Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –
pročišćeni tekst i 123/17) i članka 27. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada
Šibenika“, broj 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Šibenika je na svojoj 7. sjednici
održanoj 16. svibnja 2018., donijelo sljedeću
Odluku o izmjenama i dopunama
Poslovnika o radu Gradskog vijeća
Članak 1.
U Poslovniku o radu Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 5/10, 9/10
i 2/13 - u daljnjem tekstu: Poslovnik), u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod.“
Članak 2.
U članku 6. iza riječi: „propisana su“, dodaju se riječi: „Zakonom i“.

U glavi X.
IZVRŠENJU“.

Članak 3.
riječ: „OBRAČUNA„ zamjenjuje se riječima: „ IZVJEŠTAJA O

Članak 4.
Dosadašnje glave: „X., XI., XII.,XIII. i XIV, postaju glave: „IX., X.,XI., XII. i XIII“.
Članak 5.
U članku 53. riječ: „izvješće“, zamjenjuje se riječju: „izvještaj“.
Članak 6.
U članku 54. stavku 1. iza riječi „tijela“ stavlja se zarez i dodaju riječi „u trajanju od 1 sat
ako Gradsko vijeće ne odluči drukčije.“
Članak 7.
U članku 65. stavku 2. brojka: „10“, zamjenjuje se brojkom: „8“.
Članak 8.
U članku 89. dodaje se stavak 4. i glasi:
„Rasprave sa sjednice Gradskog vijeća unose se u zapisnik maksimalno sažeto, zajedno
sa stajalištem govornika koji izjavu daje u svoje ime ili ime radnog tijela ili Kluba vijećnika.”
U istom članku dodaje se stavak 5. i glasi:
„Sjednice Vijeća tonski se snimaju, a tonske snimke čuvaju se u Tajništvu Grada i
objavljuju na internetskim stranicama Grada Šibenika, u roku 8 dana od održavanja sjednice”.
Članak 9.
Iza članka 90. dodaje se naslov „ Tematska sjednica“ i novi članci 90.a i 90.b i glase:
„Članak 90.a
Gradsko vijeće može održati tematsku sjednicu na kojoj će raspravljati i odlučivati samo o
jednom prijedlogu, odnosno samo o jednoj temi.

Održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća može tražiti gradonačelnik, a inicijativu za
održavanje tematske sjednice mogu podnijeti najmanje jedna trećina gradskih vijećnika i matično
radno tijelo.
Inicijativa za održavanje tematske sjednice podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća i mora
sadržavati nacrt dnevnoga reda i razloge za održavanje tematske sjednice.
Ako održavanje tematske sjednice traži gradonačelnik, dužan je dostaviti i materijal za
sjednicu, odnosno prijedlog akta za raspravu i odlučivanje.
Članak 90.b
Inicijativu za održavanje tematske sjednice što su je podnijela radna tijela ili najmanje jedna
trećina gradskih vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća upućuje na mišljenje gradonačelniku.
Ako gradonačelnik prihvati inicijativu za održavanje tematske sjednice, pripremit će materijal
za sjednicu, odnosno prijedlog akta za raspravu i odlučivanje i dostaviti ga predsjedniku
Gradskog vijeća u roku od 30 dana od dostave inicijative.
Ako gradonačelnik ne prihvati inicijativu za održavanje tematske sjednice, a podnositelj
ostaje pri njoj, inicijativu za održavanje tematske sjednice predsjednik Gradskog vijeća unijet će
u prijedlog dnevnog reda iduće sjednice Gradskog vijeća.
Inicijativu iz stavka 3. ovog članka obrazlaže predstavnik podnositelja inicijative. Nakon toga
mogu i izvjestitelji radnih tijela, ako je potrebno, iznijeti stavove radnih tijela, a svoja stajališta
mogu iznijeti i predstavnici klubova gradskih vijećnika te gradonačelnik.
Ako Gradsko vijeće prihvati inicijativu, odlučit će o tome tko će pripremiti materijal za
tematsku sjednicu.“
Članak 10.
U članku 92. stavku 3. točka na kraju rečenice se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi
„vodeći računa o redoslijedu prijavljivanja osoba“.
U istom članku dodaje se stavak 4. i glasi:
„Građani i predstavnici udruga građana podnose zahtjev za praćenje rada Gradskog vijeća
elektronskim putem ili predajom u pisarnicu Grada, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 24
sata prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.“
Članak 11.
Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Šibenika.
Članak 12.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Šibenika“.
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