Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 i članka 32. Statuta
Grada Šibenika («Službeni glasnik Grada Šibenika» broj 8/10), Gradsko vijeće Grada
Šibenika na 16. sjednici, od 21. prosinca 2010. godine, donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni Statutarne odluke o pravilima za
izbor vijeća mjesnih odbora
Članak 1.
U Statutarnoj odluci o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 18/01, 4/05 i 5/06, u članku 2. dodaje se stavak 3. koji
glasi:
«Ako se nakon predaje kandidacijske liste utvrdi da jedan ili više od predloženih
kandidata ne udovoljva odredbama stavka 2. ovog članka predložena kandidacijska lista će se
u cijelosti proglasiti nevažećom i brisati će se sa zbirne izborne liste za dotično vijeće mjesnih
odbora.»
Članak 2.
U članku 3. stavku 3. tekst: «Gradskog poglavarstva Grada Šibenika (u daljnjem
tekstu: Poglavarstvo)», zamjenjuje se tekstom: «Gradonačelnika Grada Šibenika (u daljnjem
tekstu Gradonačelnik)».
U istom stavku istog članka riječ: «Poglavarstvo» mijenja se riječju: «Gradonačelnik».
Članak 3.
U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
«Redovni izbori održavaju zadnje nedjelje u mjesecu veljači svake četvrte godine».
U istom članku u stavku 2. riječ: «Poglavarstvo» zamjenjuje se riječju:
«Gradonačelnik».
Članak 4.
U članku 9. riječi: »matični broj», zamjenjuju se riječima: «broj osobne iskaznice i
mjesto njezinog izdavanja:»
Članak 5.
U članku 11. riječi: « jedinstveni matični broj», zamjenjuju se riječima: «broj osobne
iskaznice i mjesto njezinog izdavanja»
Članak 6.
U članku 16. tekst: «zaključno 21,00 sat», zamjenjuje se tekstom: «zatvaranja birališta
u 19,00 sati».
Članak 7.
U članku 52. riječ: «poglavarstva» zamjenjuje se riječju: «Gradonačelnika».

Članak 8.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom
glasniku Grada Šibenika».
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