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Klasa: 021-05/17-01/10 

Urbroj: 2175/01-01-17-2 

Sinj, 28. srpnja 2017. godine   

Z A P I S N I K 
s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja, 

održane dana 26. srpnja 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja 

 

 

         Na početku sjednice bilo je nazočno 18  od ukupno 21 vijećnika Gradskog vijeća Grada   
         Sinja. 
 
         Nazočni vijećnici: Mirko Labrović, Marko Križanac, Tihomir Radović, Zoran Milan,  
         Ivan Maleš, Antonia Radić, Stipe Perić, Ivana Šabić, Zvonko Maras, Žarko Delić,  
         Ante Gulić, Filip Klarić – Kukuz, Miro Bulj, Joško Kontić, Frano Boko, Milan Jukić, 
         Petar Župić, Ante Milanović 
 
         Odsutni: Anđelko Bilandžić, Stipislav Jadrijević i Dujo Maleš 
 

- Vijećnici Stipislav Jadrijević i Dujo Maleš došli su tijekom sjednice.   
 
         Ostali nazočni: gradonačelnica Kristina Križanac, zamjenici gradonačelnice Zlatko 
         Ugrin i Denis Glavan 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 2. sjednicu Gradskog vijeća i  
         pozdravio sve nazočne. 
 
         Sjednica je započela u 17,00 sati.        
         
         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. 
 

 

                                                                                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

G R A D   S I NJ 

GRADSKO VIJEĆE 
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         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 2. sjednice     Gradskog vijeća 
 
         Predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić pročitao je u pozivu predloženi dnevni red. 
 
         Predsjedatelj je naglasio da ima jedan prijedlog za dopunu dnevnog reda “ Prijedlog za 
donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja, u hitnom postupku” 
koji je podnijela gradonačelnica Grada Sinja Kristina Križanac, koja je  obrazložila razloge za 
donošenje navedenog prijedloga. 
        
Bez rasprave, predsjednik Joško Kontić dao je na glasovanje da se prijedlog gradonačelnice Kristine 
Križanac “ Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja, 
u hitnom postupku” uvrsti pod posljednju točku 4. dnevnog reda, te je konstatirao da je Gradsko 
Vijeće Grada Sinja jednoglasno ( 18 “za “ ) prihvatilo navedeni prijedlog. 
 
Nakon toga, predsjedatelj je dao na glasovanje cjelokupni dnevni red sa prihvaćenim prijedlozima za 
dopunu dnevnog red i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno (18”za “) prihvatilo 
sljedeći          
 
                                                                        DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika sa konstituirajućih sjednica Gradskog vijeća, od 26 lipnja 2017. i 
17.srpnja 2017. godine   

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika, 
3. Izbor stalnih radnih tijela (odbora) Gradskog vijeća Grada Sinja: 

3.1. Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
3.2. Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja 
3.3 .Odbora za međugradsku suradnju 
3.4 .Odbora za društvene djelatnosti 
3.5 .Odbora za predstavke i prijedloge 
3.6 .Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju 
3.7. Odbora za Program „ Dani Alke i Velike Gospe „ 
3.8. Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti 
3.9 .Odbora za javna priznanja 
3.10. Odbora za Proračun i financijsku kontrolu 

             4.   Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima 
                   Grada Sinja, u hitnom postupku 
 
 

 
TOČKA 1. 
Usvajanje  Zapisnika sa konstituirajućih sjednica Gradskog vijeća, od 26. lipnja 2017. i 
17.srpnja 2017. godine 
 
Predsjedatelj je upitao ima li tko primjedbi na Zapisnike sa konstituirajućih sjednica Gradskog 
vijeća od 26. lipnja 2017. i 17. srpnja 2017. Godine. 
 
Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnike sa konstituirajućih sjednica Gradskog vijeća Grada 
Sinja održanih  dana 26. lipnja 2017 i 17.srpnja.2017.godine, predsjedatelj je dao na 
glasovanje predmetne Zapisnike i konstatirao da je Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno 
(18 „za“) prihvatilo navedene Zapisnike sa konstituirajućih sjednica Gradskog vijeća Grada 
Sinja održanih dana 26. lipnja i 17. srpnja 2017.godine. 
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TOČKA 2. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Nakon usvajanja  Zapisnika sa konstituirajućih sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja od 26.lipnja 2017. 

i 17. srpnja 2017, prišlo se na postavljanje vijećničkih pitanja koja se odnose 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 traženje vijećnika Mosta Mira Bulja, 

gradonačelnica Kristina Križanac najavila je tematsku sjednicu o izgradnji Gradske  sportske dvorane 

Sinj, koja će se  održati u roku od 30 dana. 

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

Grada Sinja. 

 

TOČKA 3. 

Izbor stalnih radnih tijela ( odbora ) Gradskog vijeća Grada Sinja 

 

3.1. Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
3.2. Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja 
3.3 .Odbora za međugradsku suradnju 
3.4 .Odbora za društvene djelatnosti 
3.5 .Odbora za predstavke i prijedloge 
3.6 .Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju 
3.7. Odbora za Program „ Dani Alke i Velike Gospe „ 
3.8. Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti 
3.9 .Odbora za javna priznanja 
3.10. Odbora za Proračun i financijsku kontrolu 
  
Po ovoj točki, uvodno obrazloženje dao je Miro Bulj, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja. 
 
Rasprava  se vodila oko toga koliko mjesta u kojim odborima pojedinu političku opciju pripada, te 
zašto su vijećnici HDZ-a odustali od prava da sukladno strukturi Vijeća imaju određeni broj 
predsjendika odbora. 
 
3.1. . Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja Joško Kontić pročitao je prijedlog predsjednika Odbora za 
izbor i imenovanje Mira Bulja  da se u Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izaberu: 
 

1. za predsjednika: Filip Klarić- Kukuz 
 

2. za zamjenika predsjednika: Joško Kontić 
 

3. za člana: Zvonko Maras 
 

4. za člana: Ante Milanović 
 

5. za člana: Stipe Perić 
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6. za člana: Marko Križanac 
 

7. za člana : Petar Župić 
 
 
 

Bez rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika 
predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik  i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada 
Sinja, te konstatirao da je jednoglasno ( 19 “ za “ ) doneseno 
 

Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Sinja 

 
3.2. Odbor za gospodarstvo,  komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj 
 

            Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja Joško Kontić pročitao je prijedlog  
            predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Mira Bulja  da se u Odbor za gospodarstvo   
            i komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj izaberu: 

1. za predsjednika : Frano Boko 
2. za zamjenik predsjednika : Dujo Maleš 
3. za člana: Ante Gulić 
4. za člana: Anđelko Bilandžić 
5. za člana : Zoran Milan 

 
Bez rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, 
zamjenika predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i 
razvoj Gradskog vijeća Grada Sinja, te konstatirao da je jednoglasno ( 19 “ za “ ) doneseno 
   
  Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, 
komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja. 

 
 
           3.3. Odbor  za međugradsku suradnju 
           Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja Joško Kontić pročitao je prijedlog  
           predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Mira Bulja  da se u Odbor za međugradsku  
           suradnju izaberu:  

1. za predsjednika: Ante Gulić 
2. za zamjenika predsjednika: Milan Jukić 
3. za člana: Stipislav Jadrijević 
4. za člana: Tihomir Radović 
5. za člana : Zoran Milan 

 
  Bez rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, 
zamjenika predsjednika i članova Odbora za međugradsku suradnju Gradskog vijeća Grada 
Sinja, te konstatirao da je jednoglasno ( 19 “ za “ ) doneseno 
    Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za međugradsku 
suradnju. 
 

          3.4.   Odbor za društvene djelatnosti 
          Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja Joško Kontić pročitao je prijedlog  
          predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Mira Bulja  da se u Odbor za društvene 
          djelatnosti  izaberu: 
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                  1.za predsjednika : Ivana Šabić 
                  2. za zamjenika predsjednika: Petar Župić 
                  3. za člana : Filip Klarić- Kukuz 
                  4. za člana : Mirko Labrović 
                  5. za člana : Ivan Maleš 
 

          Bez rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, 
zamjenika predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada 
Sinja, te konstatirao da je jednoglasno ( 19 “ za “ ) doneseno 
 
    Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za društvene 
djelatnosti  Gradskog vijeća Grada Sinja 
 
 

3.5.Odbor za predstavke i prijedloge 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja Joško Kontić pročitao je prijedlog predsjednika Odbora za 
izbor i imenovanje Mira Bulja  da se u Odbor za predstavke i prijedloge izaberu: 

1. za predsjednika : Petar Župić 
2. za zamjenika predsjednika : Žarko Delić 
3. za člana: Filip Klarić- Kukuz 
4. za člana: Stipe Perić 
5. za člana : Anđelko Bilandžić 

 
Bez rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika 
predsjednika i članova Odbora za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Sinja, te konstatirao 
da je jednoglasno ( 19 “ za “ ) doneseno 
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za predstavke i prijedloge 
Gradskog vijeća Grada Sinja. 
 
3.6 Odbor za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja Joško Kontić pročitao je prijedlog predsjednika Odbora za 
izbor i imenovanje Mira Bulja  da se u Odbor za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju  izaberu: 

1. za predsjednika : Milan Jukić 
2. za zamjenika predsjednika: Ante Gulić 
3. za člana : Anđelko Bilandžić 
4. za člana: Miro Bulj 
5. za člana: Ivan Maleš 

 
Bez rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika 
predsjednika i članova Odbora za izbor imena ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Sinja, te  
konstatirao da je jednoglasno ( 19 “ za “ ) doneseno 
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za predstavke i prijedloge 
Gradskog vijeća Grada Sinja. 
 
3.7 . Odbor  za Program „ Dani Alke i Velike Gospe „ 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja Joško Kontić pročitao je prijedlog predsjednika Odbora za 
izbor i imenovanje Mira Bulja  da se u Odbor  za Program „ Dani Alke i Velike Gospe „     izaberu: 

1.  za predsjednika : Petar Župić 
2. za zamjenika predsjednika : Ivana Šabić  
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3. za člana: Ante Milanović  
4. za člana: Frano Boko  
5. za člana :Marko Križanac  
6. za člana: Tihomir Radović 
7. za člana: Zoran Milan 
8. za člana:Antonia Radić 
9. za člana: Filip Klarić- Kukuz 
10. za člana: Žarko Delić 

 
Nakon pročitanog prijedloga, vijećnik HDZ-a Marko Križanac zatražio je stanku od 20 minuta, što je 
predsjednik Gradskog Vijeća odobrio. 
 
U nastavku sjednice vijećnik HDZ-a Marko Križanac zatražio je da se gradonačelnica Kristina Križanac 
ispriča građanima što je manifestaciju “ Dani Alke i Velike Gospe” koja se održava povodom Sinjske 
Alke i blagdana Velike Gospe, preimenovala u “ Sinjsko ljeto 2017”. 
 
U raspravu se uključio i vijećnik Mosta, Miro Bulj, koji je predložio da se  pokuša u novi naziv dodati i 
“ Alka” i “ Gospa” ili da se bar promijeni barjak, a da ime ostane isto.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća, Joško Kontić zamolio je vijećnike da se drže rasprave po točkama 
dnevnog reda, jer tema točke o kojoj trebaju raspravljati nije naziv manifestacije već imenovanje 
članova Odbora. 
 
Negodujući zbog toga, Vijećnici HDZ-a napustili su sjednicu. 
  
 Nakon što su vijećnici HDZ-a napustili sjednicu predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić konstatirao 
je da je sjednici nazočna većina vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i 
članova Odbora  za Program „ Dani Alke i Velike Gospe“, te konstatirao da je jednoglasno ( 11 “ za “ ) 
doneseno 
 
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za predstavke i prijedloge 
Gradskog vijeća Grada Sinja. 
 
3.8. Odbor za borbu protiv bolesti ovisnosti 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja Joško Kontić pročitao je prijedlog predsjednika Odbora za 
izbor i imenovanje Mira Bulja  da se u Odbor za borbu protiv bolesti ovisnosti      izaberu: 
 

1.  za predsjednika: Stipislav Jadrijević 
 

2. za zamjenika predsjednika: Milan Jukić 
 

3. za člana: Ivana Šabić 
 

4. za člana: Petar Župić 
 

5. za člana: Ante Milanović 
 

6. za člana: Anđelko Bilandžić 
 

7. za člana: Antonia Radić 
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Bez rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika 
predsjednika i članova Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti Gradskog vijeća Grada Sinja, te 
konstatirao da je jednoglasno ( 12 “ za “ ) doneseno 
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za borbu protiv bolesti 
ovisnosti Gradskog vijeća Grada Sinja 

 
3.9 .Odbor za javna priznanja 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja Joško Kontić pročitao je prijedlog predsjednika Odbora za 
izbor i imenovanje Mira Bulja  da se u Odbora za javna priznanja izaberu: 
 

1. za predsjednika: Zvonko Maras 
 

2. za zamjenika predsjednika: Miro Bulj 
 

3. za člana: Dujo Maleš 
 

4. za člana: Milan Jukić 
 

5. za člana: Ivan Maleš 
 

6. za člana: Tihomir Radović 
 

7. za člana: Marko Križanac 
 

Bez rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika 
predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Sinja, te konstatirao da je 
jednoglasno ( 12 “ za “ ) doneseno 
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Gradskog 
vijeća Grada Sinja 

 
 
3.10.Odbor za proračun i financijsku kontrolu: 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja Joško Kontić pročitao je prijedlog predsjednika Odbora za 
izbor i imenovanje Mira Bulja  da se u Odbor  za proračun i financijsku kontrolu     izaberu: 
 

1. za predsjednika: Frano Boko 
 

2. za zamjenika predsjednika: Ante Gulić 
 

3. za člana: Dujo Maleš 
 

4. za člana: Antonia Radić 
 

5. za člana: Zoran Milan 
 

Bez rasprave predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika 
predsjednika i članova Odbora za proračun i financijsku kontrolu Gradskog vijeća Grada Sinja, te 
konstatirao da je jednoglasno ( 12 “ za “ ) doneseno 
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za proračun i financijsku 
kontrolu Gradskog vijeća Grada Sinja 
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TOČKA 4. 

Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima 

Grada Sinja,  
 
Po ovoj točki, uvodno obrazloženje dala je gradonačelnica Grada Sinja Kristina Križanac. 
 
Bez rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja, u hitnom postupku, te konstatirao da je Gradsko vijeće 
Grada Sinja jednoglasno ( 12 “ za “ ) donijelo 
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja 
 
 
Sjednica je završila s radom u 19.40 
 
 
Zapisničar:                                                                                Predsjednik Gradskog vijeća 
Ivana Modrić, dipl.iur., v.r                                                        Joško Kontić, prof., v.r 
 
 


