
 

 

 

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12 i 123/17), odredbi Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12 i 

121/16) te članka 32. Statuta Grada Šibenika  (“Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 

5/12 i 2/13) Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 6. sjednici održanoj  13. ožujka 2018. godine, 

donosi 

 

                                             

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statutarne odluke  

o izboru članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na  

području Grada Šibenika 

 

 

Članak 1. 

 U Statutarnoj odluci o izboru članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na 

području Grada Šibenika (Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 7/14), u članku 15. iza riječi 

„povjerenstva“ dodaje se „ i potvrda o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva 

pravosuđa, sukladno posebnom Zakonu. 

 

Članak 2. 

Iza članka 57. dodaje se: 

 „ Glava X. GLASOVANJE O POVJERENJU PREDSJEDNIKU VIJEĆA I NADZOR 

NAD RADOM VIJEĆA“, te novi članci 58. i 59. i glase:  

 

„Članak 58. 

 Vijeće može izglasati nepovjerenje predsjedniku vijeća na prijedlog 1/3 članova 

vijeća. Prijedlog mora biti obrazložen. 

 O prijedlogu se može glasovati javno ili, ako to vijeće odluči većinom glasova članova 

vijeća, tajno. 

 Prijedlog je prihvaćen ako se za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku vijeća izjasni 

natpolovična većina članova vijeća. 

 Predsjednik vijeća kojem je izglasano nepovjerenje ostaje član vijeća do isteka 

mandata članova vijeća. 

 U slučaju izglasavanja nepovjerenja predsjedniku vijeća, vijeće će između članova 

vijeća izabrati novog predsjednika vijeća. 

 

Članak 59. 

 Nadzor nad zakonitošću rada vijeća gradske četvrti ili mjesnog odbora obavlja 

gradonačelnik, te na njegov prijedlog Gradsko vijeće može raspustiti vijeće gradske četvrti ili 

mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut  Grada, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava 

povjerene mu poslove.“ 

 

 Dosadašnja Glava X. Statutarne odluke postaje Glava XI., a dosadašnji članci 58. i 59 

postaju članci 60. i 61. 

 

 



 

 

 

 

Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku 

Grada Šibenika".  

 

KLASA: 026-01/18-01/01 

URBROJ: 2182/01-02/1-18-2 

Šibenik,  13. ožujka 2018. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

GRADA ŠIBENIKA 

 

 
                                                                PREDSJEDNIK 

                                                                                                          dr.sc.Dragan Zlatović,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


