada Vodica, donosi
ODLUKU
o oročavanju raspoloživih sredstava
proračuna Grada Vodica za 2017. g.
Članak 1.
Slobodna novčana sredstava proračuna Grada Vodica za 2017. godinu oročavaju se kod
Partner banke d.d. Zagreb u iznosu od 1.500.000,00 kn (slovima: milijun i petsto tisuća kuna)
sukladno prijedlogu III Dodatka Ugovoru o oročenom depozitu broj: 885-48-001388 od 29. 03. 2017.
6
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godine na rok od 6 mjeseci od dana uplate na račun banke, uz visinu fiksne kamatne stope od 2.00 %
godišnje.
Članak 2.
Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Grada Vodica.
KLASA: 450-01/17-01/01
UR.BROJ: 2182/04-02/07-17-2
Vodice, 31. ožujka 2017. godine
GRADONAČELNIK
Branka Juričev Martinčev, dipl. oec.
1.5.
Na temelju članka 62. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 42. točka 8. Statuta Grada Vodica (»Službene vjesnik Šibensko-kninske županije« broj 9/09,
9/10-ispravak i 4/13, 9/13- pročišćeni tekst, 05/15 i Službeni glasnik Grada Vodica broj 04/16),
Gradonačelnica Grada Vodica, donosi
ODLUKU
o oročavanju raspoloživih sredstava
proračuna Grada Vodica za 2017. g.
Članak 1.
Slobodna novčana sredstava proračuna Grada Vodica za 2017. godinu oročavaju se kod
Partner banke d.d. Zagreb u iznosu od 2.000.000,00 kn (slovima: dva milijuna kuna) sukladno
prijedlogu Dodatka III Ugovoru o oročenom depozitu broj: 885-48-001414 od 21. 04. 2017. godine na
rok od 6 mjeseci od dana uplate na račun banke, uz visinu fiksne kamatne stope od 2.00 % godišnje.
Članak 2.
Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Grada Vodica.
KLASA: 450-01/17-01/01
UR.BROJ: 2182/04-02/07-17-3
Vodice, 24. travnja 2017. godine
GRADONAČELNIK
Branka Juričev Martinčev, dipl. oec.

1.6.
Na temelju članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Vodica („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 6/14, 13/14 „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/15,
05/15, 03/16 i 05/16) i članka 42. točke 10. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Šibenskokninske županije“, broj 09/09, 9/11- ispravak, 04/13, 09/13, 05/15 i „Službeni glasnik Grada Vodica“,
broj 04/16) Gradonačelnik Grada Vodica donosi
DOPUNU ODLUKE
o rasporedu radnog vremena
i terminima rada sa strankama u upravnim tijelima Grada Vodica
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Članak 1.
U Odluci o rasporedu radnog vremena i terminima rada sa strankama u upravnim tijelima
Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“ 03/16) u članku 3. iza alineje 1. dodaje se nova
alineja koja glasi:
„- Viši referent za komunalno-vodni sustav svaki radni dan od 11,00 do 15,00 sati.“
Dosadašnje alineje 2. i 3. postaju alineje 3. i 4.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Vodica“ .
KLASA: 023-01/15-01/06
URBROJ: 2182/04-04/01-17-2
Vodice, 08. svibnja 2017. godine
GRADONAČELNIK
Branka Juričev Martinčev, dipl. oec.

1.7.
Na temelju članka 42. točke 35. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13 - pročišćeni tekst, 09/13 - ispravak, 05/15 i
„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/16) i članka 30. stavak 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne
novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), Gradonačelnik Grada
Vodica daje
SUGLASNOST
na imenovanje zapovjednika DVD-a „Vodice“
1. Daje se suglasnost na imenovanje Marka Španje za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Vodice, a temeljem Odluke o imenovanju Izborne skupštine Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Vodice od 27. travnja 2017. godine, koja se prilaže ovoj Suglasnosti i čini
njezin sastavni dio.
2. Ova Suglasnost objavit će se u „Službenom glasniku Grada Vodica“.

KLASA: 214-01/17-01/01
URBROJ: 2182/04-03/03-17-2
Vodice, 27. travnja 2017. godine
GRADONAČELNIK
Branka Juričev-Martinčev, dipl. oec.
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1.8.
Na temelju članka 42. točke 35. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13 - pročišćeni tekst, 09/13 - ispravak, 05/15 i
„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/16) i članka 30. stavak 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne
novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), Gradonačelnik Grada
Vodica daje
SUGLASNOST
na imenovanje zamjenika zapovjednika DVD-a „Vodice“
1. Daje se suglasnost na imenovanje Domagoja Vučka za zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Vodice, a temeljem Odluke o
imenovanju Izborne skupštine
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice od 27. travnja 2017. godine, koja se prilaže ovoj
Suglasnosti i čini njezin sastavni dio.
2. Ova Suglasnost objavit će se u „Službenom glasniku Grada Vodica“.
KLASA: 214-01/17-01/01
URBROJ: 2182/04-03/03-17-3
Vodice, 27. travnja 2017. godine
GRADONAČELNIK
Branka Juričev-Martinčev, dipl. oec.
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Broj 3

1.9.
Na temelju članka 42. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
br. 9/09 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15, „Službeni glasnik Grada Vodica“, 4/16)
I Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava
radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, br. 6/10 i “Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 2/17), Gradonačelnica Grada
Vodica dana 01. ožujka 2017.g. donosi

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Plana korištenja javnih gradskih površina
na području Grada Vodica za 2017.g.

1. Usvaja se Plan korištenja javnih gradskih površina na području Grada Vodica za 2016.g. i to:
a) plan i raspored korištenja javnih gradskih površina za trgovačku djelatnost na: štandovima,
kioscima, vitrinama, stalcima, izrada portreta, izložba slika, sviranje i dr.,
b) plan i raspored korištenja javnih gradskih površina u svrhu postave terase za pružanje
ugostiteljskih usluga,
2. Sastavni dio ovog Zaključka je Plan korištenja javnih površina na području Grada Vodica za
2017.g., sa tekstualno-tabelarnim i grafičkim prilozima.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u “Službenom glasilu Grada Vodica”.

GRADONAČELNICA

Branka Juričev-Martinčev, dipl.oecc.
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Izdavač: Grad Vodice, Ive Čače 8
Glavni urednik: Branka Juričev-Martinčev, dipl. oec., tel: 022/444-900, fax: 022/444-920
www.grad-vodice.hr
Tisak: Grad Vodice
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