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1. Usvaja se Izvješće o radu s fi nancijskim izvješćem 
Matice d.o.o. Knin, za poslovnu 2012. godinu, od  19. 
srpnja 2013. godine.

2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti  u  „Službenom 

vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 400-06/13-01/68
URBROJ: 2182/10-01-13-1
Knin, 23. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r. 

____________________

IV.
GRAD VODICE

1. GRADSKO VIJEĆE

60
Na temelju članka 35. točke 2. i članka 31. stavka 2. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 
30. točka 30. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 09/09,09/11-Ispravak 
i 04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici, 
od 18. srpnja 2013. godine, donosi

O D L U K U
o naknadi za članove Gradskog vijeća i 

radna tijela  Gradskog vijeća i 
gradonačelnika

Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuju visina i način isplate 

naknade:                                                       
 - predsjedniku, potpredsjedniku i vijećnicima Grad-

skog vijeća Grada Vodica,                                                         
 - predsjednicima radnih tijela Gradskog vijeća Grada 

Vodica,                                                     
 - vanjskim članovi radnih tijela Gradskog vijeća i                                                                                    
- predsjednicima i članovima radnih tijela 

gradonačelnika.

Članak 2.
Vijećnici odnosno članovi radnih tijela iz članka 1. 

ove odluke ostvaruju pravo na naknadu za obavljanje 
dužnosti u Gradskom vijeću Grada Vodica.

Članak 3.
Naknada za obavljanje dužnosti u Gradskom vijeću 

utvrđuje se u slijedećem iznosu:

1)  predsjednik Gradskog vijeća     - 1.400,00 kn,
2)  potpredsjednik Gradskog vijeća  - 1.050,00 kn,
3)  članovi vijeća  - 700,00 kn i

4)  predsjednici radnih tijela imaju pravo na dodatnih 
200,00 kn po svakoj nazočnosti sjednici radnog tijela, 
ako se sjednica održava u dana kada ne zasjeda Gradsko 
vijeće Grada Vodica. 

Vanjski članovi radnih tijela Gradskog vijeća i 
članovi radnih tijela gradonačelnika imaju pravo na 
naknadu u iznosu od 150,00 kn po svakoj nazočnosti 
sjednici radnog tijela. 

Članak 3.
Naknada vijećnicima odnosno članovima radnih 

tijela iz članka 3. stavka 1. podtočke 1.), 2.) i 3.)  ove 
odluke isplaćuje se mjesečno.

Članak 4.
Iznosi naknada iz članka 3. ove odluke su izraženi 

u neto iznosu, što znači da se svi porezi i doprinosi koji 
terete ili bi teretili ovu vrstu primanja, podmiruju na 
teret Grada Vodica.

Članak 5.
Pravo na mjesečnu naknadu za obavljanje dužnosti 

u Gradskom vijeću, primatelji naknade ostvaruju da-
nom konstituiranja Gradskog vijeća, odnosno od dana 
aktiviranja vijećničkog mandata koji je bio stavljen u 
mirovanje, a isplaćuje se sve do dana prestanka dužnosti 
sukladno zakonu.

Članak 6.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odlu-

ka o pravima iz rada i plaćama dužnosnika Grada Vodica 
i naknadama troškova izabranih osoba koje dužnosti 
obavljaju počasno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije», br. 4/03, 11/05, 11/06 i 02/10). 

Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije», a primjenjuje se od 01. kolovoza 2013. 
godine.

KLASA: 121-01/13-01/01
URBROJ: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 18. srpnja 2013. 

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.

____________________

61
Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu 

u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 178/04, 
48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10) 
i članka 40. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 09/11-ispravak 
i 4/13), na zahtjev Udruženja obrtnika Vodice i Tribunj, 
Sekcije prijevoznika, od 07. lipnja 2013.godine, Gradsko 
vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici, od 18. srpnja 2013. 
godine,  donosi



Strana 68 - Broj 8     SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE     Četvrtak, 08. kolovoza 2013.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama 

Odluke o autotaksi prijevozu

Članak 1.
U Odluci o autotaksi prijevozu („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, br. 04/13) stavak 1. članka  
5. mijenja se i sada glasi:

„Dozvola se daje na rok od maksimalno pet godina 
uz jednokratno plaćanje naknade u iznosu od 2.000,00 
kuna”.

Članak 2.
U stavku 2. članka 12. mijenjaju se podstavci 9. i 

10. koji glase:
- „na bočnim vratima istaknut naziv „VODIČKI 

TAXI“ koji može biti i na magnetnoj naljepnici (S time 
da će Grad odrediti veličinu, boju podloge i oblik i 
veličinu slova, te isto naručiti o trošku taksi prijevoznika 
i to po nabavnoj cijeni) i

- na bočnim vratima mora biti istaknuta i tvrtka 
prijevoznika, te naljepnica (može i magnetna) sa natpi-
som: “JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ PUTNIKA“ .

Članak 3.
U članku 25. stavak 3. se briše, te stavak 4. u članku 

26., kao i članak 27., odnosno glava VII. Odluke (VII.
UDRUŽIVANJE U SEKCIJU PRIJEVOZNIKA), koji 
se brišu u cijelosti.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 340-05/13-01/03
URBROJ: 2182/04-05/01-13-1
Vodice, 18. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.

____________________
62
Na temelju članka 30. Statuta Grada Vodica 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
09/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici, od 
18. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni

Odluke
o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog

prostora u vlasništvu Grada Vodica

Članak 1.
U Odluci Grada Vodica o davanju u zakup i kupo-

prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
3/12, 8/12 i 4/13) dopunjava se Tabela koja je sastavni 
dio Odluke i to pod točkom 6. Tabele dodaje se nova 
djelatnost i koefi cijent:

 “djelatnost skladišta              1,0“.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u 

“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 372-03/13-01/24
UR.BR.: 2182/04-05/01-13-1
Vodice, 18. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.

____________________

63
Na temelju članka 58. st. 4. Zakona o zaštiti životinja 

(»Narodne novine«, broj 135/06 i 37/13), članka 37. 
Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 
i 55/11) i članka 40. Statuta Grada Vodica („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 
09/11-ispravak i 04/13), na zahtjev  Udruge „Prijatelji 
životinja“ iz Zagreba, od 14. lipnja 2013.godine, Grad-
sko vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici, od 18. srpnja  
2013. godine,  donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama 

Odluke o držanju i postupanju sa psima i 
mačkama, o načinu postupanja s 

neupisanim psima te napuštenim i 
izgubljenim životinjama 

Članak 1.
U Odluci o držanju i postupanju sa psima i mačkama, 

o načinu postupanja s neupisanim psima te napuštenim 
i izgubljenim životinjama („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“, br. 12/10) članak 6. se briše.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 322-01/13-01/01
URBROJ: 2182/04- 05/01-13-01
Vodice, 18. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.

____________________


