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1. GRADONAĈELNIK 

1.1 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

126/19),  članka 4. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga 

sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16) i članka 45. točka 33. Statuta Grada Vodica 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/21) Gradonačelnik Grada Vodica donosi 

 

PLAN POZIVANJA  

STOŢERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA VODICE 

 

Ĉlanak 1. 

 Ovim Planom utvrĎuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se članovi Stožera civilne 

zaštite Grada Vodica  (dalje u tekstu: Stožer) dovode u stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje 

zadaća zaštite i spašavanja tijekom i izvan redovnog radnog vremena, u slučaju neposredne prijetnje i 

nastupa okolnosti u kojima je potrebno poduzimati aktivnosti za zaštitu i spašavanje stanovništva, 

imovine i okoliša na području Grada Vodica. 

 

Ĉlanak 2. 

 Stožer se poziva i aktivira kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 

pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. 

 Pozivanje i aktiviranje stožera nalaže načelnik Stožera. 

 

Ĉlanak 3. 

Redoslijed pozivanja članova Stožera je slijedeći: 

 

1. Ivica Begić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Vodice, načelnik stožera  

2. Luka Lipić, savjetnik za društvene djelatnosti Grada Vodica, zamjenika načelnika stožera 

3. Rade Bilić, načelnik Policijske postaje Vodice, član  

4. Ljiljana Duspara, viši stručni savjetnik za koordinaciju djelovanja civilne zaštite, Služba 

civilne zaštite Šibenik, član   

5. Marijana Biluš, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Vodice, član 

6. Marsela Kronja, dr. med., član  

7. Tomislav Bilać, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice, član 

8. Blanka Lučić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, član 

9. Marko Lugović, pročelnik upravnog odjela, član 

10. Stanko Birin, direktor „Leć“ d.o.o., član  

11. Ivan Meštrov, viši stručni suradnik za GIS, promet i ostale komunalne poslove, član 

 

 Članovi Stožera pozivaju se putem fiksne linije, mobilne telefonije, SMS porukom ili osobnim 

pozivanjem preko teklića.  

 Pozivanje obavlja osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova u 

upravnom odjelu jedinice lokalne samouprave ili osoba koju načelnik Stožera odredi.  

 Po primitku poziva, članovi Stožera se moraju žurno javiti na mjesto okupljanja.  

 

Ĉlanak 4. 

 Mjesto okupljanja Stožera u pravilu je Vijećnica Gradske uprave Grada Vodice na adresi Ive 

Čače 8. Prihvat ljudstva imenovanih u Stožer na zbornom mjestu obavlja načelnik Stožera ili osoba 

koju on odredi. 

 

Ĉlanak 5. 

 Načelnik Stožera na zbornom mjestu provodi slijedeće radnje: po dolasku članova Stožera 

upoznaje ih sa nastalom situacijom, sa članovima Stožera utvrĎuje zadaće, te predlaže Gradonačelniku 

mjere i postupke u pripremi provoĎenja akcija zaštite i spašavanja. 
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Ĉlanak 6. 

 Sastavni dio ovog Plana je popis članova Stožera s osobnim podacima. 

 

Ĉlanak 7. 

 Ovaj Plan pozivanja sastavni je dio Plana djelovanja civilne zaštite Grada Vodica. 

 

Ĉlanak 8. 

 Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan pozivanja Stožera civilne zaštite (KLASA: 

810-03/16-01/02; URBROJ: 2182/04-03/05-19-5 od 18. lipnja 2020. godine). 

 

Ĉlanak 9. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada 

Vodica.   

 

KLASA: 810-06/20-01/01 

URBROJ: 2182/04-03/05-21-2 

Vodice, 23. lipnja 2021. godine 

 

                                                                                                        GRADONAĈELNIK                                                                     

                                                                                                       Ante Cukrov, v.r. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

1.2. 

Temeljem članka 45. stavka 1. točke 33. Statuta Grada Vodice („Službeni glasnik Grada 

Vodica“, broj 02/21), Gradonačelnik Grada Vodice daje 

 

SUGLASNOST 

na Odluku o izmjeni i dopuni 

Odluke o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta 

 

I. 

 Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uporabi rezerviranih parkirališnih 

mjesta, koja se prilaže ovoj Suglasnosti i čini njezin sastavni dio.  

 

II. 

 Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Vodica“. 

 

KLASA: 340-01/21-01/54 

URBROJ:2182/04-05/07-21-2  

Vodice, 28. lipnja 2021. godine 

 

GRADONAĈELNIK 

Ante Cukrov, v.r. 

 

 

Na temelju Pravilnika o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta (Službeni vjesnik Šibensko-

Kninske županije 8/2010)i na temelju Pravilnika o izmjeni Pravilnika  o uporabi rezerviranih 

parkirališnih mjesta (Službeni vjesnik Šibensko-Kninske županije 12/2010)   Gradsko poduzeće d.o.o. 

Vodice ( u daljnjem tekstu Organizator parkiranja) uz suglasnost gradonačelnika Grada Vodice dana 

14.06. 2021.godine donosi: 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuniodluke o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta 
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Članak 1. 

Ovom se odlukom u članak 4 Odluke o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta od  

24.04.2020. dodaje ulica Dulcin kako slijedi: 

4.  Ulica Dulcin – mogućnost  rezerviranog parkirališnog  mjesta, sukladno skici u privitku  

koja čini sastavni dio Odluke o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta. 

 

Članak 2. 

Ovom se odlukom mijenja i nadopunjuje tekst stavka 1, članka 10Odluke o uporabi 

rezerviranih parkirališnih mjesta od  24.04.2020. te sada glasi: 

(1)Cijena mjesečnog zakupa za stanare (fizičke osobe), koji imaju prebivalište ili boravište u 

Ulici Ante Španja, Prvomajskoj ulici, Ulici Grgurev Ante Kukure i ulici Dulcin iznosi 100,00 kuna 

mjesečno. 

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu 01.07.2021. godine i objavit  će se  na Oglasnoj ploči  društva. 

Ista će se objaviti i na web stranici društva (nastavno: Gradsko poduzeće d.o.o.). 

 

Marija Bakmaz, direktorica 
 

 

__________________________________________________________________________________

1.3. 

Na temelju članka 46. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/21),  

Gradonačelnik Grada Vodica, donosi 

 

RJEŠENJE 

o osnivanju i imenovanju ĉlanova Vijeća 

za komunalnu prevenciju 

 

I. 

 Radi prevencije kriminaliteta na području Grada Vodica, sigurnosti graĎana, materijalnih 

dobara i zajednice u cjelini, na inicijativu i u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike 

Hrvatske - Policijskom upravom Šibensko - kninskom, Policijskom postajom Vodice osniva se Vijeće 

za komunalnu prevenciju Grada Vodica (u daljnjem tekstu: Vijeće). 

 

II. 

 U Vijeće imenuju se: 

1. Ante Cukrov, gradonačelnik, za predsjednika, 

2. Ivica Begić, zapovjednik JVP Vodice, za člana, 

3. Marko Mačukat, predsjednik gradskog vijeća, za člana, 

4. Rade Bilić, načelnik Policijske postaje Vodice, za člana, 

5. Dujo Troskot, zamjenik načelnika za policiju Policijske postaje Vodice, za člana, 

6. Stanko Birin, direktor Leć. d.o.o., za člana, 

7. Marija Bakmaz, direktor Gradsko poduzeće d.o.o., za člana, 

8. Luka Lipić, savjetnik za društvene djelatnosti, za člana, 

9. Ivan Meštrov, viši stručni suradnik za GIS, promet i ostale komunalne poslove, za člana, 

10. Blagodar Španja, voditelj Odsjeka komunalnog redarstva, za člana, 

11. Frane Skočić, prometni redar, za člana. 

 

III. 

 Vijeće donosi i provodi program prevencije kriminaliteta putem partnerstva i zajedničkog 

planiranja i djelovanja tijela javne vlasti, ustanova i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi 

i imovine, javni red te kvalitetu života graĎana. Program prevencije iz prethodnog stavka sadrži mjere 

i aktivnosti koje se odnose na suzbijanje nasilja u obitelji, delikvenciju djece, maloljetnih i mlaĎih 

punoljetnih osoba, zlouporabu droge i drugih supstrata ovisnosti, suzbijanje nasilja, te provoĎenje 

drugih mjera radi povećanja razine sigurnosti graĎana i imovine. 
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IV. 

 Gradonačelnik donosi rješenje o imenovanju članova Vijeća. Članovi Vijeća imenuju se na 

vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno izabrana za člana Vijeća. Član Vijeća može 

biti razriješen i prije isteka roka vremena na koje je imenovan. 

 

V. 

 Gradonačelnik u svojstvu predsjednika saziva sjednicu Vijeća te predlaže dnevni red, 

predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke odnosno preporuke (smjernice) koje donosi 

Vijeće. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Vijeća, sjednicom predsjedava član Vijeća 

kojega za to ovlasti predsjednik.  

 Vijeće zasjeda po potrebi, a poželjno je najmanje dva puta godišnje, odnosno prije  turističke 

sezone i na kraju tekuće godine. Vijeće donosi godišnji program rada kojim su definirana područja 

djelovanja.  

 

VI. 

 Vijeće radi na sjednicama, te po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti donosi zaključke, 

preporuke (smjernice) natpolovičnom većinom nazočnih članova.  

 Poziv s materijalima za sjednicu dostavlja se tri dana prije sjednice, a u opravdanim 

slučajevima može se sazvati i telefonski.   

 Na sjednici mogu nazočiti i drugi predstavnici javnih tijela, udruga graĎana, gospodarskih 

subjekata i samih graĎana zainteresiranih za sigurnost i mir u svom gradu prema potrebi slučaja koji se 

razmatra na sjednici.  

 

VII. 

 O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na 

sjednici, iznijetim prijedlozima, sudjelovanju u raspravi te donesenim zaključcima i preporukama 

(smjernicama). U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. Zapisnik potpisuje 

predsjedavajući i zapisničar.  

 

VIII. 

 Rad u Vijeću je počastan. 

 Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Vijeću. 

 

IX. 

 Administrativne, tehničke i stručne poslove za Vijeće obavlja Tajništvo Grada. 

 

X. 

 Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Vijeća za komunalnu 

prevenciju („Službeni glasnik Grada Vodica“ br. 05/17). 

 

XI. 

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

Vodica“. 

 

KLASA: 021-01721-01/06 

URBROJ: 2182/04-03/05-21-1 

Vodice, 01.  srpanj 2021. godine 

 

GRADONAĈELNIK 

Ante Cukrov, v.r. 
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1.4. 

Na temelju članka 39. stavak 5. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj) i članka 45. 

stavka 1. točke 15. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/21), 

Gradonačelnik Grada Vodica donosi 

 

ZAKLJUĈAK 

o potvrĊivanju imenovanja zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grada Vodica 

 

1. PotvrĎuje se imenovanje Tomislava Bilaća za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Grada Vodica, a koji je imenovan Odlukom o imenovanju i osobama ovlaštenim za 

zastupanje Društva od 08. svibnja 2021. godine (Broj 10/2021).  

 

2. Imenovani je dužan dostaviti dokaz u položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim 

ovlastima i odgovornostima, sukladno Rješenju županijskog vatrogasnog zapovjednika od 15. 

lipnja 2021. godine (URBROJ: 218/1-15/3-Z-126/2021).  

 

3. Ukoliko imenovani ne postupi sukladno uputi iz točke broj 2. ovog Zaključka,u roku od 

godine dana od dana dostave Zaključka,isti će se staviti izvan snage. 

 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Vodica“. 

 

KLASA: 214-01/21-01/04 

URBROJ: 2182/04-03/13-21-3 

Vodice, 05. srpnja 2021. godine 

 

            GRADONAĈELNIK 

 Ante Cukrov, v.r. 

 

__________________________________________________________________________________

1.5. 

Temeljem članka 45. stavka 1. točke 33. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada 

Vodica“, broj 02/21), Gradonačelnik Grada Vodica, donosi 

 

ZAKLJUĈAK 

O UTVRĐIVANJU NAĈINA I CIJENE KORIŠTENJA  

JAVNIH TUŠEVA 

 

Ĉlanak 1. 

 Ovim Zaključkom utvrĎuje se način i cijena korištenja javnih tuševa i to: 

  - 7 tuševa na  Plavoj plaži 

  - 2 tuša plaži Srima i 

  - 2 tuša na plaži Vruje. 

 

Ĉlanak 2. 

 Javni tuševi iz članka 1. ovog Zaključka mogu se koristiti tijekom turističke sezone 2021.g. 

 

Ĉlanak 3. 

 Cijena korištenja javnog tuša iz članka 1. ovog Zaključka iznosi 2,00 kune. 

 

Ĉlanak 4. 

 Ovaj Zaključak stupa na danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Vodica”. 
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KLASA: 363-05/21-01/226 

URBROJ: 2182/04-01/08-21-1 

Vodice, 21. srpnja 2021. godine 

 

GRADONAĈELNIK 

Ante Cukrov, v.r. 

 

__________________________________________________________________________________

1.6. 

Na temelju članka 45, točka 31. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“ br. 

02/21), Gradonačelnik Grada Vodica dana 28. srpnja 2021. godine 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. 

 

Ĉlanak 3. 

Iznos stipendije utvrĎuje se u visini 700,00 kn mjesečno.  

 

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 na nijednom studiju koji su do 

sada pohaĎali, 

 - da su redovni studenti studija u Republici Hrvatskoj 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, 

 - da nisu već dobivali stipendiju Grada Vodica za studiranje na nekom drugom studiju, 

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

    stariji od 25 godina, a za studente poslijediplomskog sveučilišnog studija da nisu stariji od  30 

godina na dan objave natječaja za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija  redovnim studentima 

Grada Vodica, 

 - u natječaju za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Grada Vodica ne 

mogu sudjelovati studenti koji studiraju na učilištima koja su u sustavu visokog privatnog 

obrazovanja. 

 

Ĉlanak 6. 

  Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog natječajnog postupka i kriterija propisanih 

ovim Pravilnikom.  
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III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE 

 

Ĉlanak 7. 

  Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja. 

  Natječaj raspisuje gradonačelnik Grada Vodica svake godine u četvrtom kvartalu      

            tekuće godine.  

  Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Vodica. 

    

Ĉlanak 8. 

  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 9. 

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

 

1) kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima u skladu odredbama 

ovog Pravilnika; 

 

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

školovanju u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. 

 

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 10. 

Studenti viših godina koji već koriste stipendiju Grada Vodica, a prethodne godine studija 

završili su sa ukupnim prosjekom ocjena od najmanje 3,50, stječu pravo na daljnje korištenje 

stipendije po priloženom prosjeku ocjena, te imaju prednost u odnosu na novo prijavljene kandidate. 

 

Ĉlanak 11. 

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

 

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

općih uspjeha srednje škole. 

 

 Ostvareni prosjek ocjena srednje škole boduje se:      

   

            Prosjek ocjena               broj bodova 

 

                   4,00-4,24                       60 

                   4,25-4,49                       70 

                   4,50-4,74                       80 

                   4,75-4,99                       90 

                   5,00                             100 
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b) 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, 

 

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

 

 Ako je podnositelj prijave na natječaju ispunio uvjete iz točke b) ovog stavka, priznaje mu se 

samo jedan, najpovoljniji rezultat. 

 

c)  Za studente viših godina visokog učilišta uspjeh se utvrĎuje ukupnim prosjekom ocjena svih 

prethodnih godina (preddiplomskog i diplomskog), 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 

 

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 

 

Ĉlanak 12. 

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 do 1.500,00 kuna               20 bodova         
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- prihod po članu zajedničkog obiteljskog kućanstva od 1.500,00 do 1.900,00 kuna                                                                                          

                                     10 bodova  

                       

- podnositelj prijave iz obitelji s troje i više malodobne djece                               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 ocjena 

u prethodnim godinama studija od 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. 

 

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 

                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 prethodnu 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, 



28. srpnja 2021. SLUŢBENI GLASNIK GRADA VODICA               Broj 8 

11 
 

-  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. 

 

Ĉlanak 13. 

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. 

 

Ĉlanak 14. 
Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prednost će dobiti kandidat sa većim 

ostvarenim prosjekom ocjena za sve godine školovanja.  

 

Ĉlanak 15. 

Ako je u nekoj od navedenih kategorija/kriterija iz članka 13. i 14. ovoga Pravilnika broj 

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

proširen broj stipendija u drugim kategorijama/kriterijima. 

 

Ĉlanak 16. 

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

liste kandidata za dodjelu stipendija.  

 Gradonačelnik utvrĎuje prijedlog liste 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 prijedloga liste kandidata svaki kandidat može 

podnijeti pismeni prigovor na prijedlog liste kandidata. 

  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. 

 Nakon toga Gradonačelnik objavljuje Odluku o dodijeli stipendija. 

 

V. NAĈIN I UVJETI KORIŠTENJA STIPENDIJE 

 

Ĉlanak 17. 

 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 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. 

 

Ĉlanak 18. 

  Stipendija za studente dodjeljuje se za 10 mjeseci, s tim da prva isplata obuhvaća i mjesečne 

iznose za razdoblje početka akademske godine. 

 

Ĉlanak 19. 

Stipendija se isplaćuje korisnicima na početku tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. 
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Ĉlanak 20. 

  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. 

 

Ĉlanak 21. 

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

Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 06/20). 

 

Ĉlanak 22. 

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

Vodica».  

 

KLASA:     604-02/21-01/01   

UR.BROJ:  2182/04-03/06-21-1 

Vodice, 28. srpnja 2021. godine 

 

                                                                                                            GRADONAĈELNIK  

                                                                                                             Ante Cukrov, v.r. 
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Izdavač:  Grad Vodice, Ive Čače 8 

Glavni urednik: Ante Cukrov, tel: 022/444-900, fax: 022/444-920 

www.grad-vodice.hr 

Tisak: Grad Vodice
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