Na temelju članka 8., 24. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01.,
60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 111. Statuta Grada Sinja ( «Službeni
glasnik Grada Sinja» br. 8/07., 4/08.) Gradsko vijeće Grada Sinja na 7. sjednici održanoj 3. studenoga 2009. godine
donosi

STATUT GRADA SINJA

I PROSLOV
Od stoljeća sedmog napučiše Hrvati pitomu Cetinsku krajinu i ovdje do današnjih dana odlučno ustrajaše u želji da
samostalnim organiziranjem i upravljanjem vlastitim postojanjem očuvaju nacionalnu samobitnost te pripadnost europskoj
kršćanskoj civilizaciji, što posebno očitavaše:
•
•
•
•

zaposjedanjem starog ilirskog naselja Osini te uspostavivši na padinama staroga Castrum Osinia srednjovjekovni
grad-utvrdu Sinj, koji se u pisanim dokumentima spominje već 1345. godine i u kojem već tada stoluje župan;
uspjehom u slavnoj povijesnoj bici 1715. godine, kada Grad odbi pašin poziv na predaju, te hrabri branitelji, uz
pomoć Čudotvorne Gospe, odole daleko brojnijoj turskoj vojsci i 15. kolovoza te godine prisile je na povlačenje iz
cijele Cetinske krajine za sva vremena;
na referendumu održanom 25. svibnja 1991. godine općim izjašnjavanjem za samostalnu i suverenu Republiku
Hrvatsku;
žrtvom svojih najboljih sinova i kćeriju radi obrane ovog kraja i stoljetnih ognjišta svih Hrvata.
Izrazivši svoju slobodu ponovnim uspostavljanjem vlastite države i njezinom obranom, vratiše sebi
mogućnost da u duhu europskih dostignuća ostvare plodove te slobode u pravnom, gospodarskom,
kulturnom i socijalnom pogledu.
Usvajanjem ovog Statuta, Grad Sinj nastavlja s uključivanjem u nove odnose temeljene na načelima i
odredbama Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Ustava i zakonskih propisa Republike Hrvatske,
nastavljajući povijesni čin oživotvorenja lokalne samouprave u Gradu Sinju.
Ovim Statutom, Grad Sinj koristeći pravo na potpunu samostalnost u uređivanju odnosa od interesa za
Grad, utvrđeni Ustavom, Zakonom i samim Statutom, ostvaruje mogućnost da uz svoju Zaštitnicu postigne
svekoliki napredak i svaku dobrobit za sve svoje građane, gospodarske i druge subjekte s područja Grada.

II. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Sinja, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo,
ovlasti i način rada tijela Grada Sinja, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga Grada, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici
suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, prava nacionalnih manjina, te druga pitanja od
važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Sinja.
Članak 2.
Naziv Grada je: GRAD SINJ.
Grad Sinj je jedinica lokalne samouprave utvrđena zakonom.
Grad Sinj obuhvaća područje naselja: Bajagić, Brnaze, Čitluk, Glavice, Gljev, Jasensko, Karakašica, Lučane, Obrovac
Sinjski, Radošić, Sinj, Suhač, Turjaci i Zelovo.

Članak 3.
Grad Sinj obuhvaća područje omeđeno sljedećim granicama.
Početak granice je na trigonometru "Plavšica" koji je ujedno točka tromeđe KO. Lučane, KO. Satrić i K.O. Hrvace. Odatle
nastavlja pravcem sjeveroistoka po granici K.O. Hrvace i K.O. Satrića, dolazi do ceste Hrvace-Zelovo, ide tom cestom
pravcem jugozapada u duljini 1250 m, te skreće pravcem sjeverozapada u dužini 2.200 m, lomi se južno i nastavlja pravcem
zapada po granici K.O. Potravlje i K.O. Satrić do tromeđe ovih dviju općina sa K.O. Gornje Ogorje. Dalje nastavlja
pravcem jugoistoka granicom K.O. Satrić i K.O. Ogorje Gornje do tromeđe K.O. Satrić, K.O. Ogorje Gornje i K.O.
Lučane. Iz te točke ide dalje granicom K.O. Lučane i K.O. Radošić sa Mućom Gornjim, Sutinom do tromeđe K.O. Neorić,
K.O. Radošić, K.O. Sičane. Odatle u pravcu istoka granicom K.O. Radošić i K.O. Sičane do tromeđe K.O. Sičane, K.O.
Radošić i K.O. Turjaci, zatim mijenjajući smjer u pravcu jugozapada ide granicom K.O. Turjaci sa K.O. Sićanima, i K.O.
Prisojem do tromeđe K.O. Prisoje, K.O. Turjaci, K.O. Radošić. Nakon toga granicom K.O. Turjaci sa K.O. Krušvarom,
K.O. Vojnićem i K.O. Košutama dolazi do tromeđe K.O. Košute, K.O. Turjaka i K.O. Otoka odakle u pravcu sjevera ide
granicom K.O. Otoka sa K.O. Turjacima i K.O. Brnazama. Nastavlja uzvodno Cetinom koja je granica K.O. Glavice i K.O.
Gala do tromeđe K.O. Glavice, K.O. Gala i K.O. Obrovac odatle dalje u pravcu sjeveroistoka granicom K.O. Obrovac sa
K.O. Gala do tromeđe K.O. Gala, K.O. Gljev i K.O. Obrovac. Iz te točke granica obilazeći K.O. Gljev po njenoj granici sa
K.O. Gala i K.O. Otok dolazi do granice prema Bosni i Hercegovini, odakle tom granicom u smjeru sjeverozapada dolazi
do tromeđe K.O. Gljev, K.O. Obrovac i Bosne i Hercegovine. Nastavlja granicom Bosne i Hercegovine sa K.O. Obrovac i
K.O. Bajagić i ide do tromeđe K.O. Hrvace, K.O. Bajagić i Bosne i Hercegovine. Iz te točke u smjeru jugozapada, a
granicom K.O. Bajagić sa K.O. Hrvacama dolazi do rijeke Cetine odakle nizvodno prati rijeku do točke tromeđe K.O.
Bajagić, K.O. Karakašica i K.O. Hrvace odakle prateći granicu K.O. Hrvaca sa K.O. Karakašicom i K.O. Lučanima dolazi
do početne točke.
Granice Grada Sinja mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.
Članak 4.
Grad Sinj je pravna osoba.
Sjedište Grada Sinja je u Sinju, Dragašev prolaz 10.
Članak 5.
Grad ima pečat.
Pečat ima oblik kruga promjera: 38 mm, 25 mm, i 18 mm.
U sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske, a oko grba u koncentričnim krugovima sljedeći tekst po veličini kruga:
• REPUBLIKA HRVATSKA - SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
• GRAD SINJ-SINJ
• Naziv tijela, upravnih tijela i stručnih službi Grada.
Tijela, upravna tijela i stručne službe Grada Sinja imaju pečate.
III. OBILJEŽJA GRADA SINJA

Članak 6.
Grad Sinj ima grb, zastavu, svečanu zastavu i svečanu pjesmu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Sinj i izražava pripadnost Gradu Sinju.
Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Gradsko vijeće, Gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave
pravnim osobama radi promicanja interesa Grada Sinja.
Članak 7.
Posebnom odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom i ovim Statutom propisat će se opis grba i zastave, te način

njihove uporabe i zaštite.
Članak 8.
Tekst i napjev svečane pjesme Grada Sinja te način njezine uporabe bit će uređeni posebnom odlukom.
Članak 9.
VELIKA GOSPA-GOSPA SINJSKA je zaštitnica Grada Sinja.
Blagdan Velike Gospe – Gospe Sinjske – 15. kolovoza je Dan grada Sinja.
Dan grada Sinja svečano se slavi, a proslava se organizira pod pokroviteljstvom Gradskog vijeća grada Sinja.
Prigodom Dana grada Sinja dodjeljuju se javna priznanja Grada.
Članak 10.
U gradu Sinju svečano se slavi dan održavanja Alke.
IV. JAVNA PRIZNANJA
Članak 11.
Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada
Sinja, a poglavito za osobne uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanje čovjekovog
okoliša, športa, tehničke kulture i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, kao i za djela
humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.
Članak 12.
Gradsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Grada Sinja osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za Grad.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Grada.
Članak 13.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i
dodjeljuju priznanja, uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća
V. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 14.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Sinj uspostavlja i
održava suradnju i s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kako u zemlji tako i u inozemstvu, u
skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima te Statutom Grada Sinja.
Grad surađuje sa svojim građanima koji žive u inozemstvu i kroz suradnju s njihovim organizacijama i udrugama skrbi o
ostvarivanju i zaštiti njihovih interesa u domovini.
Gradsko vijeće i druga tijela Grada u okviru svojega djelokruga brinu o problemima iseljenika podrijetlom s područja
Grada Sinja i njihovih obitelji, o održavanju kulturnih i drugih veza s njima i njihovim organizacijama, o njegovanju
hrvatske kulture, jezika i običaja, te o upoznavanju s dostignućima u materijalnoj i društvenoj izgradnji zemlje.
Članak 15.
Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanju sporazuma (ugovora, povelja, memoranduma i
sl. ) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kad ocijeni da postoji dugoročan i

trajan interes za uspostavljanjem suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Ukoliko se radi o jedinicama lokalne i područne (regionalna) samouprave druge države navedeni akt dostavlja se
državnom tijelu nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, radi obavljanja nadzora nad zakonitošću te
odluke .
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz stavka 1. ovog članka, u ime Grada mogu podnositi Gradsko vijeće, radna tijela
Gradskog vijeća, najmanje jedna trećina vijećnika, te Gradonačelnik, kao i organizacije i udruge građana.
Iste se podnose izravno nadležnom tijelu, te posebno putem članova Županijske skupštine Splitsko- dalmatinske županije i
zastupnika Hrvatskog sabora.
Sporazum o suradnji Grada Sinja i druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljuje se u «Službenom
glasniku Grada Sinja».
Članak 16.
Grad Sinj, u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata na razini Splitsko-dalmatinske županije, zakona
i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji ga se neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge
nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Grada Sinja mogu podnositi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, u
skladu sa svojim nadležnostima i djelokrugom rada, neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova Županijske
skupštine Splitsko- dalmatinske županije i zastupnika Hrvatskog sabora.
Članak 17.
Grad Sinj može sa jednom ili više jedinica lokalne samouprave, osobito onim koje su prostorno povezane sa Gradom
Sinjom u jedinstvenu cjelinu, organizirati zajedničko obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga.
Za poslove iz stavka 1. ovog članka Grad Sinj može sa jedinicama lokalne samouprave osnovati i zajedničko tijelo, upravni
odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo i sl. , a sve to u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

VI. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
1. Samoupravni djelokrug Grada
Članak 18.
Grad Sinj je samostalan u odlučivanju u svom samoupravnom djelokrugu, te obavlja poslove lokalnog značenja kojima se
neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove
koji se odnose na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uređenje naselja i stanovanje
prostorno i urbanističko planiranje
komunalno gospodarstvo
brigu o djeci
socijalnu skrb
primarnu zdravstvenu zaštitu
odgoj i osnovno obrazovanje
kulturu, tjelesnu kulturu i šport
zaštitu potrošača
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
protupožarnu i civilnu zaštitu
promet na svom području
održavanje cesta na svom području ( u vlasništvu Grada)
te ostale poslove sukladno posebnim zakonima

Grad Sinj obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti
iz stavka 1.ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
Upravni nadzor nad radom i aktima koje tijela Grada Sinja donose u obavljanju poslova iz svog samoupravnog
djelokruga, može se obavljati samo u slučajevima i oblicima predviđenim Ustavom ili zakonom.
Članak 19.
Grad Sinj može organizirati zajedničko obavljanje pojedinih poslova iz članka 18. ovog Statuta s drugim jedinicama lokalne
i područne (regionalne) samouprave, na način predviđen zakonom kao i odredbama ovog Statuta.
Gradsko vijeće Grada Sinja može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga čije je obavljanje od
šireg interesa za građane više jedinica lokalne samouprave, u skladu sa Statutom Splitsko-dalmatinske županije i ovim
Statutom, prenijeti na Splitsko-dalmatinsku županiju.
Gradsko vijeće Grada Sinja može posebnom odlukom, sukladno zakonu i ovom Statutu pojedine poslove iz samoupravnog
djelokruga Grada, koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana pojedinih mjesnih samouprava,
prenijeti na mjesnu samoupravu sa područja Grada Sinja.
Članak 20.
Ostvarujući zajedničke interese za šire područje, Grad Sinj i druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
(općine, gradovi i županija) međusobno surađuju radi unapređenja gospodarskog i socijalnog razvitka lokalnih zajednica .
Ciljevi, uvjeti i institucije suradnje, uzajamne obveze, pravna i organizacijska pitanja, financijski odnosi i način rješavanja
sporova utvrđuju se sporazumom zainteresiranih jedinica lokalne samouprave.
Prijedlog za poticanje suradnje može dati Gradsko vijeće, radna tijela, najmanje jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća,
na način predviđen Poslovnikom Gradskog vijeća te Gradonačelnik .
O prijedlogu sporazuma iz stavka 1. ovog članka odlučuje Gradsko vijeće.

2. Djelokrug državne uprave
Članak 21.
Grad obavlja poslove državne uprave koji su mu prenijeti posebnim zakonom.

VII. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 22.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma (u daljnjem
tekstu: referendum), mjesnog zbora građana i podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

1. Referendum

Članak 23 .
Referendum se može raspisati radi: odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada Sinja, o prijedlogu općeg akta
ili nekog drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga rada Gradskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom i Statutom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i
ovog Statuta, dati najmanje jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na
području Grada i 20% birača upisanih u popis birača Grada.
Referendum, na temelju zakona i Statuta raspisuje Gradsko vijeće Grada Sinja i odluka donesena na referendumu
obvezatna je za Gradsko vijeće.
Tijela Grada Sinja ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovog članka,
prije isteka roka od godinu dana od dana održavanja referenduma.
Članak 24.
Referendum se može raspisati radi razrješenja Gradonačelnika i njegovih zamjenika u slučaju:
•
•

kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća
kada svojim radom prouzroče Gradu Sinju znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od
proračuna Grada Sinja u tekućoj godini (napomena: za jedinice lokalne samouprave u kojima 1% od
proračuna iznosi preko 500.000,00 kuna tada je znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od 500.000,00 kuna i
više)
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina
vijećnika Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Gradonačelnika i njegovih zamjenika može dati i 20%
birača upisanih u popis birača Grada Sinja.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Gradonačelnika i njegovih zamjenika prije proteka roka od
6 mjeseci od početka mandata Gradonačelnika i njegovih zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Gradonačelnika i njegovih zamjenika, novi referendum se ne
smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.
Članak 25.
Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od
dana prijema prijedloga.
Odluka se donosi većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
Članak 26.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
• naziv tijela koje raspisuje referendum
• područje za koje se raspisuje referendum
• naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati
• obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum
• referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati
• dan održavanja referenduma
Ista mora biti objavljena u «Službenom glasniku Grada Sinja».
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti

više od 40 dana.

Članak 27.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, odnosno na području
za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 28.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg
provodi državno tijelo nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu .

2. Zbor građana
Članak 29.
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga
Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i
Gradonačelnik.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u
kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 30.
Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača
mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova nazočnih građana.
Članak 31.
Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenih akata ili rješavanje određenog pitanja iz
djelokruga Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača
upisanih u popis birača Grada.
Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst građanske inicijative.
Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe, prema imenu, adresi i OIB-u ustanoviti o kojoj se osobi radi, su nevažeći.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 32.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Sinja kao i na rad njegovih

upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i
interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Sinja odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u
roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića
za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za to
postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama,
net meetingom i chatom).

VIII. TIJELA GRADA SINJA
Članak 33.
Tijela Grada Sinja su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

1.

Gradsko vijeće
Članak 34.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i
dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su
Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Gradonačelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja
Gradsko vijeće.
Članak 35.
Gradsko vijeće u okviru samoupravnog djelovanja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

donosi Statut Grada
donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća
donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
donosi gradski proračun, izmjene i dopune proračuna, odluku o izvršenju proračuna, godišnje izvješće o
izvršenju proračuna i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna
donosi odluku o privremenom financiranju
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Sinja čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna
donosi odluku o promjeni granice Grada Sinja
odlučuje o davanju suglasnosti ili jamstva za zaduživanje pravnim osobama čiji je osnivač Grad Sinj za iznose
iznad jedan milijun kuna
odlučuje o dugoročnom zaduživanju Grada Sinja uzimanjem kredita, zajmova, jamstava i izdavanjem
vrijednosnih papira
utvrđuje godišnje javne potrebe u športu i kulturi
utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Grad Sinj
donosi odluku o lokalnom prometu u Gradu Sinju
donosi program rada Gradskog vijeća
uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi
donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama
i preoblikovanjima u skladu sa zakonom
daje prethodne suglasnosti na statute ili druge akte pravnih osoba čiji je osnivač, ukoliko zakonom ili odlukom
o osnivanju nije drukčije propisano
donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa
općim aktom i zakonom
donosi prostorni plan i druge planove prostornog uređenja
odlučuje o davanju koncesija, o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova putem ugovora, o osnivanju
vlastitih pogona sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, te odlučuje o prijenosu i preuzimanju
osnivačkih prava u skladu sa zakonom
utvrđuje da su nastupile izvanredne okolnosti radi primjene odgovarajućih mjera u skladu sa zakonom i ovim
Statutom
odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, kao i o pristupanju nacionalnim i
međunarodnim udruženjima
odlučuje o preuzimanju poslova iz nadležnosti Splitsko-dalmatinske županije
raspisuje lokalni referendum
bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća
bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješava i druge osobe
određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća
bira i razrješava članove skupštine trgovačkih društava čiji je osnivač odnosno suosnivač Grad Sinj
odlučuje o pokroviteljstvu
donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja
donosi odluku o gradskim porezima, naknadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za Grad
razmatra izvješće o radu Gradonačelnika, tijela gradske uprave, pravnih osoba kojima je Grad Sinj osnivač
ili vlasnik ili se financiraju iz Gradskog proračuna Grada Sinja ili su od posebnog interesa za Grad Sinj
donosi i druge opće, pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Grada Sinja u skladu sa zakonom i
propisima, te daje vjerodostojna tumačenja tih akata

U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti
pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad Sinja.
O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Članak 36.
Gradsko vijeće, pored drugih slučajeva propisani ovim Statutom, većinom glasova svih vijećnika Gradskog vijeća
donosi:
• Statut Grada
• Poslovnik o radu Gradskog vijeća
• gradski proračun, izmjene i dopune proračuna, odluku o izvršenju proračuna
godišnje izvješće o izvršenju proračuna i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna
• odluku o privremenom financiranju
• odluku o raspisivanju lokalnog referenduma
• bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća
• odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Sinja čija je ukupna pojedinačna vrijednost veća
od 1.000.000,00 kuna
• odlučuje o prostorno planskoj dokumentaciji (GUP, PUP, DPU)
• odluku o promjeni granice Grada Sinja
2.

Sastav i izbor Gradskog vijeća
Članak 37.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Gradskog vijeća da obavlja svoju dužnost, zamjenjuje ga jedan od
potpredsjednika na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.
Jedan potpredsjednik bira se na prijedlog vijećničke većine, a jedan potpredsjednik bira se na prijedlog vijećničke
manjine.
Ako predsjednik Gradskog vijeća ne odredi ili ne može odrediti potpredsjednika koji će ga zamijeniti, zamjenjuje ga
potpredsjednik izabran iz reda vijećnika vladajuće većine.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja, klub vijećnika kao i
najmanje jedna trećina vijećnika.
Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja, klub vijećnika kao i
najmanje jedna trećina vijećnika.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.
Članak 38.
Predsjednik Gradskog vijeća:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zastupa i predstavlja Gradsko vijeće
saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća
predlaže dnevni red Gradskog vijeća
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak
brine o postupku donošenja odluka i općih akata
održava red na sjednici Gradskog vijeća
usklađuje rad radnih tijela
potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće
brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika
brine se o zaštiti prava vijećnika
obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i Poslovnikom Gradskog vijeća
Članak 39.

Gradsko vijeće čini 19 vijećnika.
Vijećnici Gradskog vijeća Grada Sinja svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću, već imaju pravo na
naknadu za rad u skladu sa odlukom Gradskog vijeća.

Članak 40.
Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članak 41.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
• ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog
vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste
• ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke
• ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,
danom pravomoćnosti presude
• ako odjavi prebivalište s područja Grada Sinja, danom odjave prebivališta
• ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

•

danom njegovog prestanka
smrću

Članak 42.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s
dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s
odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani
zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti.
Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 43.
U cilju aktivnog uključivanja u javni život Grada Sinja, Gradsko vijeće osniva savjetodavna tijela sukladno zakonu.
Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova, te druga pitanja od značaja za rad savjetodavnog tijela iz
prethodnog stavka ovog članka uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 44.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
• sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća
• raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
• predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
• postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća
• postavljati pitanja Gradonačelniku i zamjenicima Gradonačelnika
• sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je
član i glasovati
• prihvatiti se članstva u stalna radna tijela u koja ga izabere Gradsko vijeće
• tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti
njihove stručne i tehničke usluge
• osnivati klubove vijećnika, sukladno odredbama Poslovnika
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu
Gradskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za
vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.
Članak 45.
Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje
prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i
način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja,
sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće posebnom odlukom ili etičkim kodeksom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika,
potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća u obavljanju

njihovih dužnosti.

3. RADNA TIJELA

Članak 46.
Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:
• Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
• Odbor za izbor i imenovanja
• Mandatna komisija

Članak 47.
Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i četiri člana.
Odbor za izbor i imenovanja predlaže:
• izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
• izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća
• imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća
• propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću
Članak 48.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova:
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
• predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća
• predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća
• razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s
Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge
Gradskom vijeću
• utvrđuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće te predlaže vjerodostojna
tumačenja tih akata
• obavlja i druge poslove određene ovim Statutom
Članak 49.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.
Mandatna komisija:
• na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima
izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima

•
•
•
•

obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji
umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost
obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju
obavljati vijećničku dužnost
obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika
obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava
Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika

Članak 50.
Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana temeljem ovog Statuta, osnivati i druga stalna i povremena radna tijela radi
proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata,
davanja mišljenja i prijedloga u svezi s pitanjima koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

Članak 51.
Predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova radnih tijela bira Vijeće iz reda članova Vijeća na prijedlog
Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine vijećnika .
U radna tijela iz stavka 1. ovog članka mogu se birati dodatni članovi iz reda stručnih i znanstvenih osoba na prijedlog
Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine vijećnika.
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, Odbora za izbor i
imenovanja i Mandatne komisije biraju se iz reda članova Vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada ostalih radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom, odnosno posebnom odlukom
Gradskog vijeća o osnivanju radnog tijela.

4. GRADONAČELNIK
Članak 52.
Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.
Gradonačelnik ima dva zamjenika.
Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima, sukladno posebnom zakonu.
Mandat Gradonačelnika traje 4 (četiri) godine.

Članak 53.
U obavljanju izvršne vlasti Gradonačelnik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata
izvršava i osigurava izvršavanje općih i drugih akata Gradskog vijeća
donosi opće i pojedinačne akte kad je na to ovlašten propisima
daje mišljenje o prijedlozima akata ili drugim prijedlozima koje Gradskom vijeću podnosi ovlašteni
predlagatelj
predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, izmjene i dopune proračuna, odluke o izvršenju proračuna, te
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
odgovoran je za planiranje i izvršenje proračuna
potpisuje i likvidira račune u ime Grada
upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada kao i sa prihodima i
rashodima Grada Sinja u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada Sinja
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Sinja čija pojedinačna vrijednost ne prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u
proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada
odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u
većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanovama čiji
je osnivač Grad do iznosa od jedan milijun kuna
donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada
imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela
imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Grada
predlaže izradu prostornog plana, generalnog i detaljnog plana kao i njihove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba
može povjeriti ovlaštenoj organizaciji izradu prostornog plana, generalnog i detaljnog plana, kao i njihove
izmjene i dopune, te drugu pripadajuću prostorno-plansku dokumentaciju

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, generalnog urbanističkog plana i detaljnog
urbanističkog plana
obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama
imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti
sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na
temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova
daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga
do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu
utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno
poticane stanogradnje
provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Grada u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeće o poslovnim prostorima
organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za
unapređenje zaštite od požara
usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu
nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
donosi Odluku o uvjetima, načinu i postupku izbora svojih savjetnika
obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima

Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 1. alineje 11. ovog
članka na sjednici Gradskog vijeća za izvještajno razdoblje od prethodne sjednice Gradskog vijeća.

Članak 54.
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i
zakonitost akata upravnih tijela Grada.
Gradonačelnik odlučuje o privremenom premještaju radnika gradske uprave u trgovačka društva ili ustanove koji su u
vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada.
Članak 55.
Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za
razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima
iz njegovog djelokruga.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka
zahtjeva.
Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6
mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 56.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:
• ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili
drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko
vijeće to ne učini, Gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda
državne uprave u županiji Splitsko-dalmatinskoj, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za

•

nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave
ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom,
Statutom i općim aktima Gradskog vijeća
Članak 57.

Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuju Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Gradonačelnik može obavljanje određenih poslove iz svog djelokruga rada povjeriti zamjeniku/cima, ali mu time ne
prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Odluku tko će Gradonačelnika zastupati u slučaju odsutnosti ili spriječenosti donosi u pisanom obliku Gradonačelnik, a
ako nije u mogućnosti onda tu odluku donose zamjenici Gradonačelnika, a u slučaju njihove spriječenosti, Gradsko
vijeće.
Zamjenik Gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Gradonačelnika.
Članak 58.
Gradonačelnik dužnost obavlja profesionalno, dok njegovi zamjenici sami odlučuju o tome da li će dužnost obavljati
profesionalno ili volonterski.
Oni su dužni u roku od osam dana od dana stupanja na dužnost, dostaviti pisanu izjavu nadležnoj službi u gradskoj
upravi o tome hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.
Zamjenik Gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Gradonačelnika.
Članak 59.
Gradonačelniku i zamjeniku/cima Gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:
• danom podnošenja ostavke
• donošenjem odluke na referendumu o razrješenju gradonačelnika
• danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti
• danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
jednog mjeseca
• danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava
čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
• danom odjave prebivališta s područja jedinice
• danom prestanka hrvatskog državljanstva
• smrću
Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradonačelnika radi
raspisivanja prijevremenih izbora za novog Gradonačelnika.
Ako mandat Gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja,
dužnost Gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik Gradonačelnika.
Članak 60.
Gradonačelnik i njegov/i zamjenici mogu se razriješiti temeljem provedenog referenduma u slučajevima i postupkom
propisanim člankom 23., 24., 25. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje
danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za
obavljanje poslova iz nadležnosti Gradonačelnika.
IX. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE/NIH MANJINE/NA
Članak 61.
Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Sinju sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem
predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 62.

Predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Sinju imaju pravo:
• predlagati tijelima Grada Sinja mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Sinju,
uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu
• biti obaviješteni i pozvani na sjednice Gradskog vijeća na kojima će se raspravljati a tiče se položaja
nacionalne manjine
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja.

Članak 63.
Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od predstavnika nacionalnih manjina za područje Grada
Sinja, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 64.
Na području Grada Sinja, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne
manjine.
Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Sinja isticati na poslovnim
zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.
Članak 65.
Predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne
manjine i to:
• u sastavu svojih pečata i žigova
• u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama
• u zaglavljima službenih akata koje donose
Članak 66.
U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 67.
Sredstva za rad predstavnika nacionalne manjine, uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih i knjigovodstveno–
računovodstvenih poslova za njegove potrebe osiguravaju se u Gradskom proračunu Grada Sinja.
U Gradskom proračunu Grada Sinja mogu se osigurati sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom
rada predstavnika nacionalne manjine.
Sredstva koja predstavnik nacionalne manjine ostvari iz Gradskog proračuna mogu se koristiti isključivo za namjene
određene proračunom, odnosno Odlukom o izvršenju proračuna.
X. UPRAVNA TIJELA
Članak 68.
Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Sinj,
odlukom Gradskog vijeća ustrojavaju se upravna tijela Grada Sinja ( u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Ustrojstvo, djelokrug, način rada kao i druga pitanja od značenja za rad upravnih tijela uređuju se posebnom odlukom
Gradskog vijeća, sukladno zakonu, ovom Statutu, i posebnim propisima kojima se određeni poslovi prenose na Grad.

Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odijeli i službe.
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela donosi Gradonačelnik.
Članak 69
U obavljanju poslova upravna tijela dužna su raditi po nalogu, smjernicama i preporukama Gradskog vijeća i
Gradonačelnika u okviru njihove nadležnosti.

Članak 70.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.
Gradonačelnik može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovog članka u slijedećim slučajevima:
• pročelnik sam zatraži razrješenje
• ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog
odnosa
• ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Grada Sinja, ili neposredno ne izvršava odluke Gradskog
vijeća i Gradonačelnika ili postupa protivno njima
• ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Gradu Sinju veću štetu ili ako zanemaruje ili
nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Grada Sinja kao
jedinice lokalne samouprave
Pročelnika koji bude razriješen u skladu sa stavkom 2. ovoga članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u
jedno od upravnih tijela Grada Sinja za koje ispunjava uvjete.
Na prava, obveze, odgovornosti i druga pitanja u vezi s radom pročelnika koja nisu uređena Zakonom o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Statutom, primjenjuju se odredbe kojima se uređuje radni odnos službenika i
namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

XI. JAVNE SLUŽBE GRADA SINJA
Članak 71.
Grad Sinj u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne
potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju
kao javna služba.
Članak 72.
Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.
Za obavljanje komunalnih djelatnosti Grad Sinj može osnovati trgovačko društvo, vlastite pogone, ili povjeriti ih putem
koncesije ili putem ugovora o povjeravanju poslova fizičkim i pravnim osobama, odnosno na drugi način osigurati njihovo
obavljanje u skladu sa zakonom.
Grad Sinj, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje
tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.
Članak 73.
Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javna služba, Grad Sinj osniva javne
ustanove, a za obavljanje drugih društvenih djelatnosti, ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti, Grad Sinj osniva ustanove.
Članak 74.
Grad Sinj može osnivati trgovačka društva za obavljanje gospodarskih i društvenih djelatnosti.

Članak 75.
Pravne osobe kojih je osnivač Grad Sinj su samostalne u obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju, sukladno zakonu i
drugim propisima, aktu o osnivanju i statutu.

Aktom o osnivanju pravne osobe, odnosno njezinim statutom može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje
nekretnina i druge imovine ustanove, kao i način raspolaganja s dobiti.
Članak 76.
Gradonačelnik prati rad, daje preporuke i poduzima mjere prema trgovačkim društvima i ustanovama kojih je osnivač,
odnosno vlasnik Grad Sinj.
Za obavljanje djelatnosti javnih službi, Grad može dati koncesije drugim fizičkim i pravnim osobama, po postupku
utvrđenom posebnim zakonom, uz osiguranje potrebnog nadzora.
Odlukom Gradskog vijeća o osnivanju i organiziranju pojedine javne službe podrobnije se uređuju uvjeti i način obavljanja
te vršenja nadzora nad tom javnom službom.
Skupština trgovačkog društva, te upravna vijeća ustanova dužni su podnijeti izvješća o radu i financijska izvješća
Gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje Gradskom vijeću, sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima.

XII. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 77.
Radi ostvarivanja prava na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana u Gradu Sinju osnivaju se mjesni odbori.
• Mjesni odbor Bajagić za područje naselja Bajagić
• Mjesni odbor Brnaze za područje naselja Brnaze
• Mjesni odbor Čitluk za područje naselja Čitluk
• Mjesni odbor Glavice za područje naselja Glavice
• Mjesni odbor Gljev za područje naselja Gljev
• Mjesni odbor Jasensko za područje naselja Jasensko
• Mjesni odbor Karakašica za područje naselja Karakašica
• Mjesni odbor Lučane za područje naselja Lučane
• Mjesni odbor Obrovac Sinjski za područje naselja Obrovac Sinjski i Han
• Mjesni odbor Radošić za područje naselja Radošić
• Mjesni odbor Sinj za područje naselja Sinj
• Mjesni odbor Suhač za područje naselja Suhač
• Mjesni odbor Turjaci za područje naselja Turjaci
• Mjesni odbor Zelovo za područje naselja Zelovo
Mjesni odbor osniva se za dio grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).
Područje i granice mjesnih odbora, način njihove promjene te sjedište pojedinih mjesnih odbora utvrđuje se posebnom
odlukom Gradskog vijeća.
Mjesni odbori su pravne osobe.
U ostvarivanju prava iz stavka 1.ovog članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes Grada Sinja u cjelini.
Članak 78.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje ili izdvajanje dijela mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu
razgraničenu cjelinu (dio naselja) radi osnivanja novog mjesnog odbora odnosno pripajanje drugom mjesnom
odboru, mogu dati: Gradsko vijeće, najmanje jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća Grada Sinja, radna tijela
Gradskog vijeća, najmanje 10 posto potpisa birača s područja budućeg mjesnog odbora, organizacije i udruženja
građana, te Gradonačelnik.
Inicijativa i prijedlog iz stavka 1. ovog članka sadrže podatke o:
• podnositelju inicijative, odnosno predlagatelju
• imenu mjesnog odbora
• području i granicama mjesnog odbora,
• sjedištu mjesnog odbora
• potrebi osnivanja mjesnog odbora, a ukoliko se radi o pripajanju drugom mjesnom odboru, onda i
suglasnost mjesnog zbora građana koji se izdvaja iz sastava mjesnog odbora kao i suglasnost mjesnog

odbora kojem se želi pripojiti
Inicijativa i prijedlog za promjenu naziva imena mjesnog odbora provodi se po istom postupku kao i inicijativa za
osnivanje novog mjesnog odbora, osim što ova inicijativa i prijedlog sadrži podatke o :
• podnositelju inicijative, odnosno predlagatelju,
• postojećem imenu mjesnog odbora,
• prijedlogu novog imena mjesnog odbora,
• sjedištu mjesnog odbora
Inicijativa - prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnosi se Gradskom vijeću Grada Sinja, koje je dužno u roku 60 dana
od dana primitka inicijative istu razmotriti.
Prije odlučivanja o inicijativi - prijedlogu, Gradsko vijeće može tražiti mišljenje građana na koje se predložene
statusne promjene odnose putem mjesnog zbora građana ili referendumom.
Ukoliko Gradsko vijeće utvrdi da je inicijativa -prijedlog sukladna zakonu i ovom Statutu donijet će Odluku o
pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja i naložiti Odboru za Statut, Poslovnik i normativne djelatnosti
Grada Sinja da pripremi Izmjene i dopune Statuta Grada Sinja.
Članak 79.
Nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna Statuta Grada kojima se osniva novi mjesni odbor ili se mijenja područje
mjesnih odbora, Gradonačelnik je dužan u roku od 30 dana raspisati izbore za izbor članova Vijeća novog mjesnog
odbora i mjesnog odbora kojem je izmijenjeno područje.
Članak 80.
Tijela mjesnog odbora su:
• vijeće mjesnog odbora
• predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 81.
Vijeće mjesnog odbora je predstavničko tijelo građana mjesne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga
mjesne samouprave te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Broj članova vijeća mjesnog odbora ne može biti manji od 7 niti veći od 15 i određuje se prema broju stanovnika na
području mjesnog odbora, posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora upisani na popis birača tog područja,
neposredno tajnim glasovanjem na način i po postupku propisanim odredbama zakona kojim se uređuje izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 82.
Gradsko vijeće Grada Sinja posebnom odlukom propisuje postupak, pripreme i provođenje izbora za članove vijeća
mjesnog odbora, tijela za raspisivanje i provedbu izbora, način kandidiranja i provedbe izbora, zaštitu izbornog prava,
troškove izbora itd.
Članak 83.
Mandat člana vijeća mjesnog odbora izabranog na redovitim izborima traje 4 godine, a mandat člana vijeća mjesnog
odbora izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovitim
izborima.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora dužnost obavlja volonterski.
Članovi vijeća mjesnog odbora dužnost obavljaju volonterski.
Članovi vijeća mjesnog odbora nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članak 84.

Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje ako je izabrani član: dao ostavku na dužnost člana, promijenio
prebivalište, umro, pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6
mjeseci, ako mu je pravomoćnom sudskom presudom oduzeta poslovna sposobnost i ako je u skladu s zakonom stavio
mandat u mirovanje.
Članovi vijeća mjesnog odbora imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća prestane mandat prije
isteka vremena na koje je izabran ili ukoliko izabrani član vijeća svoj mandat stavi u mirovanje.
Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je
izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.
Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na koalicijskoj listi: dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani
kandidat s dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član
vijeća mjesnog odbora kojem je prestao mandat.
Članak 85.
Vijeće mjesnog odbora donosi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rješenje o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora
program rada i izvješće o radu mjesnog odbora
odluku o osnivanju radnih tijela vijeća mjesnog odbora
plan malih komunalnih akcija za područje mjesnog odbora
odluku o sazivanju mjesnog zbora građana
pravila mjesnog odbora
poslovnik o radu mjesnog odbora
financijski plan i godišnji obračun mjesnog odbora i druge akte u skladu sa Zakonom
odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Sinja
predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i
prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovom području
surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Sinja
surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora
obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Vijeće mjesnog odbora predlaže Gradskom vijeću:
• koncept razvoja svoga područja u okviru razvojno-planskih dokumenata Grada
• rješenja od interesa za građane svog područja u postupcima izrade i donošenju poslovnih i
drugih planskih dokumenata
• programe razvoja komunalne infrastrukture na svom području
• odluke i druge akte u svezi s uređenjem naselja, kvaliteti stanovanja obavljanjem komunalnih
i drugih uslužnih djelatnosti od značaja za građane s područja mjesnog odbora
• odluke o zadovoljavanju potreba stanovnika s područja socijalne skrbi, športa, kulture, tehničke kulture,
osnovnog obrazovanja, predškolskog odgoja, javnog zdravstva od značaja za građane s područja mjesnog
odbora
• mjere i akcije za zaštitu i unapređenje okoliša
• mjere stanja sigurnosti i zaštite civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka
prirodnih i civilizacijskih katastrofa
• mjere za učinkoviti rad komunalnih službi
• imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i
dr.
• promjenu područja mjesnog odbora
• potiče sudjelovanje građana u donošenju odluka iz samoupravnog djelokruga građana
• obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga mjesne samouprave u skladu sa zakonom i ovim
Statutom
Članak 86.
Programi rada mjesnog odbora su četverogodišnji i jednogodišnji program rada. Četverogodišnji program rada
mjesnog odbora donosi se za mandatno razdoblje Vijeća mjesnog odbora.

Jednogodišnji program rada mjesnog odbora donosi se za kalendarsku godinu.
Program rada mjesnog odbora obvezno sadrži:
• opis, opseg i rokove izvršenja poslova i aktivnosti s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima
• iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja
Prijedlog četverogodišnjeg programa rada vijeća mjesnog odbora dostavlja se Gradskom vijeću Grada Sinja na
suglasnost u roku od 3 mjeseca od dana konstituiranja vijeća mjesnog odbora.
Prijedlog jednogodišnjeg programa rada vijeća mjesnog odbora dostavlja se Gradonačelniku Grada Sinja na
suglasnost najkasnije do 15. studenog tekuće godine za slijedeću godinu.
Članak 87.
Gradsko vijeće Grada Sinja obvezno je odlučiti o davanju suglasnosti na Program rada vijeća mjesnog odbora u roku
od 30 dana od dana dostave programa.
Nakon izdane suglasnosti, programom vijeća mjesnog odbora predviđene aktivnosti i poslovi, predlažu se u
programsko plansku dokumentaciju koju Gradskom vijeće Grada Sinja donosi u okviru svog samoupravnog djelokruga
prema posebnim propisima.

Članak 88.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja dužan je
zatražiti mišljenje vijeća mjesnog odbora, prije donošenja odluka Gradskog vijeća, u svezi s:
• planom uređenja javnih površina na području mjesnog odbora
• uređenja prometa na području mjesnog odbora
• izmjenom granica vijeća mjesnog odbora
Gradonačelnik Grada Sinja na zahtjev vijeća mjesnog odbora dužan je informirati vijeće mjesnog odbora o pitanjima u
svezi s:
• planiranim razvojem Grada
• programima rada upravnih odjela i stručnih službi
• zaštitom okoliša
• gradnjom objekata na području mjesnog odbora
• utvrđivanjem radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo i ugostiteljskih objekata
Članak 89.
Vijeće mjesnog odbora odlučuje na sjednicama na kojima je nazočna većina članova vijeća mjesnog odbora.
Članovi vijeća, na sjednici, izjašnjavaju se javnim glasovanjem dizanjem ruke, osim u slučajevima kada je Zakonom i
ovim Statutom propisano tajno glasovanje i kad se članovi Vijeća na sjednici izjasne za tajno glasovanje.
Prijedlog odluke ili drugog akta usvojen je ako se za njega izjasnila većina nazočnih članova vijeća osim u slučajevima
kada je Zakonom i Statutom propisana većina glasova svih članova vijeća.
Članak 90.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava, tajnim glasovanjem, bira predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog
odbora na vrijeme od 4 godine.
Za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora izabran je član vijeća koji dobije
natpolovičnu većinu glasova svih članova vijeća.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora u skladu s zakonom i ovim Statutom predstavlja mjesni odbor i za svoj rad
odgovara vijeću mjesnog odbora i surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća i Gradonačelnikom.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada koje Gradsko vijeće povjeri mjesnom odboru predsjednik
odgovara Gradonačelniku Grada.

Vijeće mjesnog odbora može izglasati nepovjerenje predsjedniku vijeća i vijeću.
Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku vijeća mogu dati najmanje 1/3 članova vijeća, najmanje 30
građana birača s područja mjesnog odbora, Gradsko vijeće Grada Sinja i Gradonačelnik Grada Sinja.
Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja iz stavka 2. ovog članka mora biti u pismenom obliku i obrazložen.
O prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja glasuje se javno osim ako natpolovična većina članova vijeća ne odluči da
se tajno glasuje.
Odluka o izglasavanju nepovjerenja donesena je ako se za nju izjasni natpolovična većina svih članova vijeća.
Članak 91.
Sjednice vijeća održavaju se po potrebi u pravilu jedan put mjesečno, a saziva ih predsjednik vijeća.
Predsjednik vijeća obvezan je sazvati sjednicu vijeća kad to traži 1/3 članova vijeća, gradonačelnik Grada Sinja ili
predsjednik Gradskog vijeća.
Sjednicama vijeća predsjeda predsjednik vijeća.
Predsjednika vijeća u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.
O radu vijeća mjesnog odbora vodi se zapisnik, a jedan primjerak obvezno se dostavlja stručnoj službi Grada.
Članak 92.
Obavljanje administrativnih, knjigovodstveno-računovodstvenih i drugih poslova, prostor za rad mjesnih odbora na
području Grada Sinja, prema mogućnostima, osigurava Gradonačelnik.
Članak 93.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje
pitanja od mjesnog značaja, može sazvati mjesni zbor građana.
Zbor iz stavka 1. ovog članka može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
O radu mjesnog zbora građana vodi se zapisnik, a jedan primjerak obvezno se dostavlja stručnoj službi Grada.

Članak 94.
Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
• prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora
• predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga
• raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora
• obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora
Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i
dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 95.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik Grada Sinja, koji može raspustiti vijeće
mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

XIII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA SINJA
Članak 96.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Sinju, čine imovinu Grada Sinja.

Članak 97.
Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog
domaćina.
Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na
temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 98.
Grad Sinj ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Grada Sinja su:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Grada
prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada,
odnosno u kojima Grad ima udio
ili dionice
prihodi od naknade za koncesije koje odobrava Gradsko vijeće Grada Sinja
prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu Grada
darovi, nasljedstva i legati
prihodi od gradskih poreza, prireza, naknada, doprinosa i pristojbi u granicama određenim zakonom
prihodi od zakupa poslovnih i drugih prostora u vlasništvu Grada
pomoći i dotacije Splitsko - dalmatinske županije osigurane u Proračunu Županije, odnosno posebnim odlukama
Skupštine Splitsko- dalmatinske županije
pomoći i dotacije Republike Hrvatske osigurane u Državnom proračunu, odnosno posebnim zakonom ili drugim
aktom Sabora ili Vlade
naknade iz Državnog proračuna za obavljanje poslova državne uprave koji su preneseni na Grad
drugi prihodi utvrđeni zakonom
sredstva iz fondova Europske unije
drugi prihodi određeni zakonom

Članak 99.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Sinja iskazuju se u
proračunu Grada Sinja.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.
Članak 100.
Proračun Grada Sinja i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je
donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 101.
Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom na
prijedlog gradonačelnika.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi
odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri
mjeseca proračunske godine.
Članak 102.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora
uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje
proračuna.

Članak 103.
Grad Sinj se može zaduživati – kratkoročno unutar proračunske godine i dugoročno za financiranje kapitalnih
izdataka- uzimanjem kredita, zajmova, izdavanjem vrijednosnih papira sukladno odredbama posebnih zakona.
Grad Sinj može davati jamstva/garancije i suglasnosti za zaduživanje korisnicima proračuna i pravnim osobama u
vlasništvu Grada, i onim društvima u kojima ima udjel ili dionice, sukladno zakonu koji uređuje proračun i općim
aktima Gradskog vijeća.

Članak 104.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

XIV. AKTI GRADA
Članak 105.
Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun,
odluku o izvršenju proračuna, odluke, deklaracije, rezolucije, preporuke, zaključke, druge opće i pojedinačne akte te
donosi vjerodostojna tumačenja općih akata.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom riješava o pojedinačnim stvarima.
Svi akti koje donosi Gradsko vijeće obvezno se objavljuju u "Službenom glasniku Grada Sinja".
Članak 106.
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, naredbe i naputke, te opće akte
kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.
Članak 107.
Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 108.
Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata Gradskog vijeća, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te
obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.
Pojedinačni akti Gradonačelnika kojima Gradonačelnik raspolaže imovinom Grada i dodjeljuje sredstva u iznosu većem od
10.000,00 kuna objavljuju se u "Službenom glasniku Grada Sinja".
U "Službenom glasniku Grada Sinja" objavljuju se i drugi akti Gradonačelnika kada Gradonačelnik tako odluči prigodom
donošenja tog akta.

Članak 109.
Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima riješavaju prava,
obveze i pravne interese fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se podnijeti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitskodalmatinske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog
vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.
Članak 110.
Pojedinačni akti kojima se riješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom
upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se riješavaju prava, obveze i pravni
interesi fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Sinj osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se riješava o pravima, obvezama i pravnim
interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se podnijeti žalba, već se
može pokrenuti upravni spor.
Članak 111.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne
uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.
Članak 112.
Detaljnije odredbe o aktima Grada Sinja i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Članak 113.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u «Službenom glasniku Grada Sinja.»
Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom
propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XV. JAVNOST RADA
Članak 114.
Službeni glasnik Grada Sinja obvezno se izrađuje nakon svake sjednice Gradskog vijeća, te prema potrebi i u smislu

članka 105., 108. i 113., a u skladu sa načelima javnosti i rada.
Članak 115.
Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.
Članak 116
Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

•
•
•

javnim održavanjem sjednica
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja
objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Sinja i na web stranicama Grada Sinja

Nazočnost javnosti sa sjednice ili dijela sjednice Gradskog vijeća može se isključiti iznimno u slučajevima predviđenim
posebnim propisima, o čemu odlučuje Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.

Javnost rada Gradonačelnika osigurava se:
• održavanjem javnih kolegija
• održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije
• izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja
Članak 117.
Radi stjecanja neposrednog uvida u potrebe Grada i građana, kao i radi informiranja građana o aktivnostima gradskih
tijela u rješavanju problema Grada, Gradonačelnik redovito i neposredno ostvaruje kontakte s građanima.
Članak 118.
Gradsko vijeće svojim općim aktima određuje koji se podaci iz rada i nadležnosti Vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela
ne mogu objavljivati, jer predstavljaju tajnu i određuju način njihovog čuvanja.
Članak 119.
Izabrani i imenovani čelnici u Gradu obavljaju svoju dužnost na temelju i u okviru zakona i ovog Statuta te dobivenih
ovlaštenja i osobno su odgovorni za njeno obavljanje.

Članak 120.
Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog
priopćavanja.

Članak 121.
Grad Sinj organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran
način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese, te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 122.
Na zgradi u kojoj su smještene tijela Grada Sinja mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu u zgradi mora
biti istaknut raspored prostorija tijela Grada Sinja.

XVI. DONOŠENJE STATUTA
Članak 123.
Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.
Promjenu Statuta može predložiti najmanje jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, Odbor za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i Gradonačelnik.
Ako predlagatelj nije Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog se obvezno upućuje Odboru za
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji ga razmatra i uz mišljenje upućuje Gradskom vijeću.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.
O prijedlogu za promjenu Statuta odlučuje Gradsko vijeće većinom glasova svih članova.
Ako se prijedlog za promjenu Statuta ne prihvati, isti prijedlog može se podnijeti tek po isteku roka od šest mjeseci.
Članak 124.
Ako nakon razmatranja prijedloga iz članka 123. ovog Statuta Gradsko vijeće odluči pristupiti izmjenama i dopunama
Statuta, Gradsko vijeće na istoj ili najkasnije na sljedećoj sjednici utvrđuje Nacrt izmjena i dopuna Statuta, te ga stavlja
na javnu raspravu i određuje vrijeme trajanja javne rasprave, koje, u pravilu, iznosi 30 dana.
Nakon provedene javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Statuta, konačni prijedlog promjena Statuta utvrđuje
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Statutarnu odluku o promjeni Statuta donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.

XVII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 125.
Način djelovanja Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim
zakonom.
Članak 126.
Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti, te uređuje
sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 127.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 11/01. pročišćeni tekst, 2/05., 8/05., 7/06., 8/07.-pročišćeni tekst i 4/08.) i zakona, uskladit će se sa odredbama ovog Statuta i
zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.
Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Sinja, sukladno posebnim
zakonima i odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se akti Grada Sinja u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa
zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovog
Statuta.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku grada Sinja“.
Članak 128.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br.
11/01. -pročišćeni tekst, 2/05., 8/05., 7/06., 8/07. -pročišćeni tekst i 4/08.).
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