
Na temelju članka 28. točke 12. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 

02/18, 03/18 i 08/18) i članka 7. stavka 1., alineje 1.  Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 9/11, 10/11 i 15/11 i Službeni 

glasnik Grada Vodica broj 10/19) Gradsko vijeće Grada Vodica na 19. sjednici održanoj dana 17. 

prosinca 2019.  godine daje 

 

SUGLASNOST 

na Izmjene i dopunu Statuta JVP Vodice 

 

1. Daje se suglasnost na Izmjene i dopunu Statuta JVP Vodice (KLASA: 012-03/19-01/01, 

URBROJ: 2182/04-7-2-04-19-1) od dana 28. listopada 2019. godine koji se prilaže ovoj 

suglasnosti i čini njen sastavni dio. 

 

2. Ova Suglasnost stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Vodica“. 

 

KLASA:    012-03/19-01/02 

URBROJ:  2182/04-03/03-19-3 

Vodice, 17. prosinca 2019. godine 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA 

 

                            PREDSJEDNIK 

                              Marin Mikšić, v.r. 

 

 
  Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine broj;: 76/93, 29/97, 

47/99 i 35/08) i članka 7. alineje 1.Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba 

Grada Vodica (Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije, broj 09/11, 10/11, 15/11-Ispravak, 

Službeni glasnik Grada Vodica, broj 10/19)Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, 

na 1. sjednici od 28. listopada 2019. godine donosi:  

 

Izmjene i dopuna Statuta JVP Vodice 

 

Ĉlanak 1. 
U članku 9. stavku 2. iza riječi „samouprave“ dodaju se riječi: „i sukladno pozitivno pravnim 

propisima.“  

 

Ĉlanak 2. 
U članku 14. stavku 1. podstavak 8. mijenja se i glasi: „ Odlučuje o stjecanju opterećivanju i 

otuĎivanju nekretnina uz prethodnu suglasnost osnivača“  

U stavku 1. iza podstavka 8.dodaje se novi podstavak 9. koji glasi:  

„Odlučuje o stjecanju i otuĎivanju druge imovine čija je pojedinačna vrijednost od 50.000,00 kuna do 

100.000,00 kuna, a preko 100.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.“  

Dosadašnji podstavci 9.-14. postaju podstavci 10.-15.  

Stavak 2. briše se.  

 

Ĉlanak 3. 

Članak 15. mijenja se i glasi: „Upravno vijeće ima pet članova, od kojih 4 člana Upravnog 

vijeća imenuje Gradonačelnik Grada Vodica, a jednog člana - predstavnika radnika, biraju radnici 

neposrednim i tajnim glasanjem u skladu sa odredbama Zakonom o radu.  

Članovi Upravnog vijeća izmeĎu sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog 

vijeća. Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine, a mogu se razriješiti, 

odnosno opozvati i prije isteka mandata, ako tijelo nadležno za izbor, odnosno imenovanje, to ocijeni 

potrebnim. „  



Ĉlanak 4. 
Članak 17. stavak 2. mijenja se i glasi:  

„Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova 

Upravnog vijeća.  

Odluke Upravnog vijeća su pravovaljane ako je za njih glasala većina nazočnih članova 

Upravnog vijeća.  

Na sjednici Upravnog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem.  

Glasovati se može i tajno kada je to odreĎeno zakonom ili kada Upravno vijeće odluči da se o 

pojedinim pitanjima glasuje tajno.“  

Na sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik koji potpisuje predsjedavajući sjednice i 

zapisničar.  

 

Ĉlanak 5. 
U članku 18. stavku 6. podstavku 7. iznos od„20.000,00“ kn zamjenjuje se iznosom 

od„50.000,00“kn.  

 

Ĉlanak 6. 
Članak 20. mijenja se i glasi:  

„Javni natječaj za imenovanje zapovjednika raspisuje i provodi Upravno vijeće.  

Postupak za imenovanje zapovjednika se u pravilu pokreće tri mjeseca prije isteka tekućeg 

mandata zapovjednika.  

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se najmanje u jednom javnom glasilu, na web 

stranicama JVP Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči Osnivača i JVP 

Vodice.  

U natječaju se moraju navesti sljedeći podaci:  

- uvjeti utvrĎeni u članku 21. ovog Statuta  

- dužina trajanja mandata,  

- rok do kojeg se primaju prijave kandidata koji ne može biti kraći od osam dana od dana objave 

natječaja  

- rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od 

dana isteka roka za podnošenje prijava.  

Sadržaj natječaja mora biti sukladan zakonu i ovom Statutu.  

Upravno vijeće raspisuje natječaj, provjerava urednost natječajne dokumentacije, provodi 

intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete, ocjenjuje kandidate na intervjuu i dostavlja 

sve prijave kandidata kao i prijedlog za imenovanje Gradonačelniku na odlučivanje.“  

 

Ĉlanak 7. 
U članak 35. stavak 3. mijenja se i glasi: „Pravilnik o ustrojstvu i unutarnjem redu JVP Grada 

Vodica, Pravilnik o radu, Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika JVP Grada Vodica 

donosi Upravno vijeće, na prijedlog zapovjednika. „  

 

Ĉlanak 8. 
Ova Odluka objaviti će se na mrežnim stranicamai oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Vodica nakon pribavljene suglasnosti osnivača, a stupa na snagu osmi dan od dana objave na 

oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica.  

 

UPRAVNO VJEĆE 

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 

GRADA VODICA 

 

KLASA: 012-03/19-01/01  

URBROJ: 2182/04-7-2-04-19-1  

U Vodicama, 28. listopada 2019.g.  

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  

Zoran Josipović  


