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Na temelju članka 30. Statuta Grada Vodica 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
09/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 28. sjednici, 
od 07. kolovoza 2012. godine, donosi

ODLUKU
 o 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) dopunjava se Tabela koja je sastavni dio Odluke 
i to pod točkom 7. Tabele uz ugostiteljsku djelatnost 
smještaja dodaju se riječi:

 “ i djelatnost udruga“.
 

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

“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 372-03/12-01/13
UR.BR.: 2182/04-05/01-12-1
Vodice, 07. kolovoza 2012.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA
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Na temelju članka 30. Statuta Grada Vodica 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
09/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na  28. sjednici, 
od  07. kolovoza 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni 
Odluke 

o grobljima

Članak 1.
U Odluci o grobljima (“Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije”,broj 4/99) u članku 5. stavku 1. brišu 
se riječi sa zarezom:

„ , osim grobljem u Tribunju kojim upravlja „Ukić“ 
d.o.o. iz Tribunja“.

 

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

“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 363-06/12-0l/02
UR.BR.: 2182/04-05/01-12-1
Vodice, 07. kolovoza 2012.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
33/01,  60/01, 129/05, 109/07, 125/08  i 36/09), članku 
22. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 
33/12) i članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
09/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 28. sjednici,  
od 07. kolovoza  2012. godine, donosi

O D L U K U
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi 

koja osigurava Grad Vodice, uvjeti ostvarivanja prava 
iz socijalne skrbi, korisnici socijalne skrbi i postupak za 
ostvarivanje tih prava.

Članak 2.
Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi 

propisano ovom odlukom  obavlja nadležno upravno 
tijelo  (u daljnjem tekstu: Odjel) ukoliko ovom odlukom 
nije drugačije određeno.

Članak 3.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom ne 

mogu se ostvariti na teret Grada  Vodice (u daljnjem 
tekstu: Grada) ukoliko je zakonom ili drugim  propi-
som određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na 
teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fi zičkih 
osoba.

Članak 4.
Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz soci-

jalne skrbi propisanih ovom odlukom, Grad može pov-
jeriti pravnoj ili fi zičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje 
tih poslova na osnovu ugovora.

U slučaju kad Grad daje pomoć pravnoj ili fi zičkoj 
osobi za provedbu određenog programa iz socijalne skrbi, 
Grad u pravilu s istom sklapa ugovor o međusobnim 
pravima i obvezama.

II. KORISNICI  SOCIJALNE SKRBI


