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Klasa: 021-05/17-01/40 

Urbroj: 2175/01-01-17-2 

Sinj, 09. listopada 2017. godine   

 

 

                                                                Z A P I S N I K  

                                              s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja, 

                      održane dana 09. listopada 2017. godine  u Gradskoj vijećnici Grada Sinja 

 

 

Na početku sjednice bilo je nazočno 15 od ukupno 21 vijećnika Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

Nazočni vijećnici: Anđelko Bilandžić, Mirko Labrović, Marko Križanac, Tihomir Radović,  

Ivan Maleš, Stipe Perić, Stipislav Jadrijević, Vesna Poljak, Zvonko Maras,Žarko Delić, Ante 

Gulić,  Joško Kontić, Frano Boko, Milan Jukić, Petar Župić. 

 

Odsutni: Zoran Milan, Antonia Radić, Ante Milanović 

 

Vijećnici Dujo Maleš, Filip Klarić- Kukuz i Miro Bulj došli su  tijekom sjednice. 

 

Ostali nazočni: gradonačelnica Kristina Križanac, zamjenici gradonačelnice Zlatko Ugrin i 

Denis Glavan, pročelnici Upravnih odjela, ravnateljica Gradske knjižnice Sinj, Mladenka 

Macan te predstavnici sredstava javnog informiranja. 

 

Sjednici je predsjedavao Joško Kontić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

Zapisnik je vodila Ivana Modrić, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća, 

gradonačelnika i mjesnu samoupravu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić otvorio je 5. sjednicu Gradskog vijeća i pozdravio 

sve nazočne. 

 

Sjednica je započela u 17,00 sati. 

 

                                                                                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

G R A D   S I NJ 

GRADSKO VIJEĆE 
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Na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić pozvao je v.d. predstojnika 

Ureda Grada Igora Vidalinu, da izvrši prozivku vijećnika ( prema posebnom popisu u 

privitku). 

 

Nakon izvršene prozivke predsjednik Gradskog Vijeća Joško Kontić konstatirao je da je 

sjednici nazočna većina vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke 

 

Nakon toga u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja ( „ Službeni glasnik Grada 

Sinja“ br. 02/10 i 02/13) prilazi se utvrđivanju dnevnog reda sa 5. sjednice Gradskog vijeća. 

Nakon čitanja prijedloga dnevnog reda predsjedatelj je pročitao prijedloge za dopunu dnevnog 

reda koje su podnijeli Mandatna komisija, Odbor za izbor i imenovanja i gradonačelnica 

Grada Sinja, Kristina Križanac. 

 

Nakon toga predsjedatelj  je otvorio raspravu te je najprije dao riječ v.d predstojniku Ureda 

Grada, Igoru Vidalini.  

 

Igor Vidalina, v.d. predstojnik Ureda Grada  istaknuo je   kako Odbor za izbor i imenovanja 

na svojoj 3. sjednici održanoj dana 09. listopada. 2017. godine nije utvrdio prijedlog za izbor i 

imenovanje ravnatelja/ ravnateljice Kulturno umjetničkog središta Sinj po natječaju od 18. 

kolovoza . 2017. g. 

Rekao je da ima jedan prijedlog za dopunu dnevnog reda po hitnom postupku – Prijedlog za 

izbor i imenovanja ravnatelja Kulturno umjetničkog središta Sinj koji je podnijela 

gradonačelnica Kristina Križanac 

 

Nakon toga, gradonačelnica Kristina Križanac kratko je obrazložila razloge podnošenja 

navedenog prijedloga. 

 Predložila da Gradsko vijeće imenuje Vitu Perića za vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove 

Kulturno umjetničko središte Sinj do imenovanja ravnatelja na temelju javnog natječaja. 

 Istaknula je da je kao gradonačelnica odgovorna za zakonitost rada i normalno funkcioniranje 

navedene ustanove  te da imenovanje navedenog kandidata ne bi iziskivalo dodatna sredstva 

koja bi teretila Proračun Grada Sinja 

 

Nakon toga uslijedilo je glasovanje o dopuni dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje prijedlog Mandatne komisije za dopunom 

dnevnog reda- Izvješće Mandatne komisije i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja 

jednoglasno ( 15 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za dopunom 

dnevnog reda- Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima ( 

odborima ) Gradskog vijeća Grada Sinja i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja 

jednoglasno ( 15 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za dopunom 

dnevnog reda- Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika 
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Općinskog suda u Splitu i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 15 „ 

za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnice Grada Sinja, Kristine Križanac za 

dopunom dnevnog reda- Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog 

urbanističkog plana Grada Sinja i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 

15 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnice Grada Sinja, Kristine Križanac za 

dopunom dnevnog reda- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s 

ograničenom odgovornošću Gradsko kino Sinj d.o.o  i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada 

Sinja jednoglasno ( 15 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnice Grada Sinja, Kristine Križanac za 

dopunom dnevnog reda- Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području grada Sinja za 2017. godinu o  i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja 

jednoglasno ( 15 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

 Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnice Grada Sinja, Kristine Križanac za 

dopunom dnevnog reda- Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Grada Sinja u 2017.g.   i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja 

jednoglasno ( 15 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnice Grada Sinja, Kristine Križanac za 

dopunom dnevnog reda- Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog 

vijeća Sinja za razdoblje od VII.- XII. 2017.g  i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja 

jednoglasno ( 15 „ za“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnice Grada Sinja, Kristine Križanac za 

dopunom dnevnog reda- Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 

2016. godinu i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 15 „ za“) prihvatilo 

predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Kluba vijećnika MOST-a nezavisnih lista za 

dopunom dnevnog reda- Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata 

Grada Sinja  i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 15 „ za“) prihvatilo 

predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnice Grada Sinja, Kristine Križanac za 

dopunom dnevnog reda po hitnom postupku- Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja 

dužnosti ravnatelja Kulturno umjetničkog središta Sinj i konstatirao da je Gradsko vijeće 

Grada Sinja većinom glasova ( 9 „ za“, 6 „ protiv“) prihvatilo predloženu dopunu dnevnog 

reda. 
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Nakon toga uslijedilo je glasovanje o izmjeni redoslijeda dnevnog reda. 

Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Mandatne komisije da točka- Izvješće Mandatne 

komisije, bude prva radna točka nakon vijećničkih pitanja, dakle točka broj 3. i konstatirao da 

je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 15 „ za“) prihvatilo predloženu izmjenu 

redoslijeda dnevnog reda. 

 

Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja da točka- Prijedlog 

Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima ( odborima ) Gradskog vijeća 

Grada Sinja, bude prva radna točka nakon Izvješća Mandatne komisije, dakle točka broj 4.  

. i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 15 „ za“) prihvatilo predloženu 

izmjenu redoslijeda dnevnog reda. 

 

Budući da nije bilo drugih primjedbi ni prijedloga za dopunu predloženog dnevnog reda, 

predsjedatelj je dao na glasovanje cjelokupan dnevni red i konstatirao da je jednoglasno ( 15 „ 

za „ ) prihvaćen sljedeći 

 

 

 

DNEVNI RED 

 

1.Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća 

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

3. Izvješće Mandatne komisije 

4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima ( odborima ) 

Gradskog vijeća Grada Sinja 

    4.1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice 

Odbora za društvene djelatnosti 

    4.2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenice 

Predsjednika Odbora za Program „ Dani Alke i Velike Gospe“ 

    4.3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za 

    borbu protiv bolesti ovisnosti 

5. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Sinja za 2017.g 

6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog 

suda u Splitu 

7. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću Gradsko kino Sinj d.o.o., Sinj 

9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 

2017.g. 

10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 

2017. g. 
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11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinj za razdoblje od VII.-

XII. 2017.g 

12. Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2016. godinu 

13. Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja 

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja/ vršiteljice dužnosti ravnatelja Kulturno 

umjetničkog središta Sinj 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća 

Predsjedatelj je upitao ima li tko primjedbi na Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Sinja. 

 

Predsjedatelj je otvorio raspravu. 

 

Za riječ se javio vijećnik HDZ-a, Marko Križanac koji se  zahvalio na prihvaćenoj sugestiji da 

ubuduće na zapisnicima sjednica Gradskog vijeća budu stavljena vijećnička pitanja, a sve 

kako bi se mogao pratiti tijek događanja. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na  navedeni Zapisnik, predsjedatelj je dao na glasovanje isti i 

konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 15 „ za „ ) prihvatilo navedeni 

zapisnik. 

 

TOČKA 2. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

Nakon usvajanja Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja od 25. rujna 2017. g.,  

i od  02. listopada 2017. godine prišlo se na postavljanje vijećničkih pitanja koja se odnose na 

na rad i djelokrug rada Gradskog vijeća, odbora i drugih radnih tijela Vijeća, Gradonačelnika, 

Ureda Grada, upravnih odjela i organizacija koje obavljaju poslove za Grad Sinj. 

 

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja postavljena su vijećnička pitanja sljedećim 

redoslijedom: 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA: 

 

1. Vijećnik Marko Križanac postavio je sljedeće vijećničko pitanje : 

Grad Sinj je vlasnik čestice zemlje 627/13 K.O Brnaze na kojoj se nalazi građevina 

Javna zgrada- dvorana u površini od 394 m
2
. Dvorana se nalazi u derutnom stanju i 

koliko mi je poznato trenutni korisnici su KBC „ KULA“ i KUD „ BRNAZE“. Moje 

pitanje koje bi bilo i u obliku inicijative bi li Grad Sinj razmotrio i pokrenuo postupak 

da zajedno sa Županijom nađe model da se dvoranom može koristiti i Područna škola 

Brnaze odnosno 100 učenika koje pohađaju istu. 

Dvorana praktički po cijele dane je prazna i neiskorištena, dok školska djeca u 

jesenske i zimske dane ne mogu izvršavati sate TZK na vanjskim terenima, a 
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zatvorenih nema. U takvoj suradnji bi dvorana uz relativno manja ulaganja Grada i 

Županije imala puno veću uporabnu svrhu u kojoj bi bila uključena i školska djeca i 

mogla bi se održavati o trošku škole. 

 

2. Vijećnik Marko Križanac postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Stanari na adresi Ante Konstantina Matasa 4 i 6 imaju problem prilaza svojim 

zgradama te pristupa ogrijeva i drugih potrepština do svojih zgrada i same dostave. 

Ujedno imaju i problem parkiranja pošto imaju u centru grada pristup zgradama na 

sa dvije jednosmjerne ulice. Na nedavnim sastancima u gradskoj upravi je obećano 

od strane gradske vlasti da će biti pokrenuto ubrzano rješavanje navedenog 

problema. Molim radi stanara navedenih zgrada koji su me zamolili da postavim 

ovo pitanje da odgovorite što je poduzeto u ovom slučaju i kada će nastupiti 

zadovoljavajuće rješenje? 

 

3. Vijećnik Ivan Maleš postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio odgovor 

u pisanom obliku: 

 

- U kojoj je fazi izgradnja vodovoda u naselju Zelovo? 

 

4. Vijećnik Ivan Maleš postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Molim izabranu gradonačelnicu gospođu Kristinu Križanac da mi odgovori 

namjerava li i kada će ako namjerava ispoštovati volju građana iskazanu na 

prošlim lokalnim izborima i preuzeti vođenje grada na način kako to i zahtjeva 

takva dužnost? 

 

5. Vijećnik Joško Kontić postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Ima li Grad Sinj Odluku o odvodnji otpadnih voda? 

 

6. Vijećnik Frano Boko postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Što je sa staračkim domom u vojarni Ivana Nelipić? Kad možemo očekivati 

početak radova staračkog doma te  što će zapravo biti u vojarni Ivana Nelipić?  

 

7.  Vijećnik Žarko Delić postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Radi se o porezu na nekretnine. Grad Sinj je poslao obavijest i poziv obveznicima 

poreza na nekretnine za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o 

nekretninama. S obzirom na okolnost da je tu Grad Sinj bio izložen trošku mene 

zanima koliki je to trošak i postoji li mogućnost da mi taj trošak utržimo od Vlade? 

 

8. Vijećnik Žarko Delić postavio je sljedeće vijećničko pitanje na koje je zatražio 

odgovor u pisanom obliku: 

- Moje pitanje se odnosi na deponij Mojanka, u vrijeme kada je privatna tvrtka 

svojim kamionima prevozila zemlju na deponij Mojanka, kojom  se zatrpao otpad i 

za to naplaćivala visoke cijene. 
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Mene zanima koje su tvrtke  zatrpavale deponij Mojanku i o kojim iznosima se 

radi? 

 

9. Vijećnik Stipe Perić postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Potaknut sa prošle sjednice raspravom vezanom za sportske klubove, kad se 

raspravljalo u okviru Izvješća Vodovoda Cetinske krajine, mene interesira iz kojeg 

razloga se ne plaća struja NK Glavice, a ostalim klubovima se plaća? 

Zanima me vlasnička struktura na kojem se nalazi igralište NK Glavice, čije je to 

vlasništvo? 

 

10. Vijećnik Mirko Labrović postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Da li će se i kad će se završiti i privesti svrsi, u pravnom dijelu, zgrada Doma 

kulture u Glavicama koja je započeta, a nije dovršena? 

 

11. Vijećnik Mirko Labrović postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Izgradnjom  nogostupa od Jelinčića do Dolića, na nekoliko mjesta voda je ostala 

ležati na cesti. Dva mjesta su sanirana. Imamo problem prekopavanje ceste na 

deset mjesta kad je rađen dovod odnosno odvod vode. 

S obzirom da je to sve ostavljeno u jedno jako lošem stanju, mene zanima postoji 

li mogućnost da se taj problem sa odvodnjom  riješi? 

 

12. Vijećnik Marko Križanac postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

          Grad Sinj je sklopio Ugovor i aneks ugovora o kupoprodaji nekretnine s gos.  

          Davorom Miloševićem iz Obrovca Sinjskog. 

          Moje pitanje glasi: iz kojeg je razloga i u koju svrhu Grad Sinj kupovao predmetnu  

          nekretninu i koja je ukupna cijena navedene nekretnine? 

          Ujedno molim da mi se dostavi preslika Ugovora i aneksa. 

 

13. Vijećnik Marko Križanac postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Tko je odgovoran  za okolnost što na dan obilježavanja dana neovisnosti nisu 

postavljene zastave na javnim površinama ? 

 

14. Vijećnik Tihomir Radović postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 

- Na prošloj sjednici Gradskog vijeća u toku rasprave o Izvješću Čistoće Cetinske 

krajine došli smo do podataka da postoji inspekcijski nalaz za Mojanku. 

Moje pitanje glasi: da li u Gradu Sinju postoji Izvješće inspekcijskog nalaza za 

odlagalište otpada Mojanka? Da li se to može dobiti na uvid ? 

Ujedno molim da mi se u pisanom obliku dostavi Izvješće o inspekcijskom nalazu. 

 

15. Vijećnik Stipislav Jadrijević postavio je sljedeće vijećničko pitanje pročelnici za 

financije, Jasni Mijić: 

- Koliko je do sada poduzeće DRAGA SADRA d.o.o. uplatilo u gradski proračun, 

do današnjeg dana , te da li je poduzeće DRAGA SADRA d.o.o. do sada dužna 

išta Gradu Sinju? 
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 Nakon što je pročelnica odgovorila na postavljeno pitanje, vijećnik Stipislav Jadrijević je 

rekao da će postaviti još jedno  potpitanje. 

Predsjednik Gradskog vijeća, Joško Kontić  rekao mu je da prema Poslovniku ima pravo 

postaviti dva pitanja te da ne može postaviti potpitanje. 

Nakon toga, u raspravu se umiješao vijećnik HDZ-a Anđelko Bilandžić koji je rekao da 

vijećnik ne može postavljati toliko pitanja, te je upitao tko ovdje vodi Vijeće. 

Zbog  kršenja Poslovnika, predsjedatelj mu je izrekao opomenu, nakon čega je vijećnik HDZ-

a Anđelko Bilandžić, zajedno sa nazočnim vijećnicima HDZ-a napustio Gradsku vijećnicu. 

Kako u tom trenutku sjednici nije bila nazočna većina vijećnika, predsjedatelj je odlučio 

prekinuti sjednicu na 30 minuta. 

 

Odgovori na vijećnička pitanja, kao i cijeli tijek sjednice nalazi se na audio zapisu, koji se 

čuva u Uredu Grada Sinja. 

 

Sjednica je nastavljena u 18sati i 45 minuta. 

Predsjedatelj je  je konstatirao da su se sjednici priključili vijećnik  MOST-a nezavisnih lista, 

Miro Bulj i vijećnik kandidacijske liste grupe birača, Dujo Maleš. 

Konstatirao je da je sjednici nazočna većina vijećnika ( 11 vijećnika ) i da se mogu donositi 

pravovaljane odluke. 

 

TOČKA 3. 

Izvješće Mandatne komisije 

Član mandatne komisije, Miro Bulj u ime mandatne komisije podnio je i pročitao Izvješće 

Mandatne komisije, nakon čega je Gradsko vijeće Grada Sinja donijelo: 

 

Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

Nakon toga obavljena je svečana prisega vijećnice Vesne Poljak. 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima ( odborima ) 

Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

4.1 Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima ( odborima 

) Gradskog vijeća Grada Sinja 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dao je član Odbora za izbor i imenovanja, Zvonko Maras. 

Član Odbora za izbor i imenovanja, Zvonko Maras pojasnio je kako je Odbor za izbor i 

imenovanja jednoglasno zauzeo stav o razrješenju predsjednice Odbora za društvene 

djelatnosti, Ivane Šabić koja je dana 26. rujna 2017.g, podnošenjem pisanog zahtjeva stavila 

svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, te je predložio da se u Odbor za izbor i 

imenovanja na dužnost predsjednice imenuje Vesna Poljak. 

 

Bez rasprave, predsjedatelj Joško Kontić zaključio je raspravu i dao na glasovanje 
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Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima ( odborima ) 

Gradskog vijeća Grada Sinja i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 11 „ 

za „ ) donijelo 

Rješenje o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima ( odborima ) Gradskog 

vijeća Grada Sinja 

 

4.2 Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenice predsjednika Odbora za 

Program „ Dani Alke i Velike Gospe“ 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dao je član Odbora za izbor i imenovanja, Zvonko Maras. 

Član Odbora za izbor i imenovanja, Zvonko Maras pojasnio je kako je Odbor za izbor i 

imenovanja jednoglasno zauzeo stav o razrješenju zamjenice predsjednika Odbora za Program 

„ Dani Alke i Velike Gospe  , Ivane Šabić koja je dana 26. rujna 2017.g, podnošenjem 

pisanog zahtjeva stavila svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, te je predložio da se u 

Odbor za  Program „ Dani Alke i Velike Gospe „ na dužnost zamjenice predsjednika  imenuje 

Vesna Poljak. 

 

Bez rasprave, predsjedatelj Joško Kontić zaključio je raspravu i dao na glasovanje 

Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima ( odborima ) 

Gradskog vijeća Grada Sinja i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 11 „ 

za „ ) donijelo 

Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenice predsjednika Odbora za Program „ Dani 

Alke i Velike Gospe“ 

 

4.3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za borbu protiv bolesti 

ovisnosti 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dao je član Odbora za izbor i imenovanja, Zvonko Maras. 

Član Odbora za izbor i imenovanja, Zvonko Maras pojasnio je kako je Odbor za izbor i 

imenovanja jednoglasno zauzeo stav o razrješenju člana Odbora za borbu protiv bolesti 

ovisnosti , Ivane Šabić koja je dana 26. rujna 2017.g, podnošenjem pisanog zahtjeva stavila 

svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, te je predložio da se u Odbor za borbu protiv 

bolesti ovisnosti na dužnost člana  imenuje Vesna Poljak. 

 

Bez rasprave, predsjedatelj Joško Kontić zaključio je raspravu i dao na glasovanje 

Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima ( odborima ) 

Gradskog vijeća Grada Sinja i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 11 „ 

za „ ) donijelo 

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti 

 

 

 

TOČKA 5. 

Prijedlog Odluke  o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Sinja za 2017.g. 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac. 
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Gradonačelnica je pojasnila kako predloženim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada 

Sinja za 2017. godinu ukupni prihodi i rashodi ostaju nepromijenjeni. Ukupan Plan rashoda 

po razdjelima ostaje nepromijenjen ali je izvršena preraspodjela unutar pojedinih programa u 

iznosu od 200.000,00 kuna.  Program „ Razvitka gospodarstva „ povećava se za 200.000,00  

kuna i sad iznosi 6.546.000,00 kuna, dok se Program „ Priprema projekata za financiranje iz 

fondova EU“ smanjuje u iznosu 200.000,00 kuna i sada iznosi 720.000,00 kuna. 

 

Gradonačelnica je napomenula da se ovim izmjenama i dopunama proračuna nisu mijenjale 

projekcije za 2018. i 2019. godinu 

 

Istaknula je da kako Grad Sinj ne bi izgubio odobrena sredstva, Upravni odjel za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom je počeo s provedbom 

otvorenog postupka javne nabave. 

 

Vodeći računa o rokovima koje je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja definiralo, 

gradonačelnica je predložila da Gradsko vijeće Grada Sinja raspravi i usvoji prijedlog II. 

Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu. 

 

Predsjednik Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Grada Sinja, Frano Boko iznio je stav 

Odbora prema kojem je razmotren i jednoglasno prihvaćen Prijedlog II. Izmjena i dopuna 

Proračuna Grada Sinja za 2017. g 

 

Bez rasprave, predsjedatelj Joško Kontić zaključio je raspravu i dao na glasovanje 

Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Sinja za 2017.g. 

i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 11 „ za „ ) donijelo 

Odluku  o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Sinja za 2017.g. 

 

TOČKA 6. 

Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika 

Općinskog suda u Splitu 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, Miro 

Bulj. 

 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Miro Bulj pojasnio je kako Odbor za izbor i 

imenovanja na svojoj sjednici održanoj 02. listopada 2017. g. razmotrio jedinu pristiglu 

prijavu Anite Bitunjac, koja je pravovremena i potpuna, te dostavlja Gradskom vijeću na 

raspravu i odlučivanje. 

 

Bez rasprave, predsjedatelj Joško Kontić zaključio je raspravu i dao na glasovanje 

Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda 

u Splitu i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 11 „ za „ ) donijelo 

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u 

Splitu 
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TOČKA 7. 

Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada 

Sinja 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza. 

 

Pročelnica je navela razloge za izradu izmjena i dopuna plana, a to su: usklađenje sa Zakonom 

o prostornom uređenju ( Narodne novine 153/13 i 76/ 17 ), određivanje uvjeta rekonstrukcije 

postojećih građevina, manje izmjene u tekstualnom dijelu Plana i zahtjevi javno pravnih tijela. 

 

Rekla je kako je za potrebe ove Odluke potrebno osigurati cca 25. 000,00 kn te da će se 

sredstva osigurati iz proračuna Grada Sinja. 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja, 

Frano Boko iznio je stav Odbora prema kojem je razmotren i većinom glasova prihvaćen 

Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja ( 

tekstualni dio ) 

 

 U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj ( u ime kluba MOST-a nezavisnih lista ) i Stipislav 

Jadrijević ( u ime kluba vijećnika kandidacijske liste grupe birača ). 

 

Detaljan tijek rasprave i odgovori na postavljena pitanja nalazi se na audio zapisu sa ove 

sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjedatelj Joško Kontić zaključio je raspravu i dao na glasovanje 

Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja 

 i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 11 „ za „ ) donijelo 

Odluku o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja 

 

TOČKA 8. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću Gradsko kino Sinj d.o.o., Sinj 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dao  je v.d predstojnik Ureda Grada, Igor Vidalina. 

Igor Vidalina, v.d. predstojnik Ureda Grada pojasnio je kako se predloženom Odlukom vrši 

usklađivanje Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gradsko kino Sinj 

d.o.o.,  sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, koji su u razdoblju od donošenja Izjave 

o osnivanju društva novelirani kroz izmjene i dopune tih zakona. 

 

Zamjenik predsjednice Odbora za društvene djelatnosti, Petar Župić iznio je stav Odbora 

prema kojem je razmotren i jednoglasno prihvaćen Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave 

o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gradsko kino Sinj d.o.o., Sinj. 

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Miro Bulj. 
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Detaljan tijek rasprave i odgovori na postavljena pitanja nalazi se na audio zapisu sa ove 

sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjedatelj Joško Kontić zaključio je raspravu i dao na glasovanje 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 

Gradsko kino Sinj d.o.o., Sinj  

 i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 11 „ za „ ) donijelo 

Odluku o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 

Gradsko kino Sinj d.o.o., Sinj. 

 

TOČKA 9. 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 

2017.g. 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza. 

 

Pročelnica je pojasnila kako se navedenim programom obvezatno utvrđuje: opis i opseg 

poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih 

sredstava potrebnih za ostvarivanje programa. 

 

Istaknula  je kako su financijska sredstva za provedbu Programa održavanja komunalne 

infrastrukture osigurana su u Proračunu Grada Sinja za 2017.god. u ukupnom iznosu od 

4.550.000,00 kn,  za održavanje javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, odvodnju oborinskih 

voda, čistoće, javnih površina i groblja. 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja, 

Frano Boko iznio je stav Odbora prema kojem je razmotren i i jednoglasno prihvaćen 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2017.g. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Miro Bulj ( u ime kluba vijećnika MOST-a nezavisnih lista 

), i Frano Boko. 

 

Detaljan tijek rasprave i odgovori na postavljena pitanja nalazi se na audio zapisu sa ove 

sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjedatelj Joško Kontić zaključio je raspravu i dao na glasovanje 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2017.g. 

i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova ( 7 „ za „, 4 „ suzdržana „ ) 

donijelo 

 Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2017.g. 
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TOČKA 10. 

. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja 

u 2017. g. 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Ankica Panza. 

 

Pročelnica je pojasnila kako su za donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Grada Sinja u 2017.g. potrebna sredstva osigurana u Proračunu Grada Sinja za 

2017.g 

 

Rekla je kako je navedenim prijedlogom u Proračunu predviđeno 400.000,00 kn za 

projektiranje vodoopskrbe i odvodnje kroz projekt Aglomeracija Sinj, 80.000,00 kn za 

projektiranje i evidentiranje nerazvrstanih cesta, 120.000,00 kn za uređenje groblja i 

mrtvačnica, 200.000,00 kn za uređenje parkirališta, 700.000,00 kn za uređenje gradskih ulica, 

200.000,00 kn za sanaciju deponija Mojanka te 100.000,00 kn za izgradnju i opremanje 

reciklažnog dvorišta. 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja, 

Frano Boko iznio je stav Odbora prema kojem je razmotren i jednoglasno prihvaćen Prijedlog 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja za  2017.g  

 

U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj ( u ime kluba MOST-a nezavisnih lista ), Petar Župić i 

Frano Boko 

 

Detaljan tijek rasprave i odgovori na postavljena pitanja nalazi se na audio zapisu sa ove 

sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Nakon podužeg  raspravljanja, predsjedatelj Joško Kontić zaključio je raspravu i dao na 

glasovanje Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 

Sinja u 2017. g. i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 12 „ za „ ) 

donijelo  

Program  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2017. g. 

 

TOČKA 11. 

 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinj za 

razdoblje od VII.-XII. 2017.g 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financije, Jasna 

Mijić- Trogrlić 

 

Pročelnica je pojasnila kako je jedinicama lokalne samouprave prepušteno pravo da 

samostalno odrede iznos sredstava kojeg će osigurati u svom proračunu za svaku godinu za 

koju se proračun donosi, dok su uvjeti, način financiranja i rasporeda financijskih sredstava 

propisani Zakonom. 



 

14 
 

 

Pročelnica je rekla kako su u Proračunu Grada Sinja za 2017. g. planirana sredstva za 

financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom 

vijeću u ukupnom iznosu od 65.000,00 kuna. 

 

Predsjednik Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Grada Sinja iznio je stav Odbora 

prema kojem je razmotren i jednoglasno prihvaćen Prijedlog Odluke o raspoređivanju 

sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste 

grupe birača Gradskog vijeća Sinj za razdoblje od VII.-XII. 2017.g 

 

U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj ( u ime kluba vijećnika MOST-a nezavisnih lista ), i 

Stipislav Jadrijević ( u ime kluba vijećnika kandidacijske liste grupe birača ) 

 

Detaljan tijek rasprave i odgovori na postavljena pitanja nalazi se na audio zapisu sa ove 

sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Vijećnik Miro Bulj ( u ime kluba vijećnika MOST-a nezavisnih lista ) podnio je Amandman 

kojim bi stranke i nezavisne liste za svakog vijećnika dobivale po 1,00 kn, a za svaku 

vijećnicu po 1,10 kn, čime bi se na polugodišnjoj razini u gradskom Proračunu uštedjelo 

65.000 kuna. 

 

 Predsjedatelj Joško Kontić dao je na glasovanje predloženi amandman i konstatirao da 

Gradsko vijeće Grada Sinja ( s 5 glasova „ za „ ) nije prihvatilo predloženi amandman. 

 

Nakon toga, predsjedatelj je zaključio raspravu i dao na glasovanje Prijedlog Odluke o 

raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela 

izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinj za razdoblje od VII.-XII. 2017.g i 

konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom glasova ( 8 „ za „  4 „ suzdržana „) 

donijelo 

Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinj za razdoblje od 

VII.-XII. 2017.g 
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TOČKA 12. 

 Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2016. Godinu 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je  ravnateljica Gradske knjižnice Sinj, Mladenka 

Macan. 

 

Ravnateljica je pojasnila kako je Gradska knjižnica Sinj svoje poslovanje temeljila na 

sredstvima koje je dobila od Grada Sinja, Ministarstva kulture i sredstvima koje je osigurala iz 

vlastitih prihoda. 

 

Rekla je kako je knjižnica u 2016. godini ostvarila 69,42 % ukupno planiranih prihoda te  da 

su ostvareni prihodi na prošlogodišnjoj razini, a što se tiče rashoda da su oni u  2016. godini  5 

%  manji nego u 2015. godini. 

 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja, 

Frano Boko iznio je stav Odbora prema kojem je razmotreno i jednoglasno prihvaćeno 

Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2016. godinu 

 

Zamjenik predsjednice Odbora za društvene djelatnosti, Petar Župić iznio je stav Odbora  

prema kojem je razmotreno i nije prihvaćeno Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s 

financijskim izvješćem za 2016. godinu 

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Joško Kontić. 

 

Detaljan tijek rasprave i odgovori na postavljena pitanja nalazi se na audio zapisu sa ove 

sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjedatelj Joško Kontić zaključio je raspravu i dao na glasovanje 

Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2016. godinu i konstatirao 

da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 11 „ za „ ) prihvatilo 

Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2016. godinu  

 

TOČKA 13. 

Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dao  je vijećnik Joško Kontić ( u ime Kluba vijećnika 

MOST-a nezavisnih lista ) 

 

Vijećnik Joško Kontić ( u ime kluba vijećnika MOST-a nezavisnih lista ) podnio je 

Amandman na Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja 

koji je upućen u proceduru 06. listopada 2017. godine 

  

 

Vijećnik Joško Kontić pojasnio je kako predloženi akt preuzima niz odredaba važećeg akta, 

ali uvodi i niz drugačijih rješenja, posebno u samom postupku dodjele studentskih stipendija. 
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Istaknuo je kako se predloženim aktom rješava problem tehničke nemogućnosti iskorištenja 

punog proračunskog iznosa za stipendije, da predloženi akt ukida visinu prosjeka ocjena za 

ostvarenje prava na stipendiju kod studenata korisnika stipendija iz prethodnih godina i 

studenata iz obitelji lošeg imovinskog stanja, da pojednostavljuje raspisivanje javnog 

natječaja te da će se predloženim aktom jasnije i šire utvrditi struktura i broj studenata koji 

imaju ambiciju postati stipendisti Grada Sinja. 

 

Zamjenik predsjednice Odbora za društvene djelatnosti, Petar Župić iznio je stav Odbora  

prema kojem je razmotren i većinom glasova prihvaćen. Prijedlog Pravilnika o načinu i 

uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja 

 

U raspravi su sudjelovali: Filip Klarić – Kukuz ( u ime kluba vijećnika Kandidacijske liste 

grupe birača ), Frano Boko ( u ime kluba vijećnika MOST-a nezavisnih lista ) i Miro Bulj. 

 

Detaljan tijek rasprave i odgovori na postavljena pitanja nalazi se na audio zapisu sa ove 

sjednice koji se čuva u Uredu Grada. 

 

Nakon  podužeg raspravljanja, predsjedatelj Joško Kontić zaključio je raspravu i dao na 

glasovanje  Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja 

zajedno sa predloženim amandmanom i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja 

jednoglasno ( 5 „ za „ 6 suzdržanih „ ) nije prihvatilo navedeni Prijedlog. 

 

TOČKA 14. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja/ vršiteljice dužnosti ravnatelja Kulturno 

umjetničkog središta Sinj 

Po ovoj točki uvodno obrazloženje dala je gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac. 

Gradonačelnica Kristina Križanac  je obrazložila razloge podnošenja navedenog prijedloga po 

hitnom postupku. 

 

Predložila da Gradsko vijeće imenuje Vitu Perića za vršitelja dužnosti dužnosti ravnatelja 

ustanove Kulturno umjetničko središte Sinj do imenovanja ravnatelja na temelju javnog 

natječaja. 

 

 Rekla je  da je kao gradonačelnica odgovorna za zakonitost rada i normalno funkcioniranje 

navedene ustanove  za koju grad odgovara cijelom svojom imovinom, te da ustanova ne može 

djelovati bez zakonskog zastupnika. 

 

Pojasnila je kako je Ustanova u postupku kandidiranja nekoliko projekata i programa kod 

zaklada i državnih tijela, realizaciji  projekta sanacije Galerije Galiotović za koju je  ustanova 

od Ministarstva kulture RH dobila bespovratnih 150.000,oo kn i sada treba pristupiti 

zaključivanju ugovora s izvođačima radova , te da se već sada suočava s činjenicom da prijeti 

opasnost da se sredstva za ustanovu i programe koje realizira, u nedostatku formalnog 

imenovanje odgovorne osobe, ne mogu aplicirati i povući i zaključiti potrebni ugovori. 
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Rekla je da  između zaposlenika ustanove Kulturno umjetničko središte Sinj, zaposlenici 

Dragana Modrić  i Vitomir Perić, zadovoljavaju uvjet visoke stručne spreme i druge uvjete za 

ravnatelja, a od njih dvoje kandidat Vitomir Perić da je dao je pristanak i suglasnost da bude 

imenovan za v.d. ravnatelja do imenovanja ravnatelja putem javnog natječaja, te  da navedeno 

imenovanje ne bi iziskivalo dodatna sredstava koja bi teretila Proračun Grada Sinja . 

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Joško Kontić. 

 

Detaljan tijek rasprave i odgovori na postavljena pitanja nalazi se na audio zapisu sa ove 

sjednice koji se čuva u Uredu Grada 

 

Nakon kraće rasprave, predsjedatelj Joško Kontić zaključio je raspravu i dao na glasovanje 

Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja/ vršiteljice dužnosti ravnatelja Kulturno 

umjetničkog središta Sinj godinu i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja većinom 

glasova ( 6 „ za „  5 „ suzdržanih „) donijelo 

Rješenje o imenovanju vršitelja/ vršiteljice dužnosti ravnatelja Kulturno umjetničkog 

središta Sinj 

 

 

 

Sjednica je završila s radom u 22.30 h 

 

 

Zapisničar:                                                                             Predsjednik Gradskog vijeća: 

Ivana Modrić, dipl. iur., v.r                                                   Joško Kontić, dipl. nov., v.r 

 


