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1. GRADONAĈELNIK 

 

1.1.  
 

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, 4/13, 9/13- pročišćeni tekst, 05/15 i Službeni glasnik Grada Vodica broj 04/16), 

Gradonačelnica Grada Vodica, donosi 

ODLUKU 

o oroĉavanju raspoloţivih sredstava 

 proraĉuna 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 IV Dodataka Ugovoru o oročenom depozitu broj: 885-48-001388 od 29. 09. 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: 2182/04-02/07-17-8 

Vodice, 29. rujna 2017. godine 

 

                                                                                      GRADONAĈELNIK 

                 Nelka Tomić, dr.med. 

 

1.2.  
 

 

Na temelju članka 42. stavka 3. točke 32. Statuta Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije“, broj 09/09, 09/11 - ispravak, 04/13, 09/13 - pročišćeni tekst, 05/15 i „Službeni 

glasnik Grada Vodica“, broj 04/16), Gradonačelnica Grada Vodica dana 10. listopada 2017.g. donosi                                

P R A V I L N I K 

o stipendiranju studenata Grada Vodica 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Ĉlanak 1. 

  Ovim se Pravilnikom ureĎuju opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu stipendija studentima 

na visokim učilištima, te prava i obveze korisnika stipendije. 

Ĉlanak 2. 

Sredstva za stipendiju osiguravaju se u proračunu Grada Vodica. 
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Ĉlanak 3. 

Iznos stipendije utvrĎuje se u visini 700,00 kn mjesečno tijekom trajanja akademske godine, 

izuzev studenata koji studiraju u Šibensko-kninskoj županiji, kojima se stipendija utvrĎuje u visini 

mjesečne studentske autobusne karte.  

Ĉlanak 4. 

  Broj stipendija za dodjelu utvrĎuje svake godine gradonačelnik Grada Vodica, sukladno 

planiranim i osiguranim proračunskim sredstvima za tekuću godinu. 

II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE 

Ĉlanak 5. 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće 

uvjete: 

 - da nisu, osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali akademsku godinu, 

 - da su redovni studenti studija u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu i da su završili prethodne godine 

studija s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,50, odnosno srednju školu sa prosjekom najmanje 

4,00, a u socijalnoj kategoriji najmanje 3,50 

-da imaju prebivalište na području Grada Vodica najmanje 4 (četiri) zadnje godine, 

- da su državljani Republike Hrvatske, 

- za studente na sveučilišnom i stručnom studiju razine preddiplomski i diplomski da nisu  

    stariji od 25 godina 

-za studente poslijediplomskog sveučilišnog studija da nisu stariji od 30 godina  

Ĉlanak 6. 

  Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim 

Pravilnikom. Iznimno se stipendija dodjeljuje i onim studentima koji na meĎunarodnim natjecanjima 

iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) ostvare osvajanje prvog mjesta, ali isključivo za 

akademsku godinu u kojoj je uspjeh i ostvaren.  

III. DODJELA STIPENDIJE 

 
Ĉlanak 7. 

  O dodjeli stipendije Grada Vodica odlučuje i donosi odnosne odluke gradonačelnik Grada 

Vodica. 

Ĉlanak 8. 

  Gradonačelnik podnosi izvješće Gradskom vijeću Grada Vodica jednom godišnje, odnosno po 

potrebi. 

Ĉlanak 9. 

  Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljaju stručne službe Grada Vodica. 
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IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE 

Ĉlanak 10. 

 Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja. 

 Natječaj raspisuje gradonačelnik Grada Vodica svake godine u četvrtom kvartalu tekuće godine.  

 Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i internet stranicama Grada Vodica. 

Ĉlanak 11. 

 Natječaj sadrži: 

 - naziv tijela koje objavljuje natječaj, 

 - trajanje natječaja, 

 - naziv tijela kojem se zahtjevi podnose, 

 - opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije, 

 - dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije, 

 - trajanje stipendije, 

 - rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja, 

 - iznos i broj stipendija za dodjelu, 

 - prava i obveze stipendista. 

Ĉlanak 12. 

 Kriteriji po kategorijama za utvrĎivanje liste kandidata za dodjelu stipendije studentima su: 

- kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima u skladu odredbama u 

ovome Pravilniku; 

- kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uvjet uspješnosti u dosadašnjem 

školovanju u skladu sa odredbama u ovome Pravilniku. 

- kriterij uspjeha na meĎunarodnom natjecanju (osvajanje prvog mjesta na europskim i 

svjetskim prvenstvima) - stipendije se dodjeljuju izravno zaključkom gradonačelnika uz uvjet 

dostavljanja potvrde o redovnom studiranju. 

- kriterij upisa na preddiplomski sveučilišni studij Energetske uĉinkovitosti i obnovljivih 

izvora - 1 stipendija se dodjeljuje izravno zaključkom gradonačelnika stipendistu sa najvećim 

brojem bodova ostvarenih prema kriterijima iz točke 1) i 2) ovog članka 

Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se za svakog studenta u bodovima i u skladu s odredbama 

ovog Pravilnika, te na osnovu toga izraĎuje rang lista. 

Svaki natjecatelj- student može se natjecati isključivo i samo po jednom kriteriju koji  izabere kao 

povoljniji.  

Ĉlanak 13. 

Prema kriteriju uspjeha postignutog u prethodnom školovanju status se utvrĎuje na način i to: 

a) Studenti viših godina koji već koriste stipendiju Grada Vodica, ako su imali prosjek položenih ispita 

u prethodnoj godini najmanje 3,50, stječu pravo na daljnje korištenje stipendije po priloženom 

prosjeku ocjena. 

b) Studentima prve godine (brucošima) visokog učilišta uspjeh se utvrĎuje prosječnom ocjenom općih 

uspjeha srednje škole i završnog ispita mature. 

 Ostvareni prosjek ocjena srednje škole boduje se:        
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Prosjek ocjena               broj bodova 

4,00-4,25                       60 

4,26-4,50                       70 

4,51-4,75                       80 

4,76-4,90                       90 

4,91-5,00                      100 

c) Prema kriteriju u izvanškolskim aktivnostima-plasmanu na županijskom, državnom ili 

meĎunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih 

aktivnosti, ali isključivo u periodu za koji se uzima prosjek ocjena,  podnositelju prijave za dodjelu 

stipendije dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 

-  za osvojeno jedno od prvog do petog mjesta na županijskom/regionalnom natjecanju  5 bodova, 

-  za osvojeno jedno od prvog do petog mjesta na državnom natjecanju                       10 bodova i 

-  za osvojeno jedno od prvog do desetog mjesta na meĎunarodnom natjecanju           15 bodova 

 Ako je podnositelj prijave na natječaju stekao uvjete iz prethodnog stavka, priznaje mu se 

samo jedan, najpovoljniji rezultat. 

d)  Za studente viših godina visokog učilišta uspjeh se utvrĎuje prosječnom ocjenom svih položenih 

ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali ni jednu godinu. 

Ostvareni prosjek ocjena viših godina visokog učilišta boduje se na način: 

            Prosjek ocjena                       broj bodova 

 3,50-3,99                                70 

 4,00-4,49                                     80 

 4,50-5,00                                     90 

e)  Prema kriteriju godine studija odnosno školovanja dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 

- za upisanu drugu godinu studija         10 bodova 

- za upisanu treću godinu studija          20 bodova 

- za upisanu četvrtu godinu studija       30 bodova   

- za upisanu petu godinu studija           40 bodova   

- za upisanu šestu godinu studija          50 bodova 
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Ĉlanak 14. 

Prema kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz (smanjeni) uvjet uspješnosti u 

dosadašnjem školovanju status se utvrĎuje na način i to:  

a) Prema kriteriju socijalnih uvjeta: 

-  podnositelj prijave-dijete bez oba roditelja                                                                40 bodova 

-  podnositelj prijave-dijete poginulog hrvatskog branitelja                                  30 bodova 

-  korisnik zajamčene minimalne naknade                                                          25 bodova 

-  podnositelj prijave-invalid, dijete invalida                                                       25 bodova 

-  podnositelj prijave-dijete samohranog roditelja                                                20 bodova   

- prihod po članu zajedničkog obiteljskog kućanstva od 500,00 do 800,00 kuna    20 bodova 

- prihod po članu zajedničkog obiteljskog kućanstva od 800,00 do 1.100,00 kuna      15 bodova   

- prihod po članu zajedničkog obiteljskog kućanstva od 1.100,00 do 1.400,00 kuna   10 bodova                                                                                                     

- podnositelj prijave iz obitelji s troje i više malodobne djece                                      10 bodova 

-  za svakog člana obitelji-studenta koji se nalazi na studiranju, osim podnositelja prijave, a ne 

prima stipendiju                                                                                                             10 bodova  

 Ako je podnositelj prijave na natječaju stekao uvjete iz prethodnog stavka, priznaje mu se 

samo jedan, najpovoljniji rezultat. 

    Za studente viših godina koji već koriste stipendiju Grada Vodica, ako su imali prosjek 

položenih predmeta/ispita u prethodnoj godini najmanje 3,50, stječu pravo na daljnje korištenje 

stipendije prema kriteriju uspjeha postignutog u prethodnom školovanju. 

b) Za studente prve godine visokog učilišta uspjeh se utvrĎuje prosječnom ocjenom općih 

uspjeha srednje škole i završnog ispita mature. 

Ostvareni prosjek ocjena srednje škole boduje se: 

Prosjek ocjena           broj bodova 

3,50-3,99                       50  

4,00-4,25                       60 

4,26-4,50                       70 

4,51-4,75                       80 

4,76-4,90                       90 
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4,91-5,00                      100    

c) Za studente viših godina visokog učilišta uspjeh se utvrĎuje prosječnom ocjenom svih 

položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali ni jednu godinu. 

Ostvareni prosjek ocjena viših godina visokog učilišta boduje se: 

          Prosjek ocjena                       broj bodova 

 3,50-3,99                                70 

 4,00-4,49                                80 

 4,50-5,00                                90 

d)  Prema kriteriju godine studija odnosno školovanja dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 

- za upisanu drugu godinu studija         10 bodova 

- za upisanu treću godinu studija          20 bodova 

- za upisanu četvrtu godinu studija       30 bodova   

- za upisanu petu godinu studija           40 bodova  

- za upisanu šestu godinu studija          50 bodova  

e)  Prema kriteriju plasmana na županijskom, državnom ili meĎunarodnom natjecanju iz bilo 

kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti podnositelju prijave za 

dodjelu stipendije dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 

-  za osvojeno jedno od prvog do petog mjesta na županijskom/regionalnom natjecanju  5 bodova, 

-  za osvojeno jedno od prvog do petog mjesta na državnom natjecanju                          10 bodova 

-  za osvojeno jedno od prvog do desetog mjesta na meĎunarodnom natjecanju           15 bodova 

 Ako je podnositelj prijave na natječaju stekao uvjete iz prethodnog stavka, priznaje mu se 

samo jedan, najpovoljniji rezultat. 

Članak 15. 

U trenutku raspisivanja natječaja dodatno će se bodovati sa 20 bodova deficitarna zanimanja 

na području Šibensko-kninske županije i to temeljem službene statistike Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje,  područne službe Šibenik. 

                                                             Članak 16. 

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova njihovo meĎusobno rangiranje 

obavlja se na temelju uspješnosti iskazane na dvije decimale tj. za svaki traženi razred izračunava se 

prosječna ocjena na dva decimalna mjesta. 
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Članak 17. 

Ako je u/po nekoj od navedenih kategorija/kriterija iz članka 13.-15. ovoga Pravilnika broj 

dodijeljenih stipendija manji od broja stipendija raspisanih natječajem, bit će za utvrĎenu razliku 

proširen broj stipendija u/po drugim kategorijama/kriterijima. 

Članak 18. 

 Obradu prijava pristiglih na natječaj obavlja Tajništvo, te podnosi Gradonačelniku prijedlog 

liste kandidata za dodjelu stipendija.  

 Gradonačelnik utvrĎuje konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija koja se objavljuje na 

oglasnoj ploči i web stranici Grada u roku 15 dana od dana završetka roka dostave prijava.  

 U roku od 8 dana od dana objavljivanja konačne liste kandidata svaki kandidat može podnijeti 

pismeni prigovor na konačnu listu. 

  Gradonačelnik Grada Vodica je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana 

isteka roka za prigovor. 

  Odluka o prigovoru je konačna. 

V. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA STIPENDIJE 

Članak 19. 

 Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik, a objavljuje se na oglasnoj ploči i web 

stranici Grada.  

 Na temelju odluke o dodjeli stipendije, gradonačelnik Grada Vodica i stipendist potpisuju 

ugovor o korištenju stipendije. 

 Ugovor o korištenju stipendije sadrži:  

 - ime, odnosno naziv ugovornih strana, 

 - naziv fakulteta za koji je odobrena stipendija, 

 - iznos stipendije, 

 - vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje, 

 - obvezu zaposlenja za studente,   

- obvezu prijave studenta o završetku studija (najkasnije u roku 30 dana od završetka)  

 - način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora, 

 - druga prava i obveze ugovornih strana. 

Članak 20. 

  Stipendija za studente dodjeljuje se za 11 mjeseci, s tim da prva isplata obuhvaća i mjesečne 

iznose za razdoblje početka akademske godine. 

Članak 21.  

Stipendija se isplaćuje korisnicima na početku tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. 

Članak 22. 

  Korisnici stipendije mogu nastaviti s korištenjem stipendije do kraja redovnog akademske 

godine pod uvjetom da akademsku godinu za koju su stipendirani završe s prosjekom ocjena najmanje 

3,50, uz predočenje dokaza za svaku slijedeću godinu. 
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Članak 23. 

Nakon završenog školovanja korisnici stipendije su obvezni zaposliti se na području Grada 

Vodica, u skladu s ugovorom iz članka 19. ovoga Pravilnika. 

  Korisnik stipendije može prihvatiti zaposlenje i na području Šibensko-kninske županije ili 

području Republike Hrvatske, čime se oslobaĎa obveze iz stavka 1. ovoga članka jedino pod uvjetom 

da se iz opravdanih razloga nije mogao zaposliti na području Grada Vodica. 

Članak 24. 

  Ugovor o dodjeli stipendije raskida se uz obvezu povrata stipendije u istom broju obroka koje 

je student primio u slučaju: 

- samovoljnog prekida obrazovanja u tijeku akademske godine, 

- pravomoćne osude korisniku stipendije za kazneno djelo, 

- ako se naknadno utvrdi da je podnositelj prijave dostavio netočne podatke prilikom podnošenja 

prijave, a koje su bile temelj za utvrĎivanje mjesta na konačnoj listi za dodjelu stipendija, 

-odbije ponuĎeno zaposlenje sukladno članku 23. ovoga Pravilnika, 

- jednostrano raskine radni odnos prije proteka roka utvrĎenog ugovorom iz članka 19. ovoga 

Pravilnika, 

- bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju. 

Članak 25. 

  Obveza zaposlenja iz članka 23. ovoga Pravilnika odgaĎa se do završetka obrazovanja ako 

korisnik stipendije, uz prethodno odobrenje davatelja stipendije, nastavlja obrazovanje u tuzemstvu ili 

inozemstvu prema programu za koji je primao stipendiju. 

Članak 26. 

 Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju studenata Grada 

Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 04/15 i 05/16). 

Članak 27. 

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom glasniku Grada 

Vodica».  

KLASA:  604-02/17-01/01 

UR.BROJ: 2182/04-03/05-17-1 

Vodice, 10. listopada 2017. godine 

 

 

                                                                                                            GRADONAĈELNIK  

                                                                                                             Nelka Tomić, dr. med. 
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1.3. 

 

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, 09/13-

pročišćeni 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  10. listopada 2017. godine, donio je  

 

IZMJENA 

Plana prijma u sluţbu u Grad Vodice za 2017. godinu 

 

  

I. 

 

U privitku Plana prijma u službu za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 

01/17, 03/17), pod nazivom „Privitak Planu prijma u službu za 2017. godinu“ u Upravnom odjelu za 

financije i javne prihode pod naslovom „Potreban broj službenika i namještenika na 

odreĎeno/neodreĎeno vrijeme“ u stupcu „Viša stručna sprema“ umjesto riječi „1 na odreĎeno vrijeme“ 

stavljaju se riječi „1 na neodreĎeno vrijeme“. 

II. 

 

Izmjena iz točke I. zajedno sa izvornim tekstom utvrĎuju se u novoj tablici koja se nalazi u 

privitku i čini njen sastavni dio. 

 

 

III. 

 

Ova Izmjena Plana objavit će se u „Službenom glasniku Grada Vodica".  

 

 

 

KLASA: 112-01/17-01/02 

URBROJ: 2182/04-03/03-17-4 

Vodice, 10. listopada 2017. godine 
 

 

GRADONAĈELNIK 

 Nelka Tomić, dr. med.  
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PRIVITAK PLANU PRIJMA U SLUŢBU ZA 2017. GODINU 
 

UPRAVNO TIJELO Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na 

dan 01.01.2017. godine 

Potreban broj sluţbenika i namještenika na 

odreĊeno/neodreĊeno vrijeme 

Potreban 

broj 

vjeţbenika Magistar 
struke ili 

stručni 

specijalist 
(VSS) 

Sveučilišni 
prvostupnik 

struke ili 

stručni 
prvostupnik 

struke (VŠS) 

Srednja 
stručna 

sprema 

(SSS) 

Niža 
stručna 

sprema ili 

osnovna 
škola 

(NSS) 

Magistar 
struke ili 

stručni 

specijalist 
(VSS) 

Sveučilišni 
prvostupnik 

struke ili 

stručni 
prvostupnik 

struke (VŠS) 

Srednja 
stručna 

sprema 

(SSS) 

Niža stručna 
sprema ili 

osnovna škola 

 

Upravni odjel za 

financije i javne prihode 

2 

na neodreĎeno 

vrijeme 

 

1 

na neodreĎeno 

vrijeme 

 

1 

na neodreĎeno 

vrijeme 

 

1 

na odreĎeno 

vrijeme 

0 

1  

na odreĎeno 

vrijeme 

 

1 

na neodreĎeno 

vrijeme 

 

0 0 1 

Upravni odjel za 

gospodarstvo,imovinu i 

prostorno planiranje 

3 

na neodreĎeno 

vrijeme 

 

1 

na neodreĎeno 

vrijeme 

 

1 

na neodreĎeno 

vrijeme 

 

0 

1  

na neodreĎeno 

vrijeme 

 

1  

na odreĎeno 

vrijeme 

0 0 0 0 

Upravni odjel za 

komunalno-vodni 

sustav, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo 

2 

na neodreĎeno 

vrijeme 

 

1 

na odreĎeno 

vrijeme 

 

4 

na neodreĎeno 

vrijeme 

 

2 

na odreĎeno 

vrijeme 

 

0 0 

1 

na neodreĎeno 

vrijeme 

 

2 

na odreĎeno 

vrijeme 

2 

na  neodreĎeno 

vrijeme   

 

3 

na odreĎeno 

vrijeme  

1  

na odreĎeno 

vrijeme 

 

0     0 

Tajništvo 

2 

na neodreĎeno 

vrijeme 

 

0 

 

2 

na neodreĎeno 

vrijeme 

 

 

3 

na neodreĎeno 

vrijeme 

1 

na neodreĎeno 

vrijeme 

0 

1 

neodreĎeno 

vrijeme 

 

 

1 

 na odreĎeno 

vrijeme 

0 0 
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1.4. 

Na temelju članka 42. točke 27. 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),  Gradonačelnik Grada Vodica, donosi 

       

RJEŠENJE 

o imenovanju Odbora za koordinaciju akcijom 

“Gradovi i Općine – prijatelji djece“ 

I. 

U sastavu Odbora za koordinaciju imenuju se slijedeći članovi: 

 

Tina-Valerija Storić  (predsjednica),      

Bianca Klarendić (voditeljica Dječjeg gradskog vijeća)  

Andrijana Šunjara  

Martina Tabula 

Ivana Mikulandra 

Melina Lugović 

Marija Zelić 

 

II. 

Osnovni zadaci Odbora za koordinaciju su:  

- izraĎuje prijedlog Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Vodica, 

- izraĎuje prijedlog Izvedbenog plana za ostvarivanje prava i potrebe djece na području Grada Vodica, 

- koordinira i provodi izbore za dječje Gradsko vijeće i dječjeg Gradonačelnika Grada Vodica, 

- koordinira i vodi rad Dječjeg gradskog vijeća Grada Vodica, 

- po završetku izbora donosi Statut Dječjeg Gradskog vijeća Grada Vodica, 

 - osniva i vodi rad Dječjeg foruma Grada Vodica, 

- promiče akciju u cjelini i posebno svoje rezultate u lokalnim medijima i na druge učinkovite načine 

upoznaje širu javnost o Akciji 

- prati provoĎenje svih strateških dokumenata i planova vezano za provoĎenje ove akcije, 

- inicira i poduzima potrebne mjere za uspješno voĎenje Akcije 

- analizira postignute rezultate i nalazi rješenja za uočene teškoće i probleme u realizaciji ukupnog   

programa Akcije, 

- dostavlja Središnjem koordinacijskom odboru Akcije godišnja i periodična izvješća o stanju, 

  napretku i dostignućima Akcije u Gradskom KO, 

- sudjeluje na središnjim godišnjim i tematskim savjetovanjima svih KO-a, 

- provodi ostale aktivnosti koje su od interesa za što kvalitetniju ukupnu provedbu ove Akcije. 

 

III. 

 Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Zaključak o osnivanju i imenovanju 

Koordinacijskog odbora  „Gradovi i Općine – prijatelji djece“ (KLASA: 023-01/14-01/02, URBROJ: 

2182/04-04/01-14-1) i Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Koordinacijskog 

odbora „Gradovi i Općine- prijatelji djece“ (KLASA: 023-01/14-01/02, URBROJ: 2182/04-04/01-14-

2). 

IV. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ”Službenom glasniku Grada 

Vodica”. 

 

KLASA: 023-01/17-01/09 

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

Vodice, 11.  rujna 2017. godine 

GRADONAĈELNIK 

Nelka Tomić, dr. med. 

 

 



19. Listopada 2017. SLUŽBENI GLASNIK GRADA VODICA BROJ 7 

13 
 

 

1.5.  

Na temelju članka 42. točke 27. 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),  Gradonačelnik Grada Vodica, donosi 

       

RJEŠENJE 

o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za koordinaciju 

akcijom “Gradovi i Općine – prijatelji djece“ 

 

 

I. 

 

 U Odbor za koordinaciju akcijom “Gradovi i Općine – prijatelji djece“  umjesto Martine 

Tabule imenuje se Sanja Radin Mačukat.   

 

II. 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ”Službenom glasniku Grada 

Vodica”. 

 

KLASA: 023-01/17-01/09 

URBROJ: 2182/04-03/03-17-2 

Vodice, 12.  listopada 2017. godine 

 

GRADONAĈELNIK 

Nelka Tomić, dr. med. 

 

 

1.6.  

Na temelju članka 42. točke 14. 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 5. Odluke o osnivanju Ustanove za predškolski odgoj i 

naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi za Grad Vodice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“, broj 06/94, 02/10, 02/10, 8/13 i 09/13), Gradonačelnik Grada Vodica, donosi 

 

RJEŠENJE  

o imenovanju ĉlanova Upravnog vijeća 

Djeĉjeg vrtića „Tamaris“ Vodice 

 

I. U Upravno vijeće Dječjeg vrtiča „Tamaris“ Vodice imenuju se: 

 

1. Hrvoje Perica  

2. Sanja Antulov Mikić 

3. Iva Latin Srdarić 

4. Valentina Babić 

5. Anica Šuša 

6.  

Jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića. 

Jednog člana biraju iz svojih redova odgojitelji i stručni suradnici na sjednici odgojiteljskog vijeća. 

II. Mandat članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice traje 4 godine, tj. do 12. 

listopada 2021. godine. 
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III. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada 

Vodica“. 

 

 

KLASA: 119-01/17-01/04 

URBROJ: 2182/04-03/03-17-3 

U Vodicama, 13. listopada 2017. godine 

 

 

GRADONAĈELNIK 

Nelka Tomić, dr.med. 

 

2. TAJNIŠTVO 

__________________________________________________________________________________ 

2.1. 

 

        
       REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŢUPANIJA 

 
   GRAD VODICE 

       TAJNIŠTVO 

 

KLASA: 601-02/17-01/04 

URBROJ: 2182/04-03/03-17-01 

Vodice, 05. listopada 2017. godine 

 

Temeljem članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije“, broj 12/09 i 04/13, 09/13-pročišćeni tekst, 07/14 i 05/15), u Odluci o izmjeni 

Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi za 

Grad Vodice (pročišćeni tekst) koja je objavljena u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, 

broj 8/13 uočena je greška, te Tajnik Grada daje  

 

I S P R A V A K 

 

U Odluci o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o 

djeci predškolske dobi za Grad Vodice (pročišćeni tekst) koja je objavljena u „Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije“, broj 8/13 u naslovu se brišu sljedeće riječi „(pročišćeni tekst)“ tako da 

naslov Odluke sada glasi: 

„Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu te skrb o djeci 

predškolske dobi za Grad Vodice“. 

 

TAJNIK GRADA 

Zdenka Šimić, dipl. iur. 
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__________________________________________________________________________________ 

 

Izdavač:  Grad Vodice,  Ive Čaće 8 

Glavni urednik:  Nelka Tomić, dr.med.,  tel: 022/444-900,  fax: 022/444-920 

www.grad-vodice.hr 

Tisak:  Grad Vodice 

 

 

 

http://www.grad-vodice.hr/
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