Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 105/07, 125/08 i 36/09) i na temelju članka 39.
Statuta Grada Šibenika («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/06 – pročišćeni
tekst i „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 02/09), Gradonačelnik Grada Šibenika donosi

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i organizaciju
6. «Sajma u srednjovjekovnom Šibeniku»

1. Osniva se Povjerenstvo za pripremu i organizaciju 6. «Sajma u srednjovjekovnom
Šibeniku» (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
2. Povjerenstvo ima status povremenog radnog tijela Gradonačelnika Grada Šibenika,
a zadatak mu je da koordinira određene radnje radi pripreme i organiziranja «Sajma u
srednjovjekovnom Šibeniku», na prostorima trgova i kaleta u staroj gradskoj jezgri.
Radnje u smislu stavka 1. ove točke Povjerenstvo će provesti u suradnji s nositeljima
organizacije programa Upravnim odjelom za društvene djelatnosti, Upravnim odjelom za
komunalne djelatnosti i gospodarstvo Grada Šibenika, Turističkom zajednicom Grada
Šibenika, Udruženjem obrtnika Šibenik i Udrugom «Šibenska gradska straža».
3. Povjerenstvo ima predsjednika i 9 članova.
Stručno-administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za komunalne
djelatnosti i gospodarstvo Grada Šibenika.
4. U Povjerenstvo se imenuju:
1. Petar Baranović, za predsjednika
2. Živana Podrug, za člana
3. Ante Glavurtić, za člana
4. Boris Lokas, za člana
5. Ksenija Grubišić, za člana
6. Vlasta Mesić, za člana
7. Joško Babačić, za člana
8. Nera Gojanović, za člana
9. Joso Smolić, za člana
10. Željko Petreš, za člana
5. Ovim rješenjem stavlja se van snage Rješenje o osnivanju i imenovanju
Povjerenstvo za pripremu i organizaciju 5. „Sajma u srednjovjekovnom Šibeniku“, KLASA:
119-02/09-01/70, URBROJ: 2182/01-03/1-09-1 od 09. srpnja 2009. godine, („Službeni
glasnik Grada Šibenika“, broj 05/09).
6. Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku Grada Šibenika».

KLASA:119-02/10-01/20
URBROJ:2182/01-03/1-10-1
Šibenik, 24. ožujka 2010.

GRADONAČELNIK
Dr. Ante Županović
Dostaviti:
- imenovanim
- Upravnom odjelu za društvene djelatnosti- ovdje
- Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarstvo- ovdje
- urednici “Službenog glasnika Grada Šibenika“- ovdje
- arhiva

