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1. GRADONAČELNIK
1.1.
Na temelju članka 95. stavaka 2. i članka 188. Zakona o prostornom ureĎenju („Narodne
Novine“, broj 153/13 i 65/17) članka 42. točke 3. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“ broj 09/09, 09/11 ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst, 05/15 i „Službeni glasnik
Grada Vodica“ 04/16) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
Novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
Gradonačelnica Grada Vodica, dana 27. prosinca 2017. godine donosi:
ZAKLJUČAK
o utvrĎivanju Prijedloga IV izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja
Grada Vodica i upućivanju istog na javnu raspravu
1. UtvrĎuje se Prijedlog IV izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja Grada Vodica (u
daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i upućuje se na javnu raspravu.
2. Javna rasprava objavit će se u Slobodnoj Dalmaciji, na mrežnim stranicama Ministarstva
graditeljstva i prostornog ureĎenja, na mrežnim stranicama Grada Vodica, u „Službenom glasniku
Grada Vodica“ i na oglasnoj ploči Grada Vodica,
3. Prijedlog Plana izložit će se na javni uvid od 29. siječnja do 12. veljače 2018. godine, u
dvorani za sastanke Grad Vodice, Ive Čače 8, svakog radnog dana od 08:00 – 14:00, u trajanju od 15
dana.
4. U vrijeme trajanja javnog uvida, Prijedlog Plana bit će objavljen na mrežnoj stranici Grada
Vodica.
5. Javno izlaganje o prijedlogu Plana održat će se dana 08. veljače 2018. godine u 12,00 sati u
dvorani za sastanke Grada Vodica, Ive Čače 8.
6. Prijedloge i primjedbe o prijedlogu Plana mogu se predložiti usmeno i na zapisnik tijekom
javnog izlaganja, te se iste mogu uputiti u pisanom obliku nositelju izrade Upravnom odjelu za
gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, Grada Vodica, Ive Čače 8, do zaključno utorka 13.
veljače 2018. godine. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani,
ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
7. Nositelj izrade Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno ureĎenje Grada Vodica,
dostavlja i posebnu pisanu obavijest javnopravnim tijelima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za
izradu prostornog plana, susjednim gradovima i općinama, Vijećima mjesnih odbora u obuhvatu
plana.
8. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Vodica“ i na oglasnoj ploči Grada.
KLASA: 350-02/15-01/50
URBROJ: 2182/04-05/02-17-17
Vodice, 27. prosinca 2017.
Gradonačelnik
Nelka Tomić, dr. med.
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1.2.
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom ureĎenju («Narodne Novine», broj 153/13 i
65/17), Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja Grada Vodica („Službeni
glasnik Grada Vodica“ broj 06/15), i Zaključka Gradonačelnice Grada Vodica od 27. prosinca 2017.,
KLASA: 350-02/15-01/50, URBROJ: 2182/04-05/02-17-17, Gradonačelnica Grada Vodica dana 27.
prosinca 2017. objavljuje:
JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu IV izmjena i dopuna
Prostornog plana ureĎenja Grada Vodica
1. Javna rasprava o Prijedlogu IV izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja Grada Vodica
trajat će 15 dana, od 29. siječnja do 12. veljače 2018. godine.
2. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog IV izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja
Grada Vodica biti će izložen u prostorijama Grada Vodica, u dvorani za sastanke Grada
Vodica, Ive Čače 8, svakog radnog dana od 08:00 – 14:00.
3. Javno izlaganje o Prijedlogu IV izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja Grada Vodica
održat će se 08. veljače 2018. godine u 12:00 u u dvorani za sastanke Grada Vodica, Ive Čače
8.
4. Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju odreĎeni pravni interes na području Grada
Vodica da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje
primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu IV izmjena i dopuna Prostornog
plana ureĎenja Grada Vodica. Prijedloge i primjedbe o prijedlogu Plana mogu se predložiti
usmeno i na zapisnik tijekom javnog izlaganja, te se iste mogu uputiti u pisanom obliku
nositelju izrade Upravnom odjelu za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, Grada
Vodica, Ive Čače 8, do zaključno utorka 13. veljače 2018. godine. Primjedbe i prijedlozi koji
ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi
izvješća o javnoj raspravi.
KLASA: 350-02/15-01/50
URBROJ: 2182/04-05/02-17-18
Vodice, 27. prosinca 2017.
Gradonačelnik
Nelka Tomić, dr.med.
__________________________________________________________________________________
1.3.
Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije„ broj 10/13 i 12/13-Ispravak ) Gradonačelnik
Grada Vodica dana 09. siječnja 2018. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na
području Grada Vodica
1. U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada
Vodica (dalje: Izborno povjerenstvo) imenuju se:
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Marselo Mitrović-Matić, za predsjednika
AnĎelka Bagić, za potpredsjednicu
Vedranka Mamić, za člana
Jelena Juričev-Martinčev, za člana
Barbara Marinčić, za člana
Marina Perković, za člana

2. Izborno povjerenstvo:
- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu
svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
- odreĎuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,
- imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća.
Obvezne upute za rad Izbornog povjerenstva i biračkih odbora objavljuju se u „Službenom glasniku
Grada Vodica“ i na internetskim stranicama Grada Vodica.
3. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica (Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije broj 02/14).
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Vodica“.
KLASA: 013-01/17-01/02
URBROJ: 2182/04-03/03-18-1
Vodice, 09. siječnja 2018. godine
GRADONAČELNIK
Nelka Tomić, dr. med.
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1.4.
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 9/09 i 9/11-ispravak, 04/13, 09/13pročišćeni tekst, 05/15 i 04/16), ,a u svezi sa Proračunom Grada Vodica za 2018. godinu („Službeni
glasnik Grada Vodica“, broj 10/17), Gradonačelnik Grada Vodica, dana 11. siječnja 2018. godine,
donio je
PLAN
prijma u sluţbu u Grad Vodice za 2018. godinu
I.
Ovim se Planom prijma u službu u Grad Vodice za 2018. godinu (dalje u tekstu: Plan)
utvrĎuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Grada Vodica.
II.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na
neodreĎeno vrijeme, utvrĎuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana
(Privitak Planu prijma u službu za 2018. godinu).
III.
Ovaj Plan objaviti će se "Službenom glasniku Grada Vodica".
KLASA: 112-01/18-01/01
URBROJ: 2182/04-03/03-18-1
Vodice, 11. siječnja 2018. godine
GRADONAČELNIK
Nelka Tomić, dr. med.
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PRIVITAK PLANU PRIJMA U SLUŢBU ZA 2018. GODINU
UPRAVNO TIJELO

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na
dan 31.12.2017. godine

Potreban broj sluţbenika i namještenika na
neodreĎeno 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

2

1

0

0

0

0

0

0

Upravni odjel za
gospodarstvo,imovinu i
prostorno planiranje

2

2

1

0

1

0

0

0

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

3

7

1

0

0

2

0

Tajništvo

3

0

2

3

2

0

1

0

5

0

0

1

0

23. siječnja 2018.

SLUŢBENI GLASNIK GRADA VODICA

Broj 1

2. IZBORNO POVJERENSTVO GRADA VODICA
2.1.
Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Vodica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/13 i 12/13-Ispravak) Gradsko izborno
povjerenstvo Grada Vodica propisuje
OBVEZATNE UPUTE, REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA
1. Odlukom Gradskog vijeća Grada Vodica od 14. prosinca 2017. godine raspisani su izbori za
članove vijeća slijedećih mjesnih odbora Grada Vodica:Čista Mala, Čista Velika, Gaćelezi, Grabovci,
Prvić Luka, Prvić Šepurine i Srima.
Izbori će se odrţati u nedjelju 25. 02. 2018. godine.
2. Rokovi teku od 23. siječnja 2017. od 00:00 sati.
3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica
moraju prispjeti (biti zaprimljeni) u gradskom izbornom povjerenstvu Grada Vodica (u daljnjem
tekstu: nadležno izborno povjerenstvo) najkasnije u roku 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o
raspisivanju izbora, dakle
05. veljače2018. do 24:00 sata.
(Članak 16. stavak 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/13i 12/13)
4. Nadležno izborno povjerenstvo će sastaviti i objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor
članova vijeća mjesnog odbora za koje se provode izbori, kao i zbirnu listu, na oglasnoj ploči i web
stranicamaGrada Vodica u roku 48 sata od isteka roka za kandidiranje, dakle
07. veljače 2018. do 24:00 sata.
(Članak 17., 18. i 19. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/13i 12/13)
5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista kandidacijskih lista i zbirnih lista
kandidatura, te traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle
23. veljače 2018. do 24:00 sata.
(Članak 23. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica - Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/13i 12/13)
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i objavljivanje privremenih rezultata ili procjena
rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan
održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od
24. veljače 2018. u 00:00 sati do 25. veljače 2018. u 19:00 sati.
(Članak 24. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica - Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/13i 12/13)
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7. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta odreĎena, te će naznačiti koji
birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije petnaest dana prije dana
održavanja izbora, dakle
09. veljače2018. do 24:00 sata.
(Članak 34. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica - Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/13i 12/13)
8. Političke stranke su dužne odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena
nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije dvanaest dana prije održavanja izbora, dakle
12. veljače 2018. do 24:00 sata.
(Članak 32. stavak 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/13i 12/13)
Ne odredi li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnom izbornom povjerenstvu, nadležno
izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
(Članak 32. stavak 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/13i 12/13)
9. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove biračkih odbora najkasnije deset dana prije
dana održavanja, dakle
14. veljače 2018. do 24:00 sata.
(Članak 32. stavak 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/13i 12/13)
10. Glasovanje traje neprekidno 25. veljače2018. od 07:00 do 19:00 sati.
Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se
glasovanje i nakon 19:00 sati.
(Članak 40. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica - Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/13i 12/13)
11. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim
materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog
mjesta, dakle
26. veljače 2018. do 7:00 sati.
(Članak 46. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica - Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/13i 12/13)
12. Nadležno izborno povjerenstvo utvrditi će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom
području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle
26. veljače 2018. do 19:00 sati.
13. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate
izbora sukladno zapisnicima o radu.
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(Članak 49. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica - Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/13i 12/13)
14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka od 51. do 56. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica - Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije broj 10/13 i 12/13).
15. Ove Obvezatne upute objavit će se u “Službenom glasniku Grada Vodica“, a stupaju na snagu 22.
siječnja 2017. godine.
KLASA: 013-03/18-01/01
URBROJ: 2182/04-03/03-18-2
Vodice, 22. siječnja 2018. godine
IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Marselo Mitrović-Matić, mag. iur.
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Tisak: Grad Vodice
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