
Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 53. stavka 1.  Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodnenovine“,broj33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29. stavka 1. točke10. Statuta Grada 

Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/21), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 7. sjednici od 

7. travnja 2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenamaOdluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Vodica 

 

Članak 1. 

 U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije“, broj 12/10 i 14/13 i „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 05/17 – daljnjem tekstu: 

Odluka) u cijelom tekstu Odluke riječi „Tajništvo Grada“, u određenom broju i padežu zamjenjuje se 

riječima „Upravni odjel za društvene djelatnosti, opće i kadrovske poslove“, u odgovarajućem broju i 

padežu. 

 

Članak 2. 

U članku 11. stavak 2. i 3. se mijenjaju i sada glase: 

„U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan 

zakonom gradonačelnik može službeniku gradske uprave koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno 

radno mjesto rješenjem dati ovlast za obavljanje poslova pročelnika. 

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika do njegova povratka na posao gradonačelnik može službeniku 

gradske uprave koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto rješenjem dati ovlast za 

obavljanje poslova pročelnika.“ 

           Stavak 4. mijenja se i sada glasi: 

„Gradonačelnik može službeniku iz stavka 2. i 3. kojem je dao ovlast za obavljanje poslova pročelnika 

rješenjem opozvati ovlast za obavljanje poslova pročelnika u bilo koje vrijeme.“ 

 

Članak 3. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke Tajništvo Grada nastavlja s radom kao Upravni odjel za 

društvene djelatnosti, opće i kadrovske poslove. 

 

Članak 4. 

 Ova Odlukaobjaviti će se u „Službenom glasniku Grada Vodica“, a stupa na snagu 01. svibnja 

2022. godine. 
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Vodice, 7. travnja 2022. godine 
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