
ZAPISNIK 

8. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika, održana je  20. srpnja 2022. godine s 

početkom u 9.00 sati, uz izjašnjavanje putem elektroničke pošte. 

 Sjednici je predsjedavao dr.sc. Dragan Zlatović, predsjednik  Gradskog vijeća, a 

zapisnik je vodila Mira Vudrag Kulić, stručni suradnik za sjednice i dokumentaciju u Tajništvu 

Grada Šibenika. 

Sjednici je putem elektroničke pošte pristupilo 19 vijećnika i to:  Branka Badžim, 

Gordana Cvjetković, Mirko Čeko, Hrvoje Dunkić, Mario Kovač, Dario Kulušić, Rikard 

Marenzi, Ljiljana Nanjara, Dino Papak, Marko Petković, Stipica Protega, Ivan Rajić, Nenad 

Renje, Tonči Restović, Nenad Samaržija, Ivan Slavica, Ivana Spahija, Ivana Vudrag i dr.sc. 

Dragan Zlatović, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

 Sjednici putem elektroničke pošte nisu pristupili vijećnici: Branko Kronja i Tomislav 

Travčić. 

Vijećnici su u pozivu za sjednicu Gradskog vijeća dobili upute za rad i glasovanje 

 

UPUTA ZA RAD I GLASOVANJE: 

 

1. AMANDMANI 

 

a) Amandmane je moguće dostaviti zaključno do 19. srpnja 2022.godine putem 

elektronske pošte na adresu tajnistvo@sibenik.hr 

b) Sve amandmane pristigle u roku iz podtočke a) Tajništvo Grada će proslijediti svim 

vijećnicima do početka sjednice u 9,00 sati 20. srpnja 2022. godine uz očitovanje 

predlagatelja o istima 

c) Vijećnicima je omogućeno glasovanje o amandmanima do 12,00 sati putem 

elektronske pošte na adresu tajnistvo@sibenik.hr 

 

2. GLASOVANJE O TOČKAMA DNEVNOG REDA 

 

Molim Vas da svoje glasove, za točku dnevnog reda, ZA ili PROTIV ili SUZDRŽAN  
dostavite na elektroničku (e-mail) adresu tajnistvo@sibenik.hr najkasnije do 14:00 sati dana 
20. srpnja 2022., radi utvrđivanja rezultata glasovanja. Glasuje se na obrascu za glasovanje 
koji se dostavlja na gore navedenu elektroničku (e-mail) adresu. 
 
- te dnevni red 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika glasi kako slijedi: 

 

 

D N E V N I  R E D  

 

1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda Grada Šibenika 

mailto:tajnistvo@sibenik.hr
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Kako nije pristigao ni jedan amandman na točku dnevnog reda u predviđenom roku, 

vijećnici mogu pristupiti  putem e-maila do zaključno 14,00 sati. 

 

Točka 1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Šibenika 

 

„ZA“ je glasovalo 18 vijećnika, 1 je bio „SUZDRŽAN“, 0 je bilo „PROTIV“, pa predsjednik 

Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog 

povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Šibenika donesena većinom 

glasova. 

Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 14,00 sati. 

KLASA: 024-02/22-02/04 

URBROJ: 2182-1-02/1-22-2 

 

ZAPISNIČAR      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Mira Vudrag Kulić           dr.sc. Dragan Zlatović 


